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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 176 
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns en divers schaaknieuws. Veel nieuws 
betreft schaakeducatieve en psychologische onderwerpen. De nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.  
Wie zich aanmeldt als abonnee (via karel@kvdc.nl) krijgt mails met een link naar de meest recente nieuwsbrief. Veel lezers 
leveren een bijdrage aan de nieuwsbrief. Er zijn zo’n 440  e-mail abonnees en een paar duizend contacten via social media, 
zoals FaceBook groepen Schaakpsychologie en Schaakacademie Apeldoorn. Ook delen clubs (Schaakstad Apeldoorn) en 
schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.  

 

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn  - diverse activiteiten nu online 
 

Schaakschool Het Bolwerk – nu online 
Voor jeugd. Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  

 

Lessen onder schooltijd op scholen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen  

 

Schaakweek lessen en ouderbijeenkomsten 
Zie www.schaakweek.nl  

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen  - opgeschort  
Schaakleraar Karel van Delft geeft op Apeldoornse basisscholen na schooltijd cursussen van vijftien uur per half jaar.  
De cursus kost 75 euro per leerling. Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec. 
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.  
= Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag 14 uur 
= Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur 
= Basisschool Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur 
= Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur 
= Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur 
= Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur. Tijdelijk niet. 
= Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.00 uur (nieuwe serie start 8 januari 2029) 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk – nu online 
Lessen wekelijks  woensdagmorgen.in Het Bolwerk, Ravelijn 55. De cursussen kosten per semester (14 lesweken) 75 euro, 
inclusief koffie, het boekje ‘Ik leer schaken’ en app Chessmatec.  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
Ook via Zoom privé trainingen voor individuen en kleine groepjes. 

 

Masterclasses:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses  - opgeschort 

 

Talenttraining: www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining Training individueel en groepjes, MSA, nu online 

 

Schaaklessen voor mensen (volwassenen en jeugd) met autisme  Info: www.schaken-en-autisme.nl nu online 

 

Privétrainingen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training Volwassen en jeugd, ook duo’s. nu online. 

 

Workshops en lezingen  uitgesteld ‘t Paardje Made ‘schaken en strategisch denken’ en De Zeven Pionnen Epe. 

 

Online compacte individuele cursus schaakpsychologie 
Twee uur Zoom contact met psycholoog Karel van Delft. Bespreken documentatie en eigen vragen. 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie  

 

Boeken schaakpsychologie, lezingen    
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com  

   
Online coaching  mentale training, ouders schaaktalenten, schaakdidactiek. Privé en in groepjes. Met documentatie. 
Informatie op aanvraag. In Nederlands en Engels  

   
Vakantieschaken – onder voorbehoud corona maatregelen  
Laatste week in zomervakantie. Maandag t/m vrijdag van 13 – 17 uur in Het Bolwerk. Voor alle niveaus. Aanmelden per 
middag mogelijk. Leren schaken, partijtjes spelen, minigames, simultaan, schaken met computer, schaakvarianten, enz. 
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IM Merijn van Delft, Karel van Delft, IM Nico Zwirs, GM Max Warmerdam, IM Thomas Beerdsen, GM Roeland Pruijssers 
en IM Stefan Kuipers. 
 

      
Gameviewer partijen MuConsult Apeldoorn in finale KNSB beker 

 

MuConsult Apeldoorn tweede in KNSB beker 
door Merijn van Delft 
De bekerfinale werd een tweestrijd tussen Het Zwarte Schaap en ons (MuConsult Apeldoorn). De 
onderlinge wedstrijd ging 5-3 verloren en dat was jammer, want drie gewonnen stellingen glipten 
ons door de vingers. In de laatste ronde werd het toch nog spannend, want hoewel Het Zwarte 
Schaap maar een half punt nodig had, kwam dat er maar niet. Uiteindelijk scoorde alleen Loek een 
benauwd halfje en wonnen zij de beker alsnog. Felicitaties aan het Zwarte Schaap! We hebben er in 
ieder geval hard voor gestreden op de vijf zaterdagen. De 6 uit 6 van Max op de finaledag is ook het 
vermelden waard. We gaan ons nu richten op het komende seizoen, dat hopelijk weer min of meer 
normaal kan plaatsvinden.   
 

 
 

Zie ook www.schaakstad-apeldoorn.nl  

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=M1cFXwn7rtKTWrZAe7ROgGhwjgYt+rRIAmohUAFEr/gE3ZxOEgyakTjDTBPWQ4Nh
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/


 
 
Schaken en corona 
Er is weer meer mogelijk. De jeugd van Schaakstad Apeldoorn heeft weer les in De Regenboogschool. 
Schaakacademie Apeldoorn heeft weer lessen in Het Bolwerk. In de Vlindertuin gaan we ook weer 
regelmatig schaken op zondagmorgen.  Algemene informatie: 
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen  

 

 
Te bekijken via Twitch-kanaal Schaakacademie Apeldoorn en YouTube kanaal van Karel van Delft 

 

Schaakacademie Apeldoorn Twitch: partijanalyse en trainingstips IM Thomas Beerdsen 
Schaakacademie Apeldoorn heeft elke donderdag een uitzending via het Twitch-kanaal 
www.twitch.tv/schaakacademieapeldoorn. De uitzending is van 18.15 tot 18.45 uur. 
Hidde Weller en Karel van Delft presenteren de uitzendingen. 
 
Deze week was IM Thomas Beerdsen te gast. Hij analyseerde een winstpartij in de Titled  
Arena May ’21 op GM Praggnanandhaa Ramesh Babu (Pragg). Ook gaf hij trainingstips. 
Een verbeterpuntje is dat we de verkeerde partij van Thomas tegen Pragg hadden klaargezet.  
De uitzending kan op Twitch wee weken worden teruggekeken. Op YouTube permanent. 
 
Volgende uitzending is donderdag 3 juni. We bespreken een jeugdpartij. Gast is Chris Doornekamp, 
die vertelt over het schoolschaken en de jeugdafdeling van Schaakstad Apeldoorn. 
Contact: Lichess chatten met karelschaakt of mailen naar karel@kvdc.nl 
Twitch account is gratis en daarmee kun je ook chatten. Uitzendingen zijn ook te volgen via Lichess. 
 

 
Als je volger bent krijg je automatisch bericht van een uitzending. 
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Schaakweek 2018 Praggnanandhaa – Beerdsen 1-0  Video Schaakweek Apeldoorn 2018 ronde 8  

 

 
Thomas Beerdsen vs Praggnanandhaa in Tata Chess Tournament Wijk aan Zee 2017 remise. 
Video Tata 2017 Beerdsen - Praggnanandhaa  

 

 
IM Thomas Beerdsen tijdens simultaan in een gastles bij basisschool De Zevensprong. 

https://www.youtube.com/watch?v=q6rl7AXarJc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=OTjjaIx5WeY&feature=youtu.be


 
https://lichess.org/tournament/may21lta 

 

 
Gameviewer Partijen IM Thomas Beerdsen (IM MeneerMandje) in Lichess Titled Arena May'21 

 

 
 
IM Thomas Beerdsen derde in Titled Arena May ‘21 
IM Thomas Beerdsen werd 22 mei derde in de Lichess Titled Arena May’21. Hij meldt desgevraagd: 
Ik begon zwak maar maakte een prima comeback, en had uiteindelijk zelfs 2e kunnen worden (bij 
winst laatste partij). 3e was een prima resultaat maar ik baal er nog steeds van :) 
Deze toernooien voor titelhouders worden georganiseerd door Lichess zelf, ik geloof ongeveer 2x per 
maand. Vroeger was de tijdcontrole alleen maar 1+0, tegenwoordig wisselt het af met 3+0 en ook 
Fischer Random. Carlsen doet ook regelmatig mee, en als hij een prijs wint doneert hij het geld 
meteen terug voor het volgende toernooi (vandaar dat de 1e prijs hier $1250 was, normaal 
gesproken is dat $500) 
Mooiste partij weet ik niet, maar ik vond https://lichess.org/i2b3KtSi/black tegen Praggnanandhaa in 
ieder geval een grappige partij :) 

https://lichess.org/tournament/may21lta
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=ICg26zP3j8HcF9PMWvb9ns1WSN6YQ7aI4Whok/e9NFlP5zVetRQVrqrcLV6tA6ZX
https://lichess.org/i2b3KtSi/black


  
 

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: tips om thuis te schaken 
Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn geeft in Apeldoorn na schooltijd les op basisscholen. 
Voorlopig kan dat nog niet.  
De lessen bestaan uit: 
Rondvraag, Tactiek (ChessMatec), Partijbespreking (via Lichess of op bord), Onderling partijen, Varia.  
De lesseries op zeven scholen zijn nog niet mogelijk vanwege coronamaatregelen.  
Mogelijkheden om zelf thuis te schaken: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken  
Bijvoorbeeld gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ en link naar film ‘Lang leve de koningin’.  
 

Als je vragen hebt, kun je altijd een mailtje naar Karel van Delft sturen: karel@kvdc.nl  
Schoolleerlingen kunnen woensdagmiddag meedoen met lessen van schaakschool Het Bolwerk. 
 
