
    Nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn 81 – 23 augustus 2018 
 
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.

 

 
Spelletjeskaravaan op het Raadhuisplein. 
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81e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn  
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws en divers 
schaaknieuws. Nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral 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. 
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom. 
Er zijn nu 333 e-mail abonnees en ruim 2.000 contacten via social media. Een link staat in de Facebook groep 
Schaakpsychologie (513 leden) en op de FB pagina van Schaakacademie Apeldoorn.  
Ook delen clubs en schakers de link naar de nieuwsbrieven op hun site en via social media.  

 

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn  
 

Schaakschool Het Bolwerk 
Elke woensdagmiddag (behalve vakanties). Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn  

 

Lessen onder schooltijd op scholen  
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen  
Op diverse basisscholen is schaken een schoolvak onder schooltijd. Karel van Delft geeft schaaklessen op cbs Oud 
Zandbergen in Huis ter Heide en de Paulusschool in Utrecht.  

 

Naschoolse schaaklessen op basisscholen   
Schaakleraar Karel van Delft geeft op 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. Lessen beginnen weer vanaf september. 
Basisschool Het Woudhuis maandagmiddag. 
Basisschool Hertog van Gelreschool maandagmiddag, vanaf 10 september. 
Basisschool Sint Victor school maandagavond. 
Basisschool Berg en Bos school vrijdagmiddag.  
Basisschool De Zevensprong donderdagmiddag, vanaf 20 september. 

 

Cursussen senioren in Het Bolwerk  
Er zijn lessen voor mensen die al kunnen schaken (10.30-12.00 uur) en voor beginners (9.00-10.30 uur). De lessen zijn in Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. De wekelijkse lessen duren anderhalf uur. 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:  Info  www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 

 

Talenttraining: Info  www.schaakacademieapeldoorn.nl/talenttraining 

 

Schaaklessen voor mensen met autisme  Info: www.schaken-en-autisme.nl  

 

Privétrainingen  Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training  

 

Schaakclinic voor bedrijven Info: op aanvraag.  

 

Online compacte individuele cursus schaakpsychologie 
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact  met psycholoog drs. Karel van Delft. In de 
training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde. Documentatie omvat e-book ‘Schaaktalent 
ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)  en een analysevragenlijst.   
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/online-training-schaakpsychologie  

 

Boeken schaakpsychologie, lezingen en workshops  
Previews boeken: www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com  
Lezingen en workshops: www.schaakacademieapeldoorn.nl/lezingen-en-workshops 
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Mat in één. Greco – NN, Rome 1619 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 De7 5.0–0 d6 6.d4 Lb6 7.Lg5 f6 8.Lh4 g5 9.Pxg5 fxg5 10.Dh5+ Kd7 11.Lxg5 Dg7 12.Le6+ 
Kxe6 13.De8+ De7 14.d5# 1–0 
Partij in gameviewer http://view.chessbase.com/cbreader/2018/8/23/Game24018765.html  

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/8/23/Game24018765.html


 
Partijtje tegen Karel. Wit kan een dubbele aanval uitvoeren. 

 

 
Lois wint met haar paard de dame van Hidde. 

 
Zondag schaken in de Vlindertuin 
Elke zondag houdt Schaakacademie Apeldoorn van 12 – 14 uur een schaakbijeenkomst in de 
Vlindertuin. Adres Woudhuizerallee 1.   
Karel van Delft bespreekt leerzame partijtjes en je kunt onderling schaken. 
Meer info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen  
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen


 
Schaakles afgelopen seizoen. 

 
Schaakschool Het Bolwerk: Schaken is leuk en maakt je slimmer  
Schaakschool Het Bolwerk biedt ook komend seizoen op woensdagmiddag schaaklessen voor jeugd. 
Het motto is: ‘Schaken is leuk en maakt je slimmer.’  
De eerste lessen zijn 29 augustus. 
  
Het is gezond om naast een bewegingssport een denksport te beoefenen. 
Schaken is een vorm van spelend leren. Je leert analyseren, redeneren en creatief denken.  
Je oefent zelfbeheersing en je leert over beslissingen na te denken. 
 
Leerlingen kunnen op elk moment gaan meedoen.  
Schaakleraar is Karel van Delft. 
Leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app Chessmatec. 
 
Het adres van Het Bolwerk is Ravelijn 55 (zaal 2) in de wijk Woudhuis.    
Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. 
 
