Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 181 – 3 juli 2021
De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
Mail karel@kvdc.nl voor contact, nieuwstips alsook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

Banterblitz op de Berg en Bosschool. Iedereen denkt en roept mee.
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Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 181
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
Schaakschool Het Bolwerk
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 - Het Woudhuis en Berg en Bosschool beginnen weer, rest 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 na de zomer
= Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag 15.30 uur begonnen
= Basisschool Berg en Bos school maandagmiddag 17 uur begonnen
= Basisschool Sint Victor school maandagavond 18.30 uur na de zomer
= Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag 14 uur na de zomer
= Basisschool De Bouwhof + De Touwladder donderdagmiddag (locatie De Bouwhof) 16.30 uur. Mogelijk na de zomer.
= Basisschool De Eendracht vrijdagmiddag 15.00 uur. Mogelijk na de zomer.
Cursussen senioren in Het Bolwerk
Lessen wekelijks woensdagmiddag 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
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 Privélessen
Privétrainingen Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training Volwassen en jeugd, ook duo’s.
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
Zomerschaakweek Apeldoorn 23 t/m 27 augustus 2021, laatste week zomervakantie.
Informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zomerschaakweek-apeldoorn

Het Woudhuis banterblitz. (foto Margriet)

Het Woudhuis: Chessmatec, partij Euwe bespreken, Banterblitz en onderlinge Lichess Arena.

Berg en Bosschool: Chessmatec, Banterblitz, op borden schaken, uitleg boekje ‘Ik leer schaken’.

Schoolschaaklessen Schaakacademie Apeldoorn: Chessmatec, Banterblitz, partijtjes
Op basisschool Het Woudhuis en de Berg en Bosschool zijn tot de zomervakantie weer wekelijkse
schaaklessen van Karel van Delft. De schaaklessen op de Hertog van Gelre, De Zevensprong en Sint
Victor beginnen weer na de vakantie (op dezelfde dag en tijd, vanaf de tweede schoolweek).
Woudhuis Arena: https://lichess.org/tournament/uNSd1ftc (Sten speelde op account van Karel).
Tip: Als je een paar keer een verkeerd wachtwoord intikt, blokkeert Lichess je account een tijdje.
De Berg en Bosschool heeft op schoolkamp een schaakbord meegenomen. Dat was een groot succes,
vertellen kinderen en leerkrachten. Steeds waren er wel zo’n tien kinderen bij het bord te vinden.
Mogelijk komt er een pleinschaakspel als volgend jaar het schoolplein opnieuw wordt ingericht.
Meer mogelijkheden om te schaken voor schoolschakers
= Schaakschool Het Bolwerk: Schoolleerlingen kunnen woensdagmiddag meedoen
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
= Zelf thuis schaken: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken
= de Vlindertuin: Elke zondag een schaakinstuif van 11 tot 13 uur
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
= Zomerschaakweek: 23 t/m 27 augustus dagelijks in Het Bolwerk
www.schaakacademieapeldoorn.nl/zomerschaakweek-apeldoorn
= Twitch-uitzending: Elke donderdag vanaf 18.15 uur www.twitch.tv/schaakacademieapeldoorn
= Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn: www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven
= Vragen: Je kunt altijd een mailtje naar Karel van Delft sturen: karel@kvdc.nl

Erwin vs Torre. Alec geeft live commentaar.

Hidde vs Alec.

Schaken in de Vlindertuin: Elke zondag van 11 tot 13 uur
We schaken wekelijks in de Vlindertuin. Bij de schaaktafel. Afgelopen zondag waren er zes mensen.
Er is in juli elke zondag een gratis instuif van 11 – 13 uur.
Schaakacademie Apeldoorn neemt pleinschaakspelen en schaaksets mee.
Info: button ‘Schaaktafel de Vlindertuin’ in menu van www.schaakacademieapeldoorn.nl.

Gratis download: www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken

De uitzending kun je zien via Twitch-kanaal Schaakacademie Apeldoorn en YouTube.