 

 
Silvan zit op de De Vijfster. Hij heeft dit berichtje voor de schoolkrant gemaakt.  
Als er op jouw school geen schaakclub is, kun je zelf een clubje beginnen. 

 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
mailto:karel@kvdc.nl


 
 

 
Mat in twee in www.chessmatec.com 

 

        
Is spiegelen slim? 
Als de dames van het bord zijn, is het muurtje vaak minder belangrijk. De koning doet in het eindspel actief mee. 
 

http://www.chessmatec.com/


 
 
 

 
Live gevolgd: GM Roeland Pruijssers, eerste partij ronde 2 van de European Hybrid World Cup Qualifier Round 2.1 
Via www.chessvision.ai omgezet in Lichess. 
 

 
Activiteit van stukken in partij van GM Roeland Pruijssers. 

http://www.chessvision.ai/


Schaakschool Het Bolwerk: Weer op borden spelen in het Bolwerk en Banterblitzen 
De schaakschool is elke week van 13.30 – 17.30 uur in Het Bolwerk. De jongere kinderen komen wat 
eerder, de oudere wat later. Groepjes lopen in elkaar over. Lessen zijn workshopachtig. 
Er zijn ook individuele lessen.  
We gaan weer in het Bolwerk schaken. Daarbij gelden een paar regels als handen reinigen en 1,5 
meter afstand naar volwassenen.  
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn   
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl  
 
Groep B lesverslag 26 mei 

- Chessmatec 
- Partijen via Lichess spelen + analyse 
- Partij Eline vs GM bekeken en foto’s Lennart Ootes 
- Snelschaaksimultaan Hidde en analyse 

 
Groep C lesverslag 26 mei 

- Uitleg Banterblitz (trainer 1 minuut – leerling 5 minuut. Banter: spelen, uitleg, plezier) 
- Uitleg ChessBase gameviewer (bij partijen in nieuwsbrief) 
- Live partijen Roeland en Eline 
- Studiestelling Chessable 
- Nieuwsbrief stellingen maken van training 
- Nieuwsbrief bekijken 

 
 

 
In OBS testen: partij via Lichess studie delen voor Twitch uitzending. 
 

 
Analyse simultaanpartij. Ph5 blijkt via een combinatie te kunnen ontsnappen. 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
mailto:karel@kvdc.nl


    
Analyse simultaanpartij: Via afruil triplepion creëren. Plan: afwikkelen naar eindspel en pionnen snoepen. 

 

 
 

Er is ruimte voor enkele extra deelnemers in de lesgroep voor senioren. 

 
Schaakles senioren: partijanalyses, OBS testen en weer naar Het Bolwerk 
Informatie over schaaklessen voor senioren: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak  
Vanaf 2 juni zijn er weer lessen in Het Bolwerk. Senioren beginnen om 12.30 uur.  
Naast groepslessen zijn ook privélessen via Zoom mogelijk. 
 
Lesverslag 3 van 12e serie 26 mei 2021  Online 

- Terugblik Twitch uitzending simultaan Hidde en analyse partij Hidde – Anneke 
- Testen partij in Lichess studie delen in combinatie met OSB systeem en Twitch 
- Papendal Hybrid partijen Roeland Pruijssers en Eline Roebers bekeken 
- Simultaan en analyse 

 

 
September 2020. Tientallen kinderen en volwassenen in de Vlindertuin. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak


Weer schaken in de Vlindertuin: zondag 6 juni 
We gaan weer schaken in de Vlindertuin: zondagochtend 6 juni van 10 – 12 uur. 
Schaakacademie Apeldoorn neemt pleinschaakspelen en schaaksets mee. 
Iedereen kan natuurlijk ook zelf op een ander tijdstip naar de Vlindertuin gaan.  
Dan moet je wel je eigen schaakstukken meenemen naar de schaaktafel. 
Info over de Vlindertuin:  www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen  
 

 

 
Link naar BBC video  

 

 
 
Chess Teaches Life Skills: 'Chess makes me feel less angry' 
In deze rubriek bespreken we aspecten van het project Chess Teaches Life Skills. 
Deze keer aandacht voor een korte BBC video waarin Engelse kinderen vertellen wat schaken voor 
hen betekent.  
In de film is IM Malcolm Pein te zien. Hij leidt het project Chess in Schools en Communities in 
Engeland. Zie https://www.chessinschools.co.uk.  
Over schaakeducatie staat veel informatie op de Amerikaanse site van Chess and Schools:  
https://chessinschools.us en https://chessineducation.org. 
 
Veel lesvormen en methoden staan beschreven in de boeken ‘Schoolschaken’ en de uitgebreidere 
vertaling ‘Chess For Educators’. Links naar boeken:  
Chess For Educators: http://chesstalent.com en https://www.newinchess.com/chess-for-educators  
Schoolschaken: http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken  
 
 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
https://www.bbc.com/news/av/education-40722595
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Project Chess Teaches Life Skills 
Levensvaardigheden ontwikkelen en pleidooi voor schoolvak breinkunde met schaken 
Schaken is een metafoor voor het leven. Schaken kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. 
Je kunt schaken gebruiken om zelfkennis, productiever denken en levensvaardigheden te leren. 
Op vier terreinen: sociaal, emotioneel, cognitief en metacognitief (denken over jezelf).  
Twee routes om om die ‘transfer’ (overdracht) tot stand te brengen: 
- Directe transfer: Concrete vaardigheden en competenties, die zowel in schaken en leven van belang 
zijn. Bijvoorbeeld: causaal denken, doorzettingsvermogen en concentratie. 
- Indirecte transfers: Growth mindset ontwikkelen (versus fixed mindset) ofwel metacognitie (denken 
over denken). Je gebruikt hierbij vergelijkingen tussen het schaakbord en het leven. 
Bijvoorbeeld denkwijzen als kritische zelfreflectie en eerst falsificeren in plaats van verifiëren. 
Vaardigheden, competenties en een growthmindset ontwikkel je via kennis, inzicht en opbouwen 
van routines.  
Belangrijke aspecten bij het toepassen in het onderwijs zijn goede didactische methoden, doordacht 
trainingsmateriaal en gekwalificeerde leerkrachten die helpen verbanden te zien (mediators).    
Schaakacademie Apeldoorn werkt met diverse mensen en organisaties aan het project Chess Teaches 
Life Skills. Onder andere met Dansk Skoleskak en Chessable head of science prof. Barry Hymer. 
Dat leidt onder meer tot een databank van schaakstellingen en oefeningen die gebruikt kunnen 
worden om skills en competenties te ontwikkelen via verschillende didactische werkvormen. 
Schaakacademie Apeldoorn bepleit invoeren van het vak ‘breinkunde’ op scholen. Google leert dat er 
meer pleitbezorgers zijn (Jolles, Scherder, Swaab). Schaken kan daar een belangrijke rol in vervullen.  
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’ Wel gymnastiek op scholen en geen breinkunde? 
Wekelijks staat in deze nieuwsbrief informatie over dit project ‘Chess Teaches Life Skills’. De term is 
in het Engels vanwege internationale samenwerking. Iedereen is welkom om mee te denken.    

 
 

    
https://lichess.org/@/german11 

 

  
 

https://lichess.org/@/german11


 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
Lichess tips van Hidde: Van een partij een studie maken in Lichess 
= Een maand geleden heb ik een partij gespeeld tegen german11, de meest actieve speler op Lichess. 
Partij: https://lichess.org/dTIKytKa. Speeltempo: 30 seconden.  
= Van een partij in Lichess kun je een studie maken. Dat is handig als je online zo’n partij wilt 
bespreken met meer mensen. Het is ook handig voor een Twitch uitzending. 
1= Kopieer de url van je partij, bijvoorbeeld de partij hierboven: https://lichess.org/dTIKytKa 
2= Ga in Lichess in het menu naar Leren, Studie. 
3= Klik op Mijn studies. 
4= Klik rechts boven op + in groen vierkantje. Daarmee maak je een nieuwe studie. 
5= Vul gegevens in (naam, wel/niet openbaar enz) en klik op Start.  
6= Geef weer de naam in. Kies URL. Kopieer partij in box ‘Laad partijen …….’.  
7= Klik op Creëer hoofdstuk. 
8. Klik op 1 Deelnemer en + Deelnemers toevoegen. 
9. Nodig mensen uit door hun Lichess account in te tikken. Zij krijgen een melding. 
10. Maak van deelnemers een bijdrager. Ze kunnen dan ook stukken verplaatsen en pijlen trekken. 
 
