
Het ROC Aventus
Open Apeldoorns
Schaakkampioen-
schap wordt dit jaar
gehouden in het
weekeinde 14, 15 en
16 september. 
De eerste prijs is
2000 gulden. Er doen
diverse (groot)mees-
ters en sterke spelers
van Schaakstad
Apeldoorn mee. 

Het kampioenschap
wordt voor de vijfde 
achtereenvolgende keer
georganiseerd door
Stichting Bevorderen
Schaken Apeldoorn. 
Er wordt gespeeld in
twee groepen, een 
A-groep met een elo
vanaf 1800 en een 
B-groep met een elo tot
1900, in de ROC-Aventus
dependance aan de Paul

Daarmee maakt
Schaakstad haar ambities
waar om én op het
hoogste niveau te spelen
én om dat te doen met
een team dat gemiddeld
voor de helft uit lokale
spelers bestaat.
Schaakstad Apeldoorn is
een samenwerkingsver-
band van het Apeldoorns
Schaak Genootschap
(ASG) en Schaak
Vereniging Apeldoorn
(SVA). Onder die noemer
spelen acht teams in de
competitie. 
Voor het eerste tiental
van Schaakstad
Apeldoorn komen dit sei-
zoen de Apeldoornse
spelers Marc Jonker,
Merijn van Delft, Harrie
de Bie, Freddie van der
Elburg, John Sloots en
Jeroen Noomen uit.
Lucien van Beek en IM
Alexander Kabatianski
zijn ook weer van de par-
tij, evenals IM Rob
Hartoch. Nieuw in het
team zijn IM Sipke Ernst
en de in België wonende
Georgische grootmeester

Alexandre Dgebuadze.
Ook grootmeester Igor
Glek zal een aantal wed-
strijden spelen evenals
GM Artur Joesoepov. 
De spelerslijst van
Schaakstad 1 omvat ver-
der de namen van IM Jan
Gustafsson, GM Jonathan
Rowson, GM Peter Wells,
GM Victor Mikhalevsky,
IM Mark Dvoretsky, IM
Tibor Karolyi en Erik
Knoppert. Deze spelers
doen mogelijk een enkele
keer mee.
Al met al is Schaakstad
daarmee sterker dan
vorig jaar. Toen werd de
achtste plaats bereikt,
maar met twee bordpun-
ten meer zou dat een
zesde plaats zijn geweest.
Bovendien drong het
team door tot de natio-
nale bekerfinale. Dit jaar
is een eindklassering bij
de eerste vijf een reële
ambitie.
De Meesterklasse wordt
komend jaar gespeeld via
acht wedstrijden op
zaterdag en een centrale
ronde op een zondag.

Tijdens de vier thuiswed-
strijden zorgt de
Stichting Bevorderen
Schaken Apeldoorn
(SBSA), waarmee Schaak-
stad nauw samenwerkt,
voor publiekscommen-
taar en een jeugd-
simultaan.
Schaakstad en SBSA
hechten groot belang
aan het contact tussen
topspelers en clubspelers,
publiek en jeugdschakers.
Evenals voorgaande jaren
zullen de topspelers aan
plaatselijke toernooien en
activiteiten meedoen.
Het wedstrijdschema van
Schaakstad is: 29 sep-
tember uit LSG, 3
november thuis
Rotterdam, 24 november
uit Amstelveen, 15
december thuis Ordina, 
5 januari thuis Sas van
Gent, 23 februari uit
HSG, 16 maart thuis
Esgoo, 6 april uit
Groningen en zondag 21
april tijdens een centrale
ronde tegen Euwe. 
De thuiswedstrijden van
Schaakstad Apeldoorn

worden gespeeld in De
Brinkhorst, Ritbroekstraat
2. De wedstrijden begin-
nen om 13.00 uur. Het

tweede en derde team
van Schaakstad en de
eerste twee teams van
De Schaakmaat zullen

daar gelijktijdig hun
thuiswedstrijden spelen.
Deze teams spelen 27
april een thuiswedstrijd.  
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Schaakstad Apeldoorn heeft zich na het debuut vorig jaar in de
Meesterklasse gehandhaafd en alles wijst er op dat het team komend
jaar een eindklassering bij de eerste vijf kan bereiken.