Schaakacademie Apeldoorn Twitch: Praatschaken met Willem en Hidde
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.
Contact: Lichess chatten met karelschaakt of mailen naar karel@kvdc.nl
Hidde Weller en Karel van Delft presenteren de uitzending. Deze week was uitzending 8.
Hidde en Willem Heiner speelden een partij praatschaak. Daarbij vertel je waarom je een zet speelt.
De andere speler mag vragen stellen en commentaar geven.
De volgende uitzending is donderdag 8 juli. Wie de gast is, is nog niet duidelijk.
De link op Twitch https://www.twitch.tv/videos/1073473940 kun je twee weken terugkijken.
Zie ook YouTube: www.youtube.com/watch?v=VD70N3R9tds
Video’s staan permanent op het YouTube kanaal van Karel van Delft

Online training. Tutor 3. Hoe wint wit?

Alex op ChessMatec en Mark en Silvijn tegen elkaar op DGT bord.

Allam versus Mika.

De trainingen zijn workshopachtig. Er gebeurt van alles. Karel loopt coachend rond.

Tutor 3, toets met zijn allen. Overleggen mag.

Hidde en Alec kijken hun eigen proefexamens Stap 3 na.

Samen op het Lichess account van Alec vijf tegenstanders op rij verslaan.

Schaakschool Het Bolwerk: Chessmatec, met groepje via Lichess, Stap 3 toets
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.
De meeste kinderen blijven een uur of anderhalf uur. Er zijn nu tien leerlingen en er is nog ruimte
voor enkele extra leerlingen.
Corona regels: handen reinigen, ventilatie, 1,5 meter afstand naar volwassenen en volwassenen in
het gebouw een mondkapje.
We deden 30 juni de volgende activiteiten:
- Mededelingen: Vlindertuin en Twitch wekelijks
- Partijanalyse met senioren
- Nieuwsbrief bekeken
- Zelf partijen gespeeld
- ChessMatec
- Dobbelsteenschaak
- S4C
- Stap 3 toets via cdrom
- Stap 3 proefexamens nakijken
- Tutor 1 spelletjes
- Met groepje partij via Lichess tegen vijf tegenstanders
Meer informatie over de schaakschool: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn
Als je vragen hebt, kun je mailen met Karel van Delft, karel@kvdc.nl

Fraaie zet: Ld6.

Schaakles senioren: Analyse onderlinge partij
Informatie over schaaklessen voor senioren: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak
De lessen zijn op woensdag in Het Bolwerk. Senioren beginnen 12.30 uur. Er is een half uur les en een
half uur onderling partijen spelen. Daarna bespreken we een onderlinge partij, die gespeeld is op het
DGT bord. Aan de partijbespreking doen ook jeugdspelers mee.
Lesverslag 8 van 12e serie 30 juni 2021
- Chessable.com: account gratis, aantal gratis cursussen, zie nieuwsbrief, site bekeken
- Onderling DGT bord spelen
- Analyse onderlinge partij
Gameviewer partij André - Anneke 30juni2021

Chess Teaches Life Skills: Creativiteit kun je leren
In deze rubriek bespreken we aspecten van het schaakacademie-project Chess Teaches Life Skills.
Deze week is er aandacht voor creativiteit.
Creativiteit is iets nieuws en nuttigs maken door bestaande dingen anders te combineren.
Creativiteit is een vaardigheid. Je kunt het leren en toepassen.
De laatste twee illustraties zijn uit de lezingserie ‘Schaaktalent ontwikkelen’.
Veel informatie staat in het boekje ‘Op zoek naar het onverwachte, creatief jeugdtoernooi 1994’
Auteur: Karekl van Delft. Te downloaden via:
http://www.schaaktalent.nl/index.php/databank-schaaktraining/43-creatief-toernooi-1994-boekje
In lessen kun je ‘Schaakexpressie’ doen. Dat is een schaakvorm met een kunstvorm combineren:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databank/20-schaakexpressie-hoe-pak-je-het-aan
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/PDF%20Karel%20van%20Delft%20London%202016
%20Chess%20%20Expression.pdf
Vaardigheden en competenties leren door schaken
Schaken is een prima hulpmiddel voor leraren (en andere mediators) om kinderen (en andere
mensen) vaardigheden en mentale competenties te leren. In het Engels: skills en competences.
Daarbij onderzoeken kinderen schaakstellingen door te spelen en mogelijkheden te bespreken.
Ze denken en experimenteren via spelvormen. Wat ze er van leren kunnen ze met hulp van een
leraar (mediator) vergelijken met hun eigen ervaringen en leven. Daaruit kunnen ze conclusies
trekken die ze kunnen implementeren in hun eigen denken en gedragsroutines.
Spelen is de hoogste vorm van leren, zei Einstein al.
Schoolschaken en Chess For Educators
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