 

 
 

Jeugd Schaakstad Apeldoorn vijfde in nationale Jeugd-Teamcompetitie 
De jeugd van Schaakstad Apeldoorn werd zaterdag 29 mei  vijfde in de wekelijkse nationale Jeugd-
Teamcompetitie. Zie voor uitslagen en partijen lichess.org/tournament/1AoTJlwI 
 
 

 
Al voor één dollar per maand kun je Lichess Patroon worden. 
Dat betekent dat je donateur bent. 
Daarmee kan Lichess nog beter worden.  

https://lichess.org/dTIKytKa
https://lichess.org/dTIKytKa
https://lichess.org/tournament/1AoTJlwI


     
 

 
 

 
 
 

Boekbespreking Chess For Educators door Richard James in British Chess News 
Boekbespreking Chess For Educators Richard James  
 
 

Omissie hoofdstuk autisme: vertraagde ontwikkeling 
Over het gebruik van kwetsende woorden 
In zijn recensie kritiseert James het gebruik van het woord 'retardedness' (zwakbegaafdheid) in 
relatie tot autisme als ongepast en kwetsend. Auteur Karel van Delft schreef dat autisme voorkomt 
bij een breed spectrum aan mensen, van zwakbegaafd tot hoogbegaafd. Daarmee wordt bedoeld dat 
autisme niets met intelligentie te maken heeft.  
Een kwestie is wel dat kinderen met autisme vaak niet begrepen worden en als dom worden gezien. 
Als die kinderen dat zelf ook gaan geloven, ontstaat het gevaar van een selffulfilling prophecy 
(zichzelf waarmakende voorspelling). 
 
Over gebruik van kwetsende woorden vermeld Richard James in een correspondentie: 
About the word 'retardedness': I refer you to Wikipedia: Retard (pejorative) - Wikipedia 
And, for example, Why the R-Word Is the R-Slur (specialolympics.org) 
Which is why it's best not to use 'retarded' and 'retardedness' in this context. Much better to use 
'intellectual disability'. In general, I think it's a good idea to consult the latest DSM and use their 
terminology whenever possible. 
 
De correspondentie met James leidde er toe dat Karel van Delft zich realiseerde dat hij in hoofdstuk 
11 ‘Chess and autism’ een belangrijk kenmerk van autisme onvermeld heeft gelaten. Dat is namelijk: 
vertraagde ontwikkeling (van de hersenen en daardoor ook sociaal, emotioneel, metacognitief alsook  
een tragere ontwikkeling van vaardigheden en competenties).  
Einstein kon bijvoorbeeld niet praten voor zijn derde jaar. Het is later nog redelijk goed met hem 
afgelopen: vriendschap met wereldkampioen schaken Emanuel Lasker en E = mc². 

 

https://britishchessnews.com/2021/05/23/chess-for-educators-how-to-organize-and-promote-a-meaningful-chess-teaching-program/?fbclid=IwAR0vlsZmulPZkSxiehu6kLhMtvLAOke8qEdKat3NBL3Yx47MvzQtMomVwtc
https://en.wikipedia.org/wiki/Retard_(pejorative)
https://www.specialolympics.org/stories/impact/why-the-r-word-is-the-r-slur


 
 
Links schaaktrainer en auteur Richard James 
https://twitter.com/chesstutor 
http://www.richardjames.org.uk 
http://www.chesskids.org.uk 
http://rjcc.org.uk 
www.chesskids.org.uk/newcourse/index.htm 
www.chesskids.org.uk/newcourse/library13.htm  
http://chessheroes.co.uk 
Zie ook video en tekst Richard James over autisme: 
http://chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014  

  
 

 
GM Roeland Pruijssers. Foto Lennart Ootes -  www.lennartootes.com  

 
GM Roeland Pruijssers strandt in ronde 2 Europees Hybrid toernooi 
Schaakstad Apeldoorn speler GM Roeland Pruijssers is gestrand in de tweede ronde van het Hybrid 
knock-out toernooi in Papendal. Eline Roebers haalde ook de tweede ronde door een overwinning op 
GM Mastrovasilis! 
IM Merijn van Delft was coach van de Nederlandse delegatie en IM Stefan Kuipers verzorgde 
dagelijks KNSB uitzendingen op www.twitch.tv/schaakbond  
Uitgebreide verslagen van Merijn van Delft: 
https://schaken.nl/nieuws/europees-hybrid-kwalificatie-world-cup-dag-1-en-2 
https://schaken.nl/nieuws/europees-hybrid-kwalificatie-world-cup-dag-3-en-4 

https://twitter.com/chesstutor
http://www.richardjames.org.uk/
http://www.chesskids.org.uk/
http://rjcc.org.uk/
http://www.chesskids.org.uk/newcourse/index.htm
http://www.chesskids.org.uk/newcourse/library13.htm
http://chessheroes.co.uk/
http://chesstalent.com/chess-and-education-london-conference-2014
http://www.lennartootes.com/
http://www.twitch.tv/schaakbond
https://schaken.nl/nieuws/europees-hybrid-kwalificatie-world-cup-dag-1-en-2
https://schaken.nl/nieuws/europees-hybrid-kwalificatie-world-cup-dag-3-en-4


 
Eline Roebers. Foto’s Lennart Ootes - www.lennartootes.com 
 
 

 
 
 

 
 
https://www.schaaksite.nl/2021/05/26/eline-roebers-schakelt-griekse-gm-uit-op-ek 
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn bespraken de partij later. 

http://www.lennartootes.com/
https://www.schaaksite.nl/2021/05/26/eline-roebers-schakelt-griekse-gm-uit-op-ek/


 
Foto Lennart Ootes - www.lennartootes.com 

 

Twee- en/of driedimensionaal schaken 
Tijdens het hybride toernooi in Papendal voerden spelers hun zetten in via een laptop. Ze konden 
daarnaast een bord gebruiken. Zijn er prestatieverschillen tussen spelen op een bord of via een 
beeldscherm? Dat thema komt aan de orde in het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ van IM Merijn 
van Delft en Karel van Delft. Hieronder staan teksten uit het boek.   
Zie voor een preview van het boek www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen 
Zie een video over de Engelse vertaling: www.chesstalent.com  

 
B7.3  Twee- of driedimensioneel trainen 
Bij trainingen en studie worden partijen en stellingen zowel tweedimensioneel (diagrammen) als 
driedimensioneel (op het bord) gepresenteerd. Ook wordt natuurlijk gevisualiseerd (in het hoofd 
varianten berekenen en stellingen taxeren). De vraag is of er verschil in trainingseffect is als een 
stelling in een diagram of juist op het bord wordt bekeken. 
De vraag is onderwerp van een klein onderzoek van Karel van Delft in 2006 geweest. Hiertoe werd 
naar schaakliteratuur gekeken (niets gevonden), werd sterke spelers naar hun mening gevraagd 
(impact stelling op het bord zou sterker kunnen zijn) en werd onderzoek gedaan middels een 
experiment tactiek oplossen en een vragenlijst bij deelnemers aan de jeugdtraining van SBSA.  
Het onderzoek is opgenomen als bijlage in dit boek. 
De voorlopige conclusie is dat beide vormen bijdragen aan de schaakontwikkeling, maar dat een 
speler zich makkelijker inleeft in een stelling als die op het bord wordt gepresenteerd.  
Ook hier geldt: denk over de aangeboden informatie na, durf te experimenteren en pas in de praktijk 
toe wat je kan gebruiken. 
 
F11  Verkenning: Beter trainen met diagrammen  (tweedimensionaal) of bordstellingen 
(driedimensionaal)? 
 
Inleiding: 
Ter introductie van zowel tactische als positionele onderwerpen krijgen jeugdige schaakleerlingen 
thema’s vaak tweedimensionaal gepresenteerd via een boek, werkboek, oefenvel of 
demonstratiebord. Ook worden oefeningen vaak in een tweedimensionaal vlak (diagram) gemaakt. 

http://www.lennartootes.com/
http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schaaktalent-ontwikkelen
http://www.chesstalent.com/


Daarnaast worden stellingen ter introductie, om uit te spelen, zelf te onderzoeken of op te lossen 
tijdens trainingen op een bord opgezet. Ze worden dan driedimensionaal gepresenteerd. 
Soms is ook sprake van een combinatie (stelling op demonstratiebord en op een eigen bord). 
 
Vraag 1: is er verschil in leereffect als een thema twee- of driedimensionaal wordt gepresenteerd. 
Vraag 2: wat zijn voor- en nadelen van beide wijzen van presenteren. 
 
Tijdens een KNSB-cursusavond schaaktrainer A in Apeldoorn (november 2005) konden deze vragen 
noch door docent noch door cursusdeelnemers klip en klaar beantwoord worden. 
Marco Beerdsen, vader van een zevenjarig jeugdtalent zegt dat hij het idee heeft dat zijn zoon 
tweedimensionale diagrammen makkelijker doorgrondt dan stellingen op het bord.  
De vraag dringt zich op of hier sprake is van gewenning, of leerstijl, of geldt het voor de meeste of 
alle jeugdschakers.  Maar ook al is dat zo: hoe zit het met transfereffecten van trainingen via 
tweedimensionale diagrammen naar partijen toe?  
Of maakt het allemaal niet uit? 
Edgar van de Oudeweetering, vader van een tienjarige jeugdschaker meent dat bij het oplossen van 
stellingen de lengte van lijnen, leeftijd, sekseverschil en visuele instelling van invloed zijn. 
Gep Leeflang, jarenlang top-100 dammer, meent dat de grootte van het bord van invloed is. ‘Bij ons 
maakt het allemaal niet uit, alles is plat.’ 
 