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap

Schaakkrant Apeldoorn

In de showroom van
sponsor Peugeot
Nefkens aan de
Wagenmakershoek 2
organiseert de SBSA
zondag 18 november
een groot snelschaak-
toernooi. De eerste
prijs is 1500 gulden,
het totale prijzengeld
bedraagt 4000 
gulden.

Er wordt eerst gespeeld
in groepen van 10 perso-
nen. De beste 3 per

groep gaan over naar
een finalegroep die 9
ronden zwitsers speelt.
De andere deelnemers
spelen wederom tien-
kampen met een eerste
prijs van 75 en een twee-
de prijs van 50 gulden.

De 2e t/m 8e prijs in de
finalegroep bedragen
750, 500, 300, 200, 100,
75 en 50 gulden. Het
inschrijfgeld bedraagt 20
gulden voor volwassenen
en 10 gulden voor jeugd

tot 20 jaar (meesters vrij).
Betalen aan de zaal. 
Vooraf aanmelden (t/m
10 november) onder ver-
melding van naam, tele-
foonnummer en rating
bij Hans Bouwer (tel.
055-3662649) of via
kvandelft@tref.nl. 
Er is plaats voor 100
deelnemers.
Het toernooi  duurt van
12.00 tot 17.00 uur.
Deelnemers dienen zich
aan de zaal te melden tus-
sen 11.15 en 11.45 uur.

Top-grootmeester Artur Joesoepov speelt regelmatig voor Schaakstad Apeldoorn. 

Deze jaarlijkse krant
is een uitgave van
de Stichting
Bevorderen Schaken
Apeldoorn (SBSA),
die nauw samen-
werkt met Schaak-
stad Apeldoorn. 

In dit tweede 
nummer staat het
thema ‘de ambitie’
centraal. Schaakstad
Apeldoorn hand-
haafde zich vorig
seizoen als debutant
in de Meesterklasse
en streeft komend 
seizoen naar een
plaats bij de 
eerste vijf. De SBSA
organiseert tal van
schaakactiviteiten in
Apeldoorn. 
De stichting heeft
een eigen internetsi-
te: www.sbsa.nl.

Peugeot Nefkens Snelschaaktoernooi

Schaakstad Apeldoorn 
maakt ambities waar

Krugerstraat 7. Er zijn zes
ronden. Op vrijdagavond
wordt één ronde
gespeeld (vanaf 19.30
uur), op zaterdag drie
(vanaf 9.00, 14.00 en
19.30 uur) en op zondag
twee (vanaf 9.00 en
14.00 uur). 

Het speeltempo is twee
uur per persoon voor de
hele partij.
De uitslagen worden
doorgegeven aan de
KNSB voor de ratingver-
werking. Het is mogelijk
om één of twee ronden
vrij te nemen (half punt).
De prijzen in de A-groep
zijn 2000, 1000, 500, 250
en 100 gulden. 
In de B-groep zijn de prij-
zen 500, 250, 100, 75 en
50 gulden. Ook zijn er
ratingprijzen. De mooiste
partij wordt beloond met

een Twinny Load. 
Het inschrijfgeld (te vol-
doen aan de zaal)
bedraagt 40 gulden voor
de A-groep, 30 gulden
voor de B-groep en 
20 gulden voor jeugd tot

20 jaar. Deelname voor
meesters is vrij.
IM Rob Hartoch verzorgt
zaterdag en zondag een
nevenprogramma dat
bestaat uit commentaar
op partijen, simultaans en

‘snelschaken tegen de
beer’.
Deelnemers dienen zich
vooraf aan te melden. 
Dat kan via Hans Bouwer
(tel. 055-3662649) of via 
kvandelft@tref.nl.