Van 13.30 - 14.45 uur is er les voor beginners (Stap 1 niveau). 
Van 14.45 - 16.00 uur is er les voor kinderen die al kunnen schaken (Stap 2 niveau). 
Van 16.00 - 17.15 uur is er les voor kinderen die beter schaken (Stap 3 niveau en hoger). 
Deelname kost 70 euro per semester (14 weken). Een proefles is gratis. 

 
Schaakschool Het Bolwerk is onderdeel van Schaakacademie Apeldoorn, een initiatief van 
schaakleraar en psycholoog Karel van Delft.  
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn 
 

Schaken is leuk en maakt je slimmer 

 
 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn


 
Schaakles op St. Victor school. 
 

 
Schaakles op Hertog van Gelre. 

 
Weer schaaklessen op basisscholen 
Schaakacademie Apeldoorn geeft komend seizoen weer les op diverse Apeldoornse basisscholen. 
In ieder geval op Hertog van Gelre school, De Zevensprong, de Berg en Bosschool, Het Woudhuis en 
de St. Victor school. Mogelijk komt daar nog een enkele school bij. 
De eerste lessen zijn 10 september.  Er zijn twee keer per jaar series van vijftien lessen van een uur. 
Karel van Delft geeft de lessen. 
Leerlingen krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app Chessmatec. 
Informatie over lessen op scholen: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen  

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen


 
 
Interview RTV Apeldoorn over Schaakacademie Apeldoorn 
Het programma De Matinee van RTV Apeldoorn interviewde Karel van Delft 22 augustus. 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/interview%20Schaakacademie%20Apeldoorn%20R
TV%2022%20aug%202018.mp3 
Site RTV Apeldoorn: https://www.rtv-apeldoorn.nl 
 
 

 
Nederlands kampioen G-schaken Apeldoorner Rob Baartse speelt tegen Karel van Delft. 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/interview%20Schaakacademie%20Apeldoorn%20RTV%2022%20aug%202018.mp3
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/interview%20Schaakacademie%20Apeldoorn%20RTV%2022%20aug%202018.mp3
https://www.rtv-apeldoorn.nl/


 
Anouk, Hidde, Marja, Pieter en Jeroen. 

 
 

 
Als je je hondje uitlaat kun je ondertussen ook wel een partijtje schaken. 

 
 



Spelletjeskaravaan in de Hoofdstraat 
Op initiatief van de gemeente Apeldoorn was er zaterdag 18 augustus een spelletjeskaravaan in de 
Hoofdstraat. Er was ondermeer een groot schaakbord. 
De karavaan werd georganiseerd door De Peercreatie (www.depeercreatie.nl).   
Schaakacademie Apeldoorn verzorgde het schaakonderdeel. 
De karavaan begon bij ’t Cafeetje van Marja (www.cafeetjevanmarja.nl, Hoofdstraat 166). 
Marja heeft een aantal schaakspelen in haar café, je kunt er dus altijd een partijtje gaan schaken. 
Ook heeft ze een buitenschaakspel van een vierkante meter. 
Tot oktober verzorgt De Peercreatie op zaterdagen en woensdagen in opdracht van de gemeente 
meerdere activiteiten in de Hoofdstraat. Mogelijk ook met schaakactiviteiten. 
 

 

 
IM Mark Dvoretsky trainde bij Karel van Delft thuis met (nu FM) Armen Hachijan en (nu IM) Thomas Beerdsen. 
 

Andere opzet talenttraining voor jeugd 
Er is momenteel onvoldoende belangstelling voor de voorgenomen Talenttraining van 
Schaakacademie Apeldoorn. Hierbij werd gedacht aan een groep van circa acht zeer gemotiveerde 
deelnemers die 40 keer per jaar wekelijks bijeen zou komen. 
De training gaat in deze opzet daarom niet door. 
 
Schaakacademie Apeldoorn vindt het toch belangrijk dat er in Apeldoorn trainingsmogelijkheden zijn 
voor getalenteerde en gemotiveerde jeugdschakers. 
Eerder zijn veel Apeldoornse jeugdschakers doorgebroken naar de nationale top. Dat gebeurde niet 
zomaar. Er werd veel en doordacht getraind met deskundige trainers. Dat moet ook nu mogelijk zijn. 
 