In deze verkenning worden de vragen op drie manieren onderzocht: 

A. Literatuuronderzoek 
B. Interviews: hoe denken trainers over dit onderwerp 
C. Experiment: presteren leerlingen beter op diagrammen of van bordstellingen en wat denken 

ze daar zelf van 
 

A. Literatuuronderzoek 
Voor het literatuuronderzoek is gekeken naar de in Nederland dominante methode van de trainers 
Van Wijgerden en Brunia (Stappenmethode). Dit onderdeel was snel afgerond: er wordt niets over 
gezegd. 
 

B. Interviews: hoe denken trainers over dit onderwerp 
== IM Alexander Kabatianski: 
Waarschijnlijk is trainen met een bord in plaats van met diagrammen beter. 
Je kunt voorbeelden op een bord of demonstratiebord geven en dan diagrammen op papier laten 
oefenen. 
Als je de stellingen op papier meegeeft, kunnen leerlingen later het thema herhalen. 
Er bestaat geen universele goede schaakmethode. 
Er zijn goede trainers met verschillende methoden. 
Ook zijn er verschillende leerstijlen. 
Het speelt waarschijnlijk geen belangrijke rol of je met diagrammen of stellingen op het bord werkt. 
Veel belangrijker is of een leerling geïnteresseerd is. 
Vanuit de voormalige Sowjet-Unie kent Kabatianski (zelf afkomstig uit Oekraïne) geen discussie rond 
dit thema, wel waren er debatten over de vraag of beginnende schakers nu met eindspelen of juist 
met openingen moesten beginnen. 
Belangrijker dan de vraag of  informatie via een diagram of een bordstelling wordt aangeboden, vindt 
Kabatianski de vraag hoe een trainer informatie overdraagt. GM Adrian Michalchishin bijvoorbeeld 
praat veel en snel. GM Artur Joesoepov en IM Mark Dvoretsky spreken langzaam, weloverwogen. Ze 
problematiseren vraagstukken en behandelen die interactief met hun pupillen. Dat leidt tot meer 
begrip, motivatie en concentratie, veronderstelt Kabatianski.  
 
== GM Artur Joesoepov prefereert een driedimensionele bordstelling boven tweedimensionele 
afbeelding omdat een bordstelling tijdens een training overeenkomt met de manier waarop een 
stelling tijdens een partij wordt waargenomen. Je simuleert dan een partij.  
Hij verwacht daarvan betere leerresultaten. 



Zelf heeft hij de neiging als een stelling op een pc-scherm wordt afgebeeld om te snel te zetten. Hij 
weet niet of dat individueel bepaald is.  
Hij merkt op dat hij zelf ook studeert uit boeken (twee-dimensionele stellingen). 
In de USSR heeft hij nooit gehoord over een discussie of het beter zou zijn stellingen twee- of 
driedimensionele te presenteren. 
Hij merkt op dat hij ook wel eens heeft geprobeerd stellingen te bestuderen als ze driedimensioneel 
op een computerscherm worden afgebeeld. ‘Dat bevalt niet.’ 
Ook merkt hij op dat de mate waarin transfer van twee- naar driedimensioneel plaats vindt wellicht 
afhankelijk is van het niveau van een speler.  
 
== IM Merijn van Delft:  
’Het voordeel van driedimensioneel is dat het de partijsituatie simuleert, tweedimensioneel is soms 
een praktische oplossing. Ik vind het overigens een zeer creatieve vraagstelling, waar ik geen sluitend 
antwoord op heb.  
Afwisseling is ook belangrijk in een training, wellicht vullen de vormen elkaar aardig aan. Belangrijker 
dan de vorm is wellicht de hoeveelheid, taktiek moet je zoveel mogelijk oefenen. Om echt goed te 
worden moet je schaakboeken verslinden.’ 
 
== Martin van Dommelen (speler Schaakmaat 1, rating 2104, trainer SBSA jeugdtraining) 
‘Hier een kort idee over 2 en 3 dim. stellingen bij trainingen: 
Ik kan me goed vinden in het idee van Joesoepov dat door een 3d stelling te gebruiken de wedstrijd 
het meeste wordt nagebootst. Toch vraag ik me af of dit de beste manier is om te trainen: het is 
meestal makkelijker om van een bord dan om vanaf een demonstratiebord een stelling op te lossen, 
daarom is een demonstratiebord misschien wel het meest prikkelend voor kinderen (hier moeten ze 
meer inspanning leveren, beter concentreren en ze kunnen niet alle zetten even uitproberen maar 
moeten het echt berekenen wat ze denken). 
Ik laat kinderen eigenlijk altijd zelf kiezen of ze met of zonder bord willen meedoen.’ 
 

C. Experiment: presteren leerlingen beter op diagrammen of van bordstellingen en wat denken 
ze daar zelf van 

 
27 Deelnemers van de Apeldoornse SBSA jeugdtraining kregen tijdens een training tien minuten tijd 
om zes diagrammen op te lossen en later tien minuten om zes bordstellingen op te lossen. 
De stellingen vormen half om half een mix van stellingen die de gemiddelde leerling makkelijk en met 
moeite op moet kunnen lossen. 
Met een vragenlijst is na afloop gevraagd of  er voorkeur bestaat twee- of drie-dimensionele 
presentatie van stellingen tijdens trainingen. 
De antwoorden liepen uiteen, maar de meerderheid had een duidelijke voorkeur voor 
driedimensionale presentatie. 
Opvallend is dat de oudste groep, die tevens het hoogste niveau heeft, gemiddeld beter op het bord 
presteert terwijl de andere drie groepen gemiddeld beter op papier presteren. Mogelijk speelt hier 
een rol dat de tijd kort genomen is en jongere kinderen wat onrustiger door elkaar heen lopen langs 
de stellingen en daardoor ook tijd verspelen. 
 
Vragenlijst: 
Naam: ………………………. 
Leeftijd: …………………….. 
Jongen of meisje: …………… 
1A- Ik vind makkelijker een oplossing van een stelling  (zet een kruisje bij wat je vindt) 

- in een diagram op papier  
- in een stelling op een schaakbord  
- het maakt niet uit 

1B- Waarom is dat zo? 
2A- Ik vind makkelijker een oplossing van een stelling  (zet een kruisje bij wat je vindt) 

- in een stelling op een schaakbord 
- in een stelling op een demonstratiebord  



- het maakt niet uit 
2B- Waarom is dat zo? 
3A- Ik vind makkelijker een oplossing van een stelling (zet kruisje bij wat je vindt) 

- in een diagram op papier 
- in een stelling op een demonstratiebord 
- het maakt niet uit 

3B- Waarom is dat zo? 
 

 
 

 

 
Zie ook: Anish Giri: "My wife will have a 3rd child coming up!" 
https://www.youtube.com/watch?v=EkrJC9PASos  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EkrJC9PASos


Ouderschap en Elorating 
Felicitaties voor GM Anish Giri met de aanstaande gezinsuitbreiding! 
Stimuleert een extra mond voeden tot betere prestaties of zijn er ook andere effecten denkbaar?  
In Apeldoornse schaakkringen werd eerder wel gesproken over het ‘Naumann-effect’.  
De Hamburgse apotheker GM Alexander Naumann speelde in het verleden voor Apeldoorn.  
Zie https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/spelers-1e-team (nummer 37, zeven partijen). 
Nadat hij zijn eerste kind had gekregen, dropje zijn Elorating met gauw 50 punten. 
De redactie van deze nieuwsbrief heet meer ervaringen en inzichten welkom. 
 

   
 
Schaakstad Apeldoorn clubhistoricus Bert Baas merkt op: 
‘Hè, gelukkig! Eindelijk een geloofwaardige verklaring voor het feit dat mijn rating na de geboorte 
van onze jongste zoon (1971) nooit echt van de grond is gekomen...’ 
Met enige achterdocht (schakers blijven kritische denkers) kun je hier natuurlijk ‘in je eigen straatje 
kletsen’ achter schuil zien gaan. Dat wordt weer verklaard door de theorie over ‘cognitieve 
dissonantie’ van Leon Festinger: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie  
 

 
 
IM Mark Dvoretsky speelde drie maal voor Apeldoorn 
In de spelerslijst staat IM Mark Dvoretsky eenmaal genoemd. Hij heeft echter drie maal voor 
Apeldoorn gespeeld:  IM Jan-Willem de Jong (LSG) in Apeldoorn (zijn laatste wedstrijd ooit), tegen 
GM Victor Kortchnoi (Rotterdam) in Apeldoorn en tegen Dirk Floor (Paul Keres) in Utrecht. 
Zie ook nieuwsbrief 34 Schaakacademie Apeldoorn 
De samensteller van de lijst Bert Baas licht toe: 
De spelerslijsten heb ik samengesteld m.i.v. seizoen 1999-2000 toen voor het eerst werd gespeeld 
onder de naam Schaakstad Apeldoorn. 
Zie Schaakstad Apeldoorn 21 jaar in de KNSB - team 1 waar in de tekst e.e.a. wordt toegelicht. 
Als de lijsten 'los' van de tekst worden bekeken, kan ik me de verwondering voorstellen. Dat '1R' 
achter een naam betekent een reglementair winstpunt en '0R' uiteraard een reglementair verlies. 