SCHAAKKRANT APELDOORN woensdag 12 september 2001Pagina 2

Wilt u als bedrijf de sport sponsoren, omdat u
weet dat sporten en sporters dringend behoefte
hebben aan financiële ondersteuning? Maar
twijfelt u, want wat krijgt u ervoor terug? De
Stichting Omnisport Nederland helpt u met des-
kundigheid, relatienetwerken en middels media-
aandacht. De stichting brengt sporters en spon-
sors met elkaar in contact. De Stichting
Omnisport Nederland (opgericht december
2000) stelt zich ten doel sportbeoefening van
alle sporten te bevorderen. Mijlpaal moet wor-
den de toekomstige opening van het
Omnisportcentrum. Sporters en sponsoren moe-
ten elkaar dan hebben gevonden.

Nieuwsgierig hoe?
Bezoek onze website: www.omnisportneder-
l a n d . n l .

Stichting Omnisport Nederland,

Sportsponsoring;
een marketinginstrument

Postbus 1100 7301 BJ Apeldoorn 
T. 055-5342706 F. 055-5342706
E-mai l: info@omnisportnederland.com

B R P
c o m m u n i c a t i e

Tel.: (055) 533 67 47

Tel.: (055) 360 47 17
Web: www.dvancampen.nl

Tel.: (0570) 61 23 53

Tel.: (055) 368 23 23
Web: www.brp.nl

Tel.: (055) 538 83 88
Web: www.apeldoornsecourant.nl

www.geldersdagblad.nl

Eetcafé

het Nieuws

van Apeldoorn

L e i e n p l e i n  1 2

A p e l d o o r n

t e l .  0 5 5  5 2 2 0 5 6 6

De Bibliotheek:

•  500.000 boeken

•  45.000 cd’s

•  3.000 cd-rom’s

•  4.000 video’s

•  400 DVD’s

en natuurlijk ook voor al 
uw denksportboeken 
en cd-rom’s Vosselmanstraat 299

www.bibliotheekapeldoorn.nl

Op zaterdag 17 november 2001 

organiseren wij in de Centrale

Bibliotheek van 11.00 tot 16.00

uur een denksportdag. Met 

een dam- en schaaksimultaan

en demonstraties van 

go en strategiespellen.

Denksportdag Centrale Bibliotheek



Jeroen Noomen behoort
tot de categorie pro-
bleemloze spelers, die in
elk sterk team tot zijn
recht zou komen. Zijn
blikveld reikt verder dan
de 64 velden.
,,Schaakstad? Ik onder-

steun het van harte. Het
is een heel logische ont-
wikkeling om krachten
samen te voegen. Je ziet
het in alle sectoren van
de maatschappij.
Schaakstad heeft aantrek-
kingskracht en moti-

veert.’’ ,,Echt professio-
neel is Schaakstad nog
niet. Maar je moet
ergens beginnen. Het
heeft tijd nodig. Het is
een leerproces, zoals de
Meesterklasse dat afgelo-
pen seizoen ook is
geweest. We schaken nu
op het hoogste niveau.
Dat is heel leuk. Wil je
overleven, dan ben je
afhankelijk van spon-

soring en de inbreng van
titelhouders. Mensen als
Joesoepov zijn blikvan-
gers. Het is absoluut leuk
om die mensen erbij te
hebben. Joesoepov helpt
bij het analyseren, praat
met je en is prettig in de
omgang. De sfeer in het
team is goed. Er zijn
regelmatig bijeenkom-
sten.’’ Noomen vindt dat
Schaakstad het

Apeldoornse schaken ver-
levendigt. ,,Er wordt veel
georganiseerd. Als vereni-
gingen moet je ook wat.
De belangstelling voor
het schaken in clubver-
band wordt minder, door
welke oorzaken ook. Dan
is het beter om kleine
clubjes samen te voegen.
Een veranderingsproces
roept in het begin
natuurlijk weerstanden

op. Dat hoort erbij. Maar
Schaakstad mag van mij
zo doorgaan. Ik sta er
van harte achter.’’