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 wereldwijd met mensen en organisaties aan het project Chess
Teaches Life Skills. Onder andere Dansk Skoleskak en Chessable chief 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.

Weer Kroegloperstoernooi voor duo’s.

Stappenexamens jeugdafdeling Schaakstad Apeldoorn. Komende vrijdag diploma-uitreiking.

Lesgevers v.l.n.r. Tjapko Adams, Chris Doornekampi, IM Nico Zwirs en Lucas Smid.

Er kan flink geschaakt worden in Apeldoorn deze zomer!
door Merijn van Delft
De clubavond gaat gewoon door:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2021/06/30/schaakavonden-in-juli-en-augustus
Als je nog geen lid bent van de club, kun je altijd gratis een keertje meedoen om het uit te proberen.
Lees via hier bovenstaande link ook over toernooien die IM Thomas Beerdsen deze zomer in het
buitenland speelt.
Hij zal daar op 21 juli en 11 augustus voorafgaand aan de clubavond verslag van doen.
Iedereen is welkom. Toegang gratis.
Het kroegloperstoernooi op zondag 8 augustus is een hoogtepunt deze zomer:
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/toernooien/apeldoorns-kroegloperstoernooi
Aanmelden voor het kroegloperstoernooi kan via StickChess:
https://stickchess.com/apeldoorn2021/sign-up

Chessable blogs: Science in the Making, Which Beautiful Game Exactly?
Alle Science blogs: https://www.chessable.com/blog/category/chess-science
Merim Bilalic, Roland Grabner and Nemanja Vaci: Chess Science in the Making
https://www.chessable.com/blog/chess-science-in-the-making
Over schaken en intelligentie, en meer aspecten. Moet je slim zijn of vooral slim oefenen?
Je kunt meedoen aan een online enquête. En feedback krijgen.
Barry Hymer: Which Beautiful Game, Exactly?
https://www.chessable.com/blog/which-beautiful-game-exactly
Onder meer over succesvolle effecten van teamwork, elkaar lesgeven en dialoog.

https://www.chessable.com/basic-checkmate-patterns/course/45122

Quote IM John Bartholomew: Improving your chess requires daily practice
Als je beter wilt leren schaken moet je dagelijks oefenen.
Het verstandig om dat op een doordachte manier te doen (deliberate practice 2.0).
Bartholomew is met David Kramaley oprichter van online leerplatform Chessable.
Chessable profiel en cursussen: https://www.chessable.com/author/John_Bartholomew
Twitter: https://twitter.com/fins0905
YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC6hOVYvNn79Sl1Fc1vx2mYA
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bartholomew_(chess_player)
Lichess: https://lichess.org/streamer/fins
FIDE rating: https://ratings.fide.com/profile/2019353

Divers nieuws




Abhimanyu Mishra jongste GM in de geschiedenis
Provincietoernooi vervangt Zondagbattles
Mister Chess presenteert: De stille zet, minorpromotie tot loper en een schaakgedicht

Foto uit de nieuwsbrief van schaakorganisator Lazlo Nagy. Mishra haalde zijn drie GM-normen in Budapest.
Op nieuwsbrieven kun je gratis abonneren via www.firstsaturday.hu