 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/spelers-1e-team
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Nieuwsbrief%20Schaakacademie%20Apeldoorn%2034%20-5%20%20oktober%202016.pdf
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/04/21/schaakstad-apeldoorn-21-jaar-in-de-knsb-i/


  
Je gewicht in wijn winnen. Foto’s van Eva Maria Zickelbein (in het midden). 

 

   
 

 
 



 
Terugblik met foto’s uit wijntoernooi in Naujac in 2011  
Verslag door Eva Maria Zickelbein: https://de.chessbase.com/post/zaragatzki-gewinnt-wein-open 

 
 

  
 

    
 

  
 

  
 

https://de.chessbase.com/post/zaragatzki-gewinnt-wein-open


Schaken in de zomer in Frankrijk 
door Merijn van Delft 
Wat zijn de mogelijkheden qua zomertoernooien dit jaar? 
Helaas gaan Dieren en Vlissingen dit jaar niet door en is Science Park (Amsterdam) nog aan het kijken 
wat de mogelijkheden zijn. Als dat door gaat, wordt het waarschijnlijk in augustus gehouden. 
Wat betreft juli moet het van het buitenland komen en is een leuke tip het bekende wijntoernooi, 
georganiseerd door Rike en Jules Armas. Hun legendarische schaakcamping in de regio Bordeaux 
(Médoc) hebben ze inmiddels verkocht, maar het wijntoernooi bestaat nog! 
De data van de 23e editie van dit gezellige zomertoernooi zijn vastgesteld op 3-10 juli. Gespeeld 
wordt in Hourtin, vlakbij de Atlantische kust. 
Info in het Duits:  
https://echiquier-medocain.fr/wp-content/uploads/2021/05/Weinopen-2021-Hourtin.pdf 
Info in het Frans: https://echiquier-medocain.fr/open-des-vins 
Als je op de 4-sterren camping Village Western (https://www.village-western.com) gaat staan, betaal 
je geen inschrijfgeld voor het toernooi. 
Voor verdere info kun je Rike Armas contacteren (spreekt Engels, Duits en Frans en verstaat zelfs 
redelijk Nederlands): avanrike@gmail.com of +33556592759 
Artikel van Eva Maria Zickelbein: https://de.chessbase.com/post/wein-open-kann-im-juli-stattfinden 
 
 

    
 

 
 
Chessable prof. Barry Hymer: Why it’s worth thinking about your thinking? 
Link Chessable blog prof. Barry Hymer Thinking about your thinking 
Trefwoorden omtrent de inhoud van het artikel:  
Philosophy for Children  
Process over Product  
Creativity at the Chess Board  
Learn to Learn  
Metacognitive Skills  
The Engine of Learning  
Thinking Moves. 
 
Chessable science blogs: https://www.chessable.com/blog/category/chess-science 
Prof. Barry Hymer white paper The science over The science of learning 
 

https://echiquier-medocain.fr/wp-content/uploads/2021/05/Weinopen-2021-Hourtin.pdf
https://echiquier-medocain.fr/open-des-vins
https://www.village-western.com/
mailto:avanrike@gmail.com
https://de.chessbase.com/post/wein-open-kann-im-juli-stattfinden
https://www.chessable.com/blog/2021/05/21/thinking-moves-why-its-worth-thinking-about-your-thinking/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=thinkingmoves&utm_term=thinkingmoves-2
https://www.chessable.com/blog/category/chess-science
https://www.chessable.com/blog/2021/05/14/the-science-of-learning/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=blog-chief-of-science&utm_term=barry-chief-of-science-1


 
www.schaakgids.nl/overzicht/opening/centrum 

 

 
Video doelpunt Jeroen Saedt via hakje in 2016 Paralympics Nederland – USA in Rio de Janeiro. 

 

 
Voetbal- en schaaktrainer Rob Willmoth. 

http://www.schaakgids.nl/overzicht/opening/centrum
http://www.youtube.com/watch?v=-vQyq5uUc-U


Quote Jeroen Saedt: Net als bij schaken is bij voetbal het centrum belangrijk 
Trainer Pep Guardiola van Manchester City wijst hier ook herhaaldelijk op. 
Vanuit het centrum kom je overal snel. Dus ook bij de goal, want je wilt scoren. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Josep_Guardiola  
Jeroen Saedt voetbalt bij Zutphen en het nationale CP-team.  
Hij heeft schaaktraining bij Schaakacademie Apeldoorn. 

 
Interview Karel van Delft met GM Simon Agdestein, voormalig speler nationaal Noors voetbalteam:  
https://www.youtube.com/watch?v=FYLyIHV5RPI 
Interview voetbaltrainer en schaaktrainer Rob Willmoth: 
https://www.youtube.com/watch?v=FEhR_wim_3I  
CM Willmoth hield een lezing in de London Chess Conference. 
https://www.youtube.com/watch?v=VkgnEXCNiB4&feature=youtu.be 
Site Rob Willmoth over voetbal en schaken: 
http://chesscoachingservices.co.uk 
 

 

Divers nieuws 

 
- XXL zondag Teamcompetitie 
- Resultaten Play Magnus Groep 
- Chairs and tables 
- Judit Polgar’s Global Chess Festival 9 oktober 2021 
- Mister Chess presenteert kinderschaakboeken 
- Vera Menchik A Great Life with a Tragic Ending 

 

 

 
XXL zondag Teamcompetitie 
Nu op zondagen: 
30 mei 2021 20:00  lichess.org/tournament/fpsAVCkc  
XXL zondag nr2 Teamcompetitie 6 jun. 2021 20:00  lichess.org/tournament/OIT66YgD 
 

 

 
 

Resultaten Play Magnus Groep 
De beursgenoteerde Play Magnus groep heeft cijfers bekend gemaakt: Verslag Q1 PMG 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Josep_Guardiola
https://www.youtube.com/watch?v=FYLyIHV5RPI
https://www.youtube.com/watch?v=FEhR_wim_3I
https://www.youtube.com/watch?v=VkgnEXCNiB4&feature=youtu.be
http://chesscoachingservices.co.uk/
https://lichess.org/tournament/fpsAVCkc
https://lichess.org/tournament/OIT66YgD
https://kommunikasjon.ntb.no/ir-files/16823864/596/791/Play%20Magnus%20Group%20Q1%202021%20Presentation.pdf


 

 
 

Chairs and tables 
George Butau zoekt stoelen en tafels voor zijn schaakclub. 
Zie FB groep Western Cape South Africa Chess en zijn eigen FB pagina: 
https://www.facebook.com/groups/3666172820175208  
https://www.facebook.com/groups/3666172820175208/user/100052966234249  
 

 

 
 

Judit Polgar’s Global Chess Festival 9 oktober 2021 
Global Chess Festival Team meldt: 
 
Dear Chess friend! 
We are happy to announce that Judit Polgar’s Global Chess Festival sponsored by Morgan Stanley will 
be held on Saturday, the 9th October 2021. It will be a hybrid event: we hope to meet you again in 
person in Budapest or online in a large-scale program brimming with creativity and innovation. The 
richness of chess is highlighted in presentations about Sport, Art, Science and Education. Chess 
lovers worldwide can take part in tournaments, simuls and chess classes from beginner-level to 
masterclass.  The Chess Artistry Competition challenges study composers from all ages to send in 
their best creations. With the Goodwill Ambassador of Chess Awards we express our gratitude to 
outstanding personalities promoting our game. As always we welcome chess events from all over the 
world to join in on October 9, 2021 to celebrate the power and inspiration of chess. 
We encourage organizers to register their own online or offline program. Please send your event 
registration no later than the 20th September. 
Registration is open:  https://www.globalchessfestival.com/gcf-2021/for-organizers 

https://www.facebook.com/groups/3666172820175208
https://www.facebook.com/groups/3666172820175208/user/100052966234249
http://jpmm2.portalis.hu/index.php?subid=16919&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=131&mailid=206
http://jpmm2.portalis.hu/index.php?subid=16919&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=297&mailid=206


 All events will be added under the menu EVENTS Oct 9 on the official Global Chess Festival’s website, 
with a separate page for each event. (We can guarantee your appearance only if we get the 
registrations by the deadline. 
The mission of Judit Polgar’s Global Chess Festival is to promote the 1000 faces of chess all around 
the world. We aim to share the beauty of chess with 5 million people by 2025, to connect and enjoy 
chess-related activities on the day of the festival. We feel important to express our passion for chess 
and highlight that chess is a universal language.  
Let’s highlight the power of Chess together! 
  