De schaakacademie bemiddelt daarom bij trainingen voor individuen, duo’s en kleine groepjes.  
Deze trainingen kunnen bijvoorbeeld bij mensen thuis gehouden worden. 
Beschikbare trainers zijn onder meer IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft.  
Zij kunnen ook afwisselend trainingen geven aan een groepje. 
De drie trainers werken nauw samen bij het ontwikkelen van talenttrainingen. 
Contactpersoon is Karel van Delft. 

http://www.depeercreatie.nl/
http://www.cafeetjevanmarja.nl/


 
Trainers Nico Zwirs, IM Merijn van Delft en IM Thomas Beerdsen. 

 

 
Trainer GM Sipke Ernst. 

 

Masterclasses met Merijn van Delft, Nico Zwirs, Thomas Beerdsen en Sipke Ernst 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert komend seizoen twee series van vier Masterclasses voor 
sterke jeugdschakers en volwassenen met een rating boven 1900 Elo. De trainingen zijn op zondagen 
na de KNSB-ronden. 
Elke keer behandelt een andere bij Apeldoorn betrokken GM of IM een bepaald thema. 



Elke training duurt drie uur (plus twee pauzes en een nazit). Trainingen beginnen om 13.00 uur. 
Deelnemers krijgen documentatie over het behandelde thema. 
De trainingslocatie is in Apeldoorn. Binnenkort is duidelijk waar de trainingen plaatsvinden. 
 
Trainers van de eerste serie van vier keer zijn IM Merijn van Delft, IM Thomas Beerdsen, Nico Zwirs 
en GM Sipke Ernst.  
Deelname aan een serie van vier trainingen kost 120 euro.  
Deelname aan een enkele training kost 40 euro. 
Coördinator is Karel van Delft.  
Informatie op site: www.schaakacademieapeldoorn.nl/masterclasses 
 
Er zijn op dit moment zeven deelnemers. Dat betekent dat er nog plaats is voor enkele deelnemers. 

 
Data, trainers en onderwerpen eerste serie Masterclasses Schaakacademie Apeldoorn: 
16 september IM Merijn van Delft: positionele offers 
7 oktober Nico Zwirs: geïsoleerde d-pion 
4 november IM Thomas Beerdsen: koningsaanval 
25 november GM Sipke Ernst: toreneindspel 
 
 

 
Zaaltje in Het Bolwerk. 

 

Leren schaken voor volwassen op maandagavond 
Schaakacademie Apeldoorn organiseert vanaf oktober schaaklessen voor volwassenen die willen 
leren schaken. 
De twaalf lessen zijn op maandagavonden in Het Bolwerk van 20.15 – 21.45 uur. 
Schaakleraar is Karel van Delft. 
De lesserie kost 65 euro, inclusief koffie en/of thee. 
Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer schaken’ en de app Chessmatec. 
Aanmelden en informatie: Karel van Delft (karel@kvdc.nl).  
 

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


 
Partij bespreken. 

 

 
Oefeningen met minigames. 

 

Schaakcursussen senioren in het Bolwerk: weer twee groepen 
Schaakacademie Apeldoorn geeft komend seizoen weer schaaklessen aan senioren in wijkcentrum 
Het Bolwerk. 
De wekelijkse lessen zijn woensdagmorgen (niet in schoolvakanties) en beginnen 29 augustus. 
Van 9.00 – 10.30 uur voor beginners, van 10.30 – 12.00 uur voor mensen die wat beter schaken. 
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De lessen zijn in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift). 
Schaakleraar is Karel van Delft. 
Deelnemers krijgen het boekje 'Ik leer schaken' en app Chessmatec. 
Deelname is per semester (14 lesweken). De lesseries kosten 75 euro, inclusief koffie of thee. 
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak 
 

Hersengymnastiek 
Schaken is een nieuwe uitdaging. 
Schaken is gymnastiek voor het brein. 
Schaken is leuk. 
Schaken levert nieuwe contacten op. 
Schaken kun je met vrienden en bekenden doen. En met kleinkinderen. 

Schaken kun je doen op een computer en via internet. 