Twitter Nepomniatchi https://twitter.com/lachesisq/status/1410329271428599811

Twitter Mishra: https://twitter.com/ChessMishra/status/1411075117338316801

Abhimanyu Mishra jongste GM in de geschiedenis
Een overzicht van nieuwsberichten. Bij enkele is ook een video.
Mishra haalde zijn drie normen alle in zelfde gesloten toernooien in Boedapest.

https://www.chessable.com/blog/chessable-legend-becomes-youngest-grandmaster-in-the-world
https://new.uschess.org/news/gm-abhimanyu-mishra-youngest-gm-history
https://en.chessbase.com/post/abhi-on-getting-his-gm-title
https://www.fide.com/news/1179
https://en.chessbase.com/post/made-it-abhi-youngest-gm-in-history
https://www.chess.com/news/view/abhimanyu-mishra-youngest-grandmaster-in-chesshistory?fbclid=IwAR3N5eB_yR428KV-k6GCNhkpMlYUfuEYuOm_RAJFA3wiPZeZWh50EvfM-QY

Provincietoernooi vervangt Zondagbattles
@Govert en ik (@GuidoVanH) hebben een alternatief bedacht voor de Zondagsbattles: een groot
provincietoernooi, waarbij we in een grote teamcompetitie duidelijk gaan maken wat nou de beste
provincie van Nederland is!!! Dit zijn de teams:
lichess.org/team/friesland
lichess.org/team/provincie-groningen
lichess.org/team/drenthe
lichess.org/team/provincie-flevoland
lichess.org/team/overijssel
lichess.org/team/gelderland
lichess.org/team/limburg
lichess.org/team/noord-brabant
lichess.org/team/zeeland
lichess.org/team/zuid-holland
lichess.org/team/utrecht
lichess.org/team/noord-holland
Als dit je wat lijkt moet je lid worden van het team van je provincie, en dan volgt de datum van de
grote provincie-teambattle nog. Meer info lichess.org/team/contactpersonen-teambattles.

Mister Chess presenteert: De stille zet, minorpromotie tot loper en een schaakgedicht
Zondag 4 juli vanaf 17 uur: https://www.youtube.com/watch?v=Thf9-LUelnw
Iedere zondag vanaf 17 uur uitzending met IM Hans Böhm. Uitzendingen kun je terugzien.
www.hansbohm.com en http://youtube.hansbohm.com
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Create your own Chessable course
FIDE Chessable Academy kicks off on Chessable Classroom
Nadja en Artur Joesoepov trainer van het jaar in Duitsland
How To Increase Your Chess Rating - Braden Laughlin + Ben Johnson
Merijn van Delft: Game of the Week 470
Chessable free course: Surya’s Nimzo-Indian
The Passed Pawn in the Endgame
The Queen’s Gambit Accepted!
The Week in Chess 1390

Wolgapartij Gukesh – Firouzja
Morozevich – MVL, Biel 2009
Zomerschaakweek Apeldoorn 23 t/m 27 augustus elke middag
Schaakweek Zomerschool 2021
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’

Create your own Chessable course
www.chessable.com/create
WFM Maaike Keetman: https://www.youtube.com/watch?v=QqtH9ALYTQk
GM Simon Williams: https://go.chessable.com/create
Nieuwe cursus maken: https://www.chessable.com/newcourse/?utm_source=create_lp

FIDE Chessable Academy kicks off on Chessable Classroom
Zie https://fide.com/news/1175 29 juni 2021.
E-learning platform Chessable heeft samen met wereldschaakbond FIDE de FIDe Chessable Academy
opgericht.
Meer informatie over de samenwerking van FIDE en Chessable:
Chessable steunt talentontwikkelingsprogramma FIDE:
https://www.chessable.com/blog/chessable-make-new-moves-with-fide
Nominations for the FIDE Chessable Academy
https://trainers.fide.com/2021/05/14/nominations-for-the-fide-chessable-academy
Programma informatie classroom:
https://trainers.fide.com/category/fide-chessable-academy
Chessable class room (met introductievideo):
https://trainers.fide.com/2021/07/02/using-chessable-classroom