 

 
 

Mister Chess presenteert kinderschaakboeken 
https://www.youtube.com/watch?v=zOKT18vY7YI  
www.hansbohm.com en http://youtube.hansbohm.com 
 

 

 
 

Vera Menchik A Great Life with a Tragic Ending 
https://chessplus.net/competition/vera-menchik 
 

http://jpmm2.portalis.hu/index.php?subid=16919&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=298&mailid=206
https://www.youtube.com/watch?v=zOKT18vY7YI
http://www.hansbohm.com/
http://youtube.hansbohm.com/
https://chessplus.net/competition/vera-menchik


Training 

 
 Aimchess 
 What you study is less important than how you study it 
 10 Common Beginner and Intermediate Mistakes 
 Quiz - 10 Themes 10 Positions 
 Boek Karel van Delft - Chess For Educators 
 DVD IM Merijn van Delft - Practical chess strategy: The Bishop  
 Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft 
 Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme 
 Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
 Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
 Trainingsaanbod Dries Wedda 
 Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
 Ebook Developing Chess Talent 
 Boek Schoolschaken als ebook verkrijgbaar 
 Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 

 

 

 
 

Aimchess 
www.aimchess.com 
 

 
 

 
 

What you study is less important than how you study it 
Tips voor studietechnieken: 
https://twitter.com/natesolon/status/1393361256132878342  
 

 

 
 
10 Common Beginner and Intermediate Mistakes 
https://premierchess.com/chess-pedagogy/10-common-beginner-and-intermediate-mistakes 

http://www.aimchess.com/
https://twitter.com/natesolon/status/1393361256132878342
https://premierchess.com/chess-pedagogy/10-common-beginner-and-intermediate-mistakes


 

 
 

Quiz - 10 Themes 10 Positions 
https://quiz.chessfunnel.com/quiz/e6579673-3c6d-43d6-80be-fd560f524bbf 
 

 

 
 

Boek Karel van Delft - Chess For Educators 
www.newinchess.com/chess-for-educators is begin februari 2021 verschenen bij New In Chess. 
O.a. meer wetenschap en meer special needs groepen. 
Er is ook een e-book: www.newinchess.com/chess-for-educators-ebook  
De uitgebreide literatuurlijst en reviews van het boek staan op www.chesstalent.com  
 
Dit boek is een update en uitbreiding van het boek Schoolschaken. 
Het boek ‘Schoolschaken’ is verkrijgbaar via Karel van Delft. De Engelstalige uitgave is uitgebreider: 
meer special needs groepen, kwalitatief onderzoek, items in het Alfabet en een uitgebreide intro. 

 

   
 

https://quiz.chessfunnel.com/quiz/e6579673-3c6d-43d6-80be-fd560f524bbf
http://www.newinchess.com/chess-for-educators
http://www.newinchess.com/chess-for-educators-ebook
http://www.chesstalent.com/


DVD IM Merijn van Delft - Practical chess strategy: The Bishop  
https://en.chessbase.com/post/the-new-fritztrainer-practical-chess-strategy-the-bishop 
In Engels en Duits verkrijgbaar. 
Op de site staat een voorbeeldvideo. 
 

 
 

Boek Mastering Positional Sacrifices IM Merijn van Delft 
www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices 
 

 

 
 

Schaaklessen Karel van Delft voor jongeren met autisme 
Psycholoog en gediplomeerd schaaktrainer Karel van Delft geeft individueel schaaklessen aan 
jongeren met autisme. Schaken is voor veel van hen een heel geschikte denksport.  
Leren schaken geeft plezier en succeservaringen, het is een uitdaging en maakt contacten met 
andere mensen makkelijker via een gedeelde interesse. 
Schaken is een metafoor voor het leven. Onder deskundige begeleiding kunnen schaaklessen een 
prima methode zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Zeker voor jeugd met ‘special needs’. 
Die begeleiding is maatwerk.  
Daarbij gaat het om sociale, emotionele, cognitieve en meta-cognitieve aspecten. 
Denk bijvoorbeeld aan:  
- Communicatie, samenwerken, toernooien bezoeken, rekening houden met elkaar (sociaal) 
- Omgaan met tegenslagen, succeservaringen, zelfvertrouwen ontwikkelen (emotioneel) 
- Problemen analyseren, redeneren, doelen stellen, plan maken, creatief denken (cognitief) 
- Waarom doe ik dingen, hoe kan ik het anders doen (meta-cognitief)  
Contact: karel@kvdc.nl  Site: http://schaken-en-autisme.nl  
 

https://en.chessbase.com/post/the-new-fritztrainer-practical-chess-strategy-the-bishop
http://www.newinchess.com/mastering-positional-sacrifices
mailto:karel@kvdc.nl
http://schaken-en-autisme.nl/


 

 
 
Trainingsaanbod IM Stefan Kuipers 
https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL 
  

 

 
 
Trainingsaanbod IM Nico Zwirs 
nico@zwirs.net  app: 06-12081142 
Trainersprofiel Lichess: https://lichess.org/coach/FirstKnight  
 

 

 
 
Trainingsaanbod Dries Wedda 
drieswedda@hotmail.com  app: 06-46565307 
Profiel Cochess.com  

https://lichess.org/coach/TricksOnlyNL
mailto:nico@zwirs.net
https://lichess.org/coach/FirstKnight
mailto:drieswedda@hotmail.com
https://cochess.com/coaches/02b013cc-c963-449b-8a19-42e312b44977


 

 
 
Ebook Schaaktalent ontwikkelen 
Het boek 'Schaaktalent ontwikkelen' is ook verkrijgbaar als ebook.  
Het ebook is in pdf-formaat. Je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone.  
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord: GM Artur Joesoepov. 
Preview: Preview ebook Schaaktalent ontwikkelen 
Bestelwijze:  
- Maak 6 euro over op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Schaaktalent ontwikkelen’. 
- Stuur een email naar karel@kvdc.nl  
Het ebook wordt als bijlage naar je email adres verzonden. 
 

 

  
 
Ebook Developing Chess Talent 
Het boek Developing Chess Talent is verkrijgbaar als ebook. 
Het is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’.  
Auteurs: IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Voorwoord GM Artur Joesoepov. 
Het is in pdf-formaat en je kunt het lezen via e-reader, PC, tablet en smartphone. 
Zie www.chesstalent.com voor informatie en een video met toelichting van IM Merijn van Delft. 
Het ebook kost 6 euro. Je kunt het via een Paypal-button op de site bestellen. 
Je kunt ook 6 euro overmaken op NL58 RABO 0124 8474 20 t.n.v. KVDC o.v.v. ‘Ebook Developing 
Chess Talent.’ Stuur een email met emailadres naar karel@kvdc.nl en je krijgt het ebook per email.  
 
 

http://www.schaaktalent.nl/documenten/Preview%20boek%20Schaaktalent%20ontwikkelen.pdf
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.chesstalent.com/
mailto:karel@kvdc.nl


 

 
 

Boek Schoolschaken in print en als ebook verkrijgbaar 
Het boek ‘Schoolschaken’ van Karel van Delft bevat informatie over schaakdidactiek, wetenschap en 
special needs groepen. Zie www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken   
Het ebook is verkrijgbaar via Karel van Delft, karel@kvdc.nl  (10,90 euro) 
Het boek is de voorganger van Chess For Educators. 
 

 

 
 

Gratis download boekje ‘Ik leer schaken’ 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken  
Leerlingen van Schaakacademie Apeldoorn leren via dit boekje de beginselen van het schaken. 
Via de link vind je een preview van de gedrukte versie. Een pdf versie kun je gratis downloaden. 

http://www.schaaktalent.nl/index.php/boek-schoolschaken
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  

 

 
 
Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
Contact: karel@kvdc.nl of 06-22226928. 
De training is individueel en bedoeld voor spelers (jeugd en volwassenen), trainers, coaches, 
organisatoren en ouders. Het betreft maatwerk: besproken onderwerpen hebben betrekking op 
vragen van de trainingsdeelnemers. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Zoom en/of mailen over schaakpsychologische vragen (vanuit eigen 
ervaringen en/of n.a.v. documentatie). Persoonlijk contact is ook mogelijk. 
Deelnemers krijgen documentatie: 
-          Ebook ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
-          PowerPoint lezing ‘Schaaktalent’ (565 sheets) 
-          Analysevragenlijst 
-          Artikel ‘Het zeventiende schaakstuk’ 
-          Coaching video lijst 
De training kost 125 euro en is zowel in het Engels als in het Nederlands mogelijk. 
Karel van Delft is psycholoog en KNSB-gediplomeerd schaaktrainer. 
Hij heeft diverse boeken over schaakpsychologie geschreven. Zie previews: www.schaaktalent.nl. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:karel@kvdc.nl
http://www.schaaktalent.nl/


 
Kalender en sites     
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB: www.twitch.tv/schaakbond 
KNSB YouTube: www.youtube.com/user/Schaakbond 
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender   
KNSB trainersplatform https://schaakbond.nl/schakers/trainersplatform  
Jeugdschaak.nl www.jeugdschaak.nl  
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
Bijzondere dagen en vakanties:  http://feestdagen.nl 
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html 
 
Vakantierooster 2020-2021 (De Zevensprong. Meeste data ook voor andere scholen midden-Nederland) 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 
Paasmaandag 5 april 2021 
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021 
Pinkstermaandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

 
 
POGchess - overzicht van chess streams 
https://pogchess.com 
https://pogchess.com/contact: streams, nieuws, clips, events doorgeven. 
https://pogchess.com/streamers: overzicht streamers. 
POGchess is een initiatief van Lennart Ootes: https://lennartootes.com  

 

 
 
Wekelijks overzicht schaakrubrieken in kranten:  
https://www.schaaksite.nl/category/kranten 
 