 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak


   
 
 

 
 
 
Kevlishvili en Warmerdam in Europees jeugdkampioenschap 
MuConsult Apeldoorn spelers IM Robby Kevlishvili en FM (binnenkort IM) Max Warmerdam spelen 
mee in het Europees jeugdkampioenschap. 
Dat vindt plaats van 20 t/m 29 augustus in Riga, de hoofdstad van Letland. 
Toernooisite: www.eycc2018.eu 
 
Kevlishvili is tweede en Warmerdam achtste geplaatst in de categorie t/m 18 jaar:  
www.eycc2018.eu/registered-participants/o-18  
 
Kevlishvili heeft na vier ronden 2,5 punt, Warmerdam staat op 3 punten. 
 
Partijen zijn live te volgen en te downloaden via www.eycc2018.eu/live  
 
Zie ook https://www.schaaksite.nl/2018/08/23/nederlandse-jeugd-in-riga-bij-de-ek  

http://www.eycc2018.eu/
http://www.eycc2018.eu/registered-participants/o-18
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Opmerkelijk eindspel in HZ Schaaktoernooi in Vlissingen 
GM Roeland Pruijssers is gedeeld winnaar geworden van het HZ Schaaktoernooi in Vlissingen. 
Dat vond plaats van 4 – 11 augustus. 
Ook een aantal andere Apeldoorners nam deel aan het toernooi. 
Op de toernooisite staan onder meer partijen en uitslagen. 
Toernooisite: https://hztoernooi.nl 
 
In de partij Viani – Pruijssers kwam een opmerkelijk eindspel op het bord.  
IM Herman Grooten schreef daarover een interessant artikel op de site www.schaaksite.nl 
Commentaar van GM Erwin l’Ami leidde tot een vervolgartikel: 
https://www.schaaksite.nl/2018/08/13/een-opmerkelijke-vesting  

 
 

 
 
Quote GM Sipke Ernst: Je kunt je leven wat glans geven door de Najdorf te spelen 
Ernst deed deze uitspraak in 2012 in een workshop over het opbouwen van een openingsrepertoire.  
Het advies was vooral bedoeld voor mensen die gebukt gaan onder de saaiheid van hun bestaan. 
De workshop werd gehouden door het Joesoepov Schaak Genootschap. Zie voor een uitgebreide 
tekst en video: www.schaaktalent.nl/index.php/jsg  
Een andere uitspraak van Ernst: ‘Snappen is de basis van alles.’   
Najdorf speelde zelf uiteraard meerdere openingen. Befaamd is zijn ‘Polish immortal’. 
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1100774  
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Miguel_Najdorf  
 

https://hztoernooi.nl/
http://www.schaaksite.nl/
https://www.schaaksite.nl/2018/08/13/een-opmerkelijke-vesting/
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 Divers nieuws  
 

- Lucas van Foreest grootmeester 
- Sinquefield cup 

 

 

 
  
Lucas van Foreest grootmeester  
http://lucas.vanforeest.com  
www.maxeuwe.nl/index.php/over-mec/in-het-nieuws/85-in-het-nieuws-artikelen/527-lucas-van-
foreest-grootmeester  
 

 

 
 

Sinquefield cup 
18-27 augustus in Saint Louis, USA. 
https://saintlouischessclub.org/civicrm/event/info?reset=1&id=7466  
https://grandchesstour.org/2018-grand-chess-tour/2018-sinquefield-cup-live  
Verslagen: www.chess.com. 
Carlsen molk in ronde 2 instructief een eindspel uit tegen Karjakin: 
www.chess.com/news/view/carlsen-wins-throwback-game-to-join-sinquefield-leaders  

 

http://lucas.vanforeest.com/
http://www.maxeuwe.nl/index.php/over-mec/in-het-nieuws/85-in-het-nieuws-artikelen/527-lucas-van-foreest-grootmeester
http://www.maxeuwe.nl/index.php/over-mec/in-het-nieuws/85-in-het-nieuws-artikelen/527-lucas-van-foreest-grootmeester
https://saintlouischessclub.org/civicrm/event/info?reset=1&id=7466
https://grandchesstour.org/2018-grand-chess-tour/2018-sinquefield-cup-live
http://www.chess.com/
http://www.chess.com/news/view/carlsen-wins-throwback-game-to-join-sinquefield-leaders


Trainingsmateriaal 
 

- Analysebord en pgn-editor 
- Greatest chess games of all time 
- Partij Paravyan - Golubov 
- The Great Chess Movie by Gilles Carle and Camille Coudari 

 

 

 
 

Analysebord en pgn-editor 
https://www.chess.com/analysis-board-editor  (gratis). 
 