Nadja en Artur Joesoepov trainer van het jaar in Duitsland
Nadja en Artur Joesoepov trainer van het jaar 2020 in Duitsland
Bij het verhaal staat een interview:
„Corona hat uns in die digitale Zukunft katapultiert“
Woran erkennt man ein Talent? „Leuchtende Augen beim Schach“

Site Artur Joesoepov: http://www.jussupow.de

How To Increase Your Chess Rating - Braden Laughlin + Ben Johnson
Een opmerkelijke vooruitgang in rating. Hoe doet Laughlin dat?
https://www.youtube.com/watch?v=hPc2M0FHRCk

Merijn van Delft: Game of the Week 470
https://en.chessbase.com/post/game-of-the-week-m-carlsen-vs-p-svidler

Chessable free course: Surya’s Nimzo-Indian
https://www.chessable.com/short-sweet-suryas-nimzo-indian/course/75937

The Passed Pawn in the Endgame
Mat Bobula’s chess school
https://www.youtube.com/watch?v=vshwrxnh-KI&t=1s

The Queen’s Gambit Accepted!
Van Dostojevki naar Dvoretsky. Hoe leer je schaken als volwassene?
Met voorbeeldpagina’s. https://www.newinchess.com/the-queen-s-gambit-accepted

The Week in Chess 1390
https://theweekinchess.com/html/twic1390.html

Wolgapartij Gukesh – Firouzja
Gameviewer Gukesh - Firouzja
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/meltwater-champions-chess-tourgoldmoney-asian-rapid-2021-prelims/8/1/7

Morozevich – MVL, Biel 2009
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1551140

Zomerschaakweek Apeldoorn 2021
Schaakacademie Apeldoorn houdt een Zomerschaakweek van maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus.
Jeugdschakers kunnen elke middag terecht in Het Bolwerk aan de Ravelijn 55.
De middagen duren van 13 –17 uur.
Het is bedoeld voor alle niveaus. De schaakmiddagen hebben een workshopachtige opzet.
Schaakleraar is Karel van Delft.
Beginners leren schaken en spelen minigames (spelletjes met een paar stukken).
Iedereen kan partijtjes spelen. We bespreken gespeelde partijtjes.
Er is een veelheid aan activiteiten zoals simultaan, schaken met computer, schaakvideo’s,
schaakvarianten, enzovoort.
Bij mooi weer gaan we ook naar de schaaktafel in de Vlindertuin.
Je kunt je aanmelden per middag bij Karel van Delft, karel@kvdc.nl. Deelname per middag kost 25
euro. Wie vaker komt betaalt 20 euro per middag.

Schaakweek Zomerschool 2021
Twee keer een week. Trainers IM Merijn van Delft en IM Nico Zwirs.
Individuele coaching voor ouders door Karel van Delft.
Meer informatie:
https://schaakweek.nl/schaakweek-zomerschool-2021
https://lichess.org/team/zomerschool-2021

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.

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

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

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.

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.

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.

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
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

www.chessable.com/blog/category/chess-science

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 Zomerschool 2021: Week 1 van 19 t/m 23 juli en week 2 van 26 t/m 30 juli.

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/GM_roeland
IM Nico Zwirs
Twitch-kanaal https://www.twitch.tv/nicozwirs
Jayden Breider
JB Blundervrij 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
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
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
www.schaakmaarraak.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
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
https://en.chessbase.com/post/elizabeth-spiegel
https://learningchess.net
https://camberleychess.co.uk
https://chessineducation.org
www.aimchess.com
www.playmagnusgroup.com
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
www.schachwoche.de

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://www.facebook.com/BlackandWhiteChessMagazineIndia
https://chessbase.in
https://www.youtube.com/channel/UCIsEhwBMPkRHsEgqYAPQHsA
Polen
https://matbobula.com
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