 

 
 
Stichting Schaakweek 
Stichting Schaakweek is een initiatief van IM Merijn van Delft. 
De site bevat onder meer een activiteitenoverzicht en een blog met foto’s en kort nieuws. 
www.schaakweek.nl  
In vakanties is er een online school. 
De Winterschool 2021 is 15 t/m 19 en 22 t/m 26 februari. 

http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaken.nl/
http://www.twitch.tv/schaakbond
http://www.youtube.com/user/Schaakbond
https://schaakkalender.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
https://schaakbond.nl/schakers/trainersplatform
http://www.jeugdschaak.nl/
http://www.osbo.nl/
http://www.osbo.nl/kalender
http://feestdagen.nl/
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
https://pogchess.com/
https://pogchess.com/contact
https://pogchess.com/streamers
https://lennartootes.com/
https://www.schaaksite.nl/category/kranten
http://www.schaakweek.nl/


 

Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn jeugd www.schaakstad-apeldoorn.nl/jeugd 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn  
Schaakstad Apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
Schaakstad Apeldoorn YouTube https://www.youtube.com/user/schaakstad/videos  
Schaakstad Apeldoorn eFXO partijanalyses www.youtube.com/c/schaakstad  
Schaakstad Apeldoorn Instagram https://www.instagram.com/schaakstad_apeldoorn   
Schaakschool Het Bolwerk www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl 
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl  
Schoolschaakclub De Schakel www.sv-deschakel.nl 
Schoolschaakclub De Bundel www.obsdebundel.nl/ouder/schaakclub-de-pion 
Schoolschaakclub De Zonnewende http://kbsdezonnewende.nl/ons-onderwijs/schaken 
Apeldoornse scholencompetitie  www.schoolschakenapeldoorn.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl  
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/schaken-overdag  
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl en https://www.twitch.tv/schaakweek  
Open NK G voor speciale doelgroepen 
www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/open-nk-schaken-voor-speciale-doelgroepen 
Sporten met een beperking  www.unieksporten.nl 
 
Historie schaken in Apeldoorn – artikelen van Bert Baas 
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/clubinfo/historie-schaakstad-apeldoorn 
 
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
 
IM Stefan Kuipers 
Twitch-kanaal  www.twitch.tv/tricksonly 
Twitch-uitzendingen  www.twitch.tv/tricksonly/videos/all 
YouTube-kanaal  www.youtube.com/TricksOnly 
Facebook-pagina  www.facebook.com/TricksOnlyNL 
Twitter-account  https://twitter.com/TricksOnlyNL 
Kroegloperstoernooien https://stickchess.com 
 
IM Max Warmerdam 
Twitch https://www.twitch.tv/xamax2000 
Twitter @max_warmerdam 
Instagram https://www.instagram.com/_maxwar 
 
IM Arthur van de Oudeweetering 
Twitter  https://twitter.com/TUUR1 
Twitter #SometimesTwoWillDo 
 
GM Roeland Pruijssers 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/monkey_chess 
 
IM Nico Zwirs 
Twitch-kanaal  https://www.twitch.tv/nicozwirs  
 
Jayden Breider 
JB Blundervrij https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ 
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http://www.youtube.com/TricksOnly
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https://www.youtube.com/channel/UCsWvBEZgt1odPQr1q7FDiwQ


Niels van der Mark  
Twitch kanaal Schaakelaar  https://www.twitch.tv/schaakelaar 
www.schaakelaar.nl 
 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
YouTube kanaal  www.youtube.com/user/karelvandelft 
Artikelen Max Euwe Centrum site  https://maxeuwe.nl/categorie/columns-van-karel  
Facebook groep Schaakpsychologie 
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
https://nl.pinterest.com/karel1718/schaakacademie-apeldoorn 
www.unieksporten.nl/sportaanbieder/6527/schaakacademie-apeldoorn/10103/schaken  
https://www.chessmatec.com/post/karel-van-delft?lang=nl 
 
Sportraad Apeldoorn 
www.sportraad.nl 
Sportraad Apeldoorn Facebook 

 
Apps 
https://www.vanforeest.com/realchess  
 
Computerschaak 
Zie links www.schaaktalent.nl databank 
Leela Chess Zero: https://lczero.org  
Stockfish: https://stockfishchess.org  
 
Eindspeldatabases 
Nalimov database: http://www.k4it.de/?topic=egtb&lang=en  
Finalgen: https://www.chessprogramming.org/FinalGen  
Syzygy: https://www.schaaksite.nl/2018/08/22/stockfish-9-en-de-7-stukken-syzygy-tablebases 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Endgame_tablebase  
 
Eindspelstudies 
ARVES www.arves.org 
YACPDB www.yacpdb.org 
IM Michael Pasman: www.chesspm.com 
GM Yochanan Afek: http://afekchess.com 
Harold van der Heijden www.hhdbvi.nl  
www.schaaksite.nl/category/eindspel 
 
Fotografie 
https://lennartootes.com 
www.instagram.com/lennartootes  
www.jadoube.nl/tag/fred-lucas   
Gratis schaakfoto’s 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 
www.pexels.com 
https://unsplash.com 
 
Internationale organisaties, FIDE, ECU 
Europese schaakfederatie ECU https://www.europechess.org  
Wereldschaakbond FIDE www.fide.com 
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FIDE Chess in Education Commission http://edu.fide.com  
FIDE newsletter: https://www.fide.com/fide/fide-newsletter 
https://www.fide.com/news  
FIDE YouTube https://www.youtube.com/c/fidechannel/featured  
Doven: https://chessdeaf.org  
Blinden, slechtzienden: https://ibca-info.org  
Nederland blinden, slechtzienden www.nsvg.nl  
International Physically Disabled Chess Association www.ipca.online  
 
Lichess 
www.lichess.org 
https://lichess.org/about  
https://lichess.org/contact#help-root 
https://lichess.org/forum 
contact@lichess.org 
https://twitter.com/lichess 
https://www.twitch.tv/lichessdotorg 
https://shop.spreadshirt.nl/lichessorg (winkel) 
 
Podcast 
Let’s talk about chess Eric van Reem 
https://letscast.fm/sites/let-s-talk-about-chess-753d92ea  
Schachgeflüster: YouTube kanaal Schachgeflüster en www.schachgefluester.de  
Perpetual Chess Podcast Ben Johnson https://www.perpetualchesspod.com/new  
Premier Chess Evan Rabin https://premierchess.com/podcast  
 
Probleemschaak 
Schwalbe https://pdb.dieschwalbe.de 
Probleemblad www.probleemblad.nl  
Britisch Chess Problem Society http://theproblemist.org/bcps.pl  
YACPDB www.yacpdb.org 
 
Ratingcalculators 
https://ratings.fide.com/calculators.phtml 
 
Schaakprogramma’s 
Fred Mellender’s Home Page https://sites.google.com/site/fredm 
 
Sites met links 
100 schaaksites: http://chess-links.org  
Site Schaaktalent: www.schaaktalent.nl/index.php/links-naar-schaaksites  
 
Tactiek 
ChessPuzzle.net https://chesspuzzle.net 
 
Tim Krabbé 
AD magazine https://timkr.home.xs4all.nl/admag  
Chess Curiosities https://timkr.home.xs4all.nl/chess/chess.html 
Master Jacobson https://timkr.home.xs4all.nl/text/jacobson.htm 
Site Krabbé https://timkr.home.xs4all.nl/tim.html 
 
Toernooien 
http://chess-results.com 
 
Video 
02 26 19 - 2019 Chess Educator of the Year - Elizabeth Spiegel 
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https://www.youtube.com/watch?v=__CPZu4ckjM&feature=emb_logo 
 
Wetenschap 
Frank Bicker: www.chess-science.com 
ResearchGate:  www.researchgate.net/search 
Sage Journals: http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=deliberate+practice  
Science Direct: www.sciencedirect.com 
Narcis:  www.narcis.nl 
Internet Archives: https://archive.org 
Chess Notes Edward Winter:  www.chesshistory.com/winter 
Rob VALKENEERS  
http://users.skynet.be/a.okelly/GENIALITEIT%20EN%20WAANZIN%20BIJ%20SCHAKERS%20_2.6_.pdf  
PNAS www.pnas.org  bijvoorbeeld www.pnas.org/content/116/37/18363  
 
Woordenlijst – glossary 
Schaaktermen https://chess24.com/en/read/glossary/tabiya  
Glossary of Chess https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_chess 
Education reform https://www.edglossary.org/differentiation 
Education terms Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_education_terms  
Instructional strategies: http://www.beesburg.com/edtools/glossary.html  
 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.schaaksite.nl/category/kranten  
www.chessed.nl  
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.anishgiri.nl  
www.stappenmethode.nl/nl/opgave.php  
www.jeugdschaak.nl  
www.probleemblad.nl 
www.chessity.com  
www.teamblitz.nl  NK snelschaken clubteams 
www.chessqueens.nl  
https://schaakblog.nl Michel Hoetmer 
www.schakers.info  
IM Herman Grooten, Schaakcentrum Sterk Spel www.sterkspel.nl 
IM Willy Hendriks www.movefirstthinklater.com  
Voor beginners: Ilona Woestenburg  www.youtube.com/channel/UCZWy_3nFi4O_pUk2HnVWJ3g  
demobord op usb-stick www.chesser.nl  
www.schaakgids.nl  
www.vanforeest.com 
www.hansbohm.com 
Hans Böhm YouTube kanaal https://www.youtube.com/c/HansBohm64/videos 
ChessFellow https://chessfellow.app 
Bab Wilders in Nederlands Dagblad https://www.nd.nl/auteur/bab-wilders  
SG King https://sgking.nl  
https://biancamuhren.com  
www.chesszebra.com/nl  
 