 

 
 

Greatest chess games of all time 
https://www.chess.com/article/view/the-greatest-chess-games-of-all-time-1 
 

https://www.chess.com/analysis-board-editor
https://www.chess.com/article/view/the-greatest-chess-games-of-all-time-1


 

 
 

Paravyan - Golubov 
Prachtige combinaties! 
https://www.youtube.com/watch?v=Mz90YjZUlKw 
Kortchnoi Memorial 2018. 
Partij in gameviewer: http://view.chessbase.com/cbreader/2018/8/22/Game14677484.html 

 

 

 
 

The Great Chess Movie by Gilles Carle and Camille Coudari 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wzrsQJCpP-w 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz90YjZUlKw
http://view.chessbase.com/cbreader/2018/8/22/Game14677484.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wzrsQJCpP-w


 
www.schaakacademieapeldoorn.nl  

 

Compacte online training schaakpsychologie 
Karel van Delft geeft een ‘Compacte online training schaakpsychologie’. 
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 trainingsdeelnemer. Onderwerpen zijn onder meer trainen, leren, zelfmanagement, 
creativiteit, talentontwikkeling, communicatie, waarnemen, fysieke aspecten, didactiek en een 
schaakcultuur opbouwen.  
De training bestaat uit twee uur Skypen 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 75 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/
http://www.schaaktalent.nl/


Kalender en sites  
- 17 – 26 augustus Barcelona www.cotxeres-casinet.org/open/angles/index.htm 
- 31 augustus – 2 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (tevens OSBO-

kampioenschap Hoofdklasse in groep A) www.asv-schaken.nl 
 
KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl  
KNSB-kalender: https://schaakkalender.nl  
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender  
OSBO site: www.osbo.nl 
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender 
OSBO-jeugdkalender 2017-2018  
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf  
Bijzondere dagen en vakanties: http://feestdagen.nl 
 
 

Jeugdtoernooien 
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html  
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm  

 
 

Speeldata KNSB-competitie 2018-2019  www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie  
Ronde 1:  15 september 2018 
Ronde 2:  6 oktober 2018 
Ronde 3:  3 november 2018 
Ronde 4:  24 november 2018 
Ronde 5:  15 december 2018 
Ronde 6:  9 februari 2019   
Ronde 7:  16 maart 2019 
Ronde 8:  13 april 2019 
Ronde 9:  11 mei 2019 

 
 

Apeldoornse schaaksites 
Schaakstad Apeldoorn – MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog 
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts  
Schaakstad Apeldoorn foto’s https://plus.google.com/+schaakstad 
Schaakstad apeldoorn Twitter https://twitter.com/Schaakstad  
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl  
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl  
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl  
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl  
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.vcsc.nl 
Schoolschaken Apeldoorn www.schoolschakenapeldoorn.nl 
Apeldoornse Basisscholen Kampioenschap Schaken ABKS www.schoolschakenapeldoorn.nl  
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm  
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag  
Schaakweek Apeldoorn www.schaakweek.nl 
Damesschaken www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/activiteiten/detail/?id=871  
Denksportcentrum Noord: http://denksportapeldoornnoord.nl/blog  
Denksportcentrum Apeldoorn: www.denksportcentrumapeldoorn.nl  
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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 

 
Karel van Delft 
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl  
Schaaktalent www.schaaktalent.nl  
Chesstalent www.chesstalent.com  
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl  
 
Schaken en psychologie  
Facebook groep Schaakpsychologie. 
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum 
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns  
 
Pinterest   
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites. 
 
YouTube kanaal Karel van Delft 
Schaakvideo’s: www.youtube.com/user/karelvandelft  
 
Apeldoorn Apes: 
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes 
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide 
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn   

 

Meer schaaksites 
Nederlands 
www.schaaksite.nl 
www.correspondentieschaken.nl  
http://lennartootes.com 
www.maxeuwe.nl  
www.afekchess.com 
Engels 
www.arves.org 
www.chess24.com  
www.chess.com  
www.chessbase.com 
https://videos.chessbase.com/index 
www.chessplus.net  
www.chessgames.com  
www.sipkeernst.com 
www.chess.co.uk 
http://chesstempo.com  
http://susanpolgar.blogspot.nl  
www.chessvibes.com 
www.blackandwhiteindia.com  
Zie ook lijsten met links op www.schaaktalent.nl  
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