Engels 
The World Federation for Chess Composition (WFCC) www.wfcc.ch  
Bill Wall’s Chess Page http://billwall.phpwebhosting.com 
www.chess-poster.com  
https://twitter.com/NewInChess  
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https://2700chess.com  
GM Anish Giri YouTube Canal https://www.youtube.com/c/AnishGiriOfficial/featured 
The Week In Chess https://theweekinchess.com  
www.chess24.com  
www.chess.com, www.chess.com/tv  
www.chesshistory.com/winter/index.html Chess Notes Edward Winter: historische informatie  
GameChanger https://www.youtube.com/c/GameChangerChess 
www.chessbase.com 
Chessbase handleiding Frans Peeters www.susendian.nl/chessbase15 
Chessbase live: https://live.chessbase.com  
Chessbase video’s: https://videos.chessbase.com/index  
Chessbase Twitch: www.twitch.tv/chessbaselive   
Chessbase Twitch eerdere uitzendingen: https://www.twitch.tv/chessbaselive/videos 
http://en.playchess.com 
http://play.chessbase.com  
https://live.followchess.com 
https://chessbase.in 
https://videos.chessbase.com/index 
https://www.apronus.com/chess  
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  
http://susanpolgar.blogspot.nl  
www.chessvibes.com 
www.chessable.com 
www.chessable.com/movetrainer  
http://www.chesshistory.com/winter/index.html 
www.kingpinchess.net/author/jonathan 
http://theweekinchess.com  (pgn’s van partijen downloaden) 
https://www.chess-site.com 
Matthew Sadler https://matthewsadler.me.uk 
Matthew Sadler FaceBook: https://m.facebook.com/gmmatthew.sadler 
Matthew Sadler Game Changer https://www.youtube.com/c/GameChangerChess  
Four Nations Chess League https://www.4ncl.co.uk 
Chessmatec: www.chessmatec.com en www.youtube.com/channel/UCMeFgY3GpvFWlSwCJkAfWqQ  
Internationale correspondentieschaakbond: https://www.iccf.com 
Antonio Radic (Agadmator): www.youtube.com/channel/UCL5YbN5WLFD8dLIegT5QAbA 
Agadmator twitter https://twitter.com/agadmator  
Kanaal ChessTalk: https://www.youtube.com/channel/UC6HDXr-sNPnWLF_Q-y3KduA   
Juga Chess Artist: https://www.jugamusica.com 
ChessTech www.chesstech.org 
Chess Federation of Russia: https://ruchess.ru/en  
US Chess Federation: https://new.uschess.org/home  
www.spraggettonchess.com  
www.thechessdrum.net  
www.playmagnusgroup.com 
PowerPlayChess Daniel King www.youtube.com/user/PowerPlayChess 
Lichess www.lichess.org 
Twitch.tv https://www.twitch.tv zoekterm chess 
LinkedIn Chess Instructors https://www.linkedin.com/groups/2636652 
Chess Lifestyle www.youtube.com/c/ChessLifestyle 
ChessEdu www.chessedu.org/resources (artikelen) 
Coachess https://cochess.com  
The Chess Improver: https://chessimprover.com 
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https://en.chessbase.com/post/elizabeth-spiegel 
https://learningchess.net 
https://camberleychess.co.uk  
https://chessineducation.org  
 
Armenië 
http://chesstudy.com  
 
Australië 
http://chess.geniusprophecy.com  
  
België 
https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/2018-2019 (interclubs agenda onderaan 
pagina) https://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl  
www.chessconsult.be  
https://www.facebook.com/daniel.dardha.3  
 
Denemarken 
https://skoleskak.dk 
https://www.facebook.com/skoleskak/videos 
https://www.youtube.com/gmtalks 
 
Duitsland 
GM  Artur Joesoepov http://www.jussupow.de  
HSK 1830 https://hsk1830.de  
https://schachbundesliga.de 
https://www.facebook.com/chessemy (Deine Schachakademie met GM Ilja Zaragatski) 
https://karlonline.org 
https://www.deutsche-schachjugend.de 
https://schachtraining.de (gratis trainingsmateriaal) 
https://chess.mulder.at Chess Unlimited Kineke Mulder 
GRENKE Chess Kids YouTube cursus in het Duits met GM Sebastian Siebrecht: 
www.youtube.com/channel/UCwRdqoBHW7zsDdWpUkndfvw en https://faszinationschach.de 
Schachecke www.schachecke.de 
https://schulschachstiftung.de 
https://de.chessbase.com/author/karsten-mueller 
 
Frankrijk 
https://www.chess-and-strategy.com  
 
Hongarije 
Global Chess Festival  http://www.globalchessfestival.com 
First Saturday www.firstsaturday.hu  
 
Italië 
http://www.scacchiascuola.it 
http://www.alfierebianco.com 
 
India 
www.blackandwhiteindia.com  
https://chessbase.in 
https://www.youtube.com/channel/UCIsEhwBMPkRHsEgqYAPQHsA 
 
Polen 
https://matbobula.com 
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Rusland 
https://ruchess.ru  
https://ruchess.ru/en  
 
Spanje 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico (magazine) 
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast (overzicht downloads magazine) 
https://psichess.com/psichess (schaken en psychologie) 
FM Leontxo Garcia https://twitter.com/leontxogarcia  
https://www.olimpiachessacademia.com/64-ejercicios-de-ajedrez-y-matematicas-para-las-escuelas  
https://tiendachessy.com 
https://olimpiachessacademia.capdexuro.com/tienda 
 
Thailand 
IWICA https://iwica.com 
 
USA  
https://grandmastermac.com 
St. Louis Chess Club  https://saintlouischessclub.org 
YouTube: https://www.youtube.com/c/STLChessClub/featured  
 
Zuid-Afrika 
www.minichess.co.za 
www.twitch.tv/CalvinKlaasenchess 
www.thechessdrum.net/blog/2020/12/26/bouah-recounts-s-african-history-in-new-book 
https://kznchessacademy.org 
 
LinkedIn groepen 
Chess players https://www.linkedin.com/groups/95180 
Chess4Life https://www.linkedin.com/groups/1665137 
Chess Players Guild https://www.linkedin.com/groups/1345607 
Scholastic Chess https://www.linkedin.com/groups/2058048 
 
Schaakwinkels 
www.debestezet.nl/catalog 
https://www.schaakengo.nl 
https://www.newinchess.com 
https://www.schaakbond-winkel.nl 
www.digitalgametechnology.com 
www.schaakboek.nl  (tweedehands) 
www.raindroptime.com  
www.lobbes.nl/zoek/schaken/all 
https://schaakkoning.nl/schaak-cadeaus 
www.bol.com/nl/s/?searchtext=schaken 
www.kossiesdesign.nl/schaken  
https://solow.nl/winkel/schaakbord-glas-luxe-medium 
www.schaakprijzen.nl 
https://thinkerspublishing.com  
https://shop.spreadshirt.nl/lichessorg  
 

https://ruchess.ru/
https://ruchess.ru/en
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/revista-ajedrez-social-y-terapeutico
https://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-ast
https://psichess.com/psichess
https://twitter.com/leontxogarcia
https://www.olimpiachessacademia.com/64-ejercicios-de-ajedrez-y-matematicas-para-las-escuelas
https://tiendachessy.com/
https://olimpiachessacademia.capdexuro.com/tienda
https://iwica.com/
https://grandmastermac.com/
https://saintlouischessclub.org/
https://www.youtube.com/c/STLChessClub/featured
http://www.minichess.co.za/
http://www.twitch.tv/CalvinKlaasenchess
http://www.thechessdrum.net/blog/2020/12/26/bouah-recounts-s-african-history-in-new-book
https://kznchessacademy.org/
https://www.linkedin.com/groups/95180
https://www.linkedin.com/groups/1665137
https://www.linkedin.com/groups/1345607/
https://www.linkedin.com/groups/2058048
http://www.debestezet.nl/catalog
https://www.schaakengo.nl/
https://www.newinchess.com/
https://www.schaakbond-winkel.nl/
http://www.digitalgametechnology.com/
http://www.schaakboek.nl/
http://www.raindroptime.com/
http://www.lobbes.nl/zoek/schaken/all
https://schaakkoning.nl/schaak-cadeaus
http://www.bol.com/nl/s/?searchtext=schaken
http://www.kossiesdesign.nl/schaken
https://solow.nl/winkel/schaakbord-glas-luxe-medium
http://www.schaakprijzen.nl/
https://thinkerspublishing.com/
https://shop.spreadshirt.nl/lichessorg