,,Mijn prestaties vorig
jaar waren met anderhalf
uit vijf niet rooskleurig.
Grootmeester Ivan
Sokolov was te sterk en
over die vier andere par-
tijen ben ik niet tevre-
den.’’

Merijn van Delft is met
zijn 22 jaar de jongste
Apeldoornse speler in het
eerste team van Schaak-
stad. Merijn van Delft is
fanatiek met schaken
bezig. ,,Maar ik staar me
niet blind op schaken. Er

zijn andere zaken, zoals
studeren, af en toe zaal-
voetballen, een biertje
drinken ook. Eigenlijk doe
ik van alles wat, maar dat
weerhoudt me er niet
van fanatiek met schaken
bezig te zijn. De stijgen-

de lijn zit er nog steeds
in. Ik hoop een bepaald
niveau te bereiken, inter-
nationaal meester te wor-
den en een rating van
2400 te halen. Het pla-
fond rust echter niet bij
2400. In het schaken
probeer ik zo universeel
mogelijk te zijn: princi-
pieel in de opening,
avontuurlijk en veelzij-
dig.’’

,,Schaakstad - en daar-
mee een breed
Apeldoorns schaakcollec-
tief voor de externe wed-
strijden  - is een positieve
ontwikkeling. Je ziet het
niveau van andere spelers
stapje voor stapje groei-
en. Komt ook door de
betere tegenstanders in
de Meesterklasse; spelers
die een hogere rating
hebben dan in de eerste

klasse. Een team moet je
opbouwen en betekenis
geven en daar horen de
titelhouders ook bij.
Spelers als Lucien van
Beek en Jan Gustafsson
horen er gewoon bij. Ze
worden vrienden en dan
ontstaat teamgeest.
Schaakstad is een ontwik-
keling geweest.’’ Zelf
moest Merijn vorig sei-
zoen onder meer twee

maal opboksen tegen
grootmeesters van
wereldniveau. Het uitte
zich in de magere score
van vier remises en één
overwinning. ,,De laatste
partij heb ik onprofessio-
neel verloren. Volgend
seizoen moet het moge-
lijk zijn een soepele mid-
denmoter te worden. 
Een zesde of zevende
plaats zit erin.’’

John Sloots is 45-plusser,
nestor van de ploeg, al
twintig jaar eerste-team-
speler. Hij geniet van
Schaakstad. ,,Je mag best
stellen dat Schaakstad
een nieuwe dimensie aan
het Apeldoornse schaken
heeft toegevoegd. Ik vind
het een goede ontwikke-
ling. Van de twintig jaar
hebben we 18, 19 jaar in
de eerste klasse gespeeld.
Dat gaat een keer verve-
len. Nu hebben we de
kans om tegen meesters
en grootmeesters te spe-
len.’’

,,Ik probeer altijd bij de
teambesprekingen aan-
wezig te zijn. Je leert van
de grootmeesters in je
eigen team. Je kunt er
heel goed mee praten.
Dvoretsky, Joesoepov of
Wells; het zijn schakers
van naam. Het is erg leer-
zaam om te horen en te
zien hoe ze over schaken
en bepaalde stellingen
denken en hoe ze ermee
omgaan. Ik ben er sterker
door geworden en ik
denk dat dit voor de
meeste Apeldoornse spe-

lers geldt.’’
,,Mijn resultaten en die
van andere Apeldoornse
spelers waren vorig sei-
zoen niet heel goed. Ik
had 3,5 uit 6 moeten
scoren. Het niveau in de
Meesterklasse is me mee-
gevallen. Dat zegt ook
iedereen. Wellicht is het
toch het psychologische
effect: je denkt dat ze
sterker schaken in de
Meesterklasse en dan ga
je langer nadenken, stel-
lingen beter doorrekenen
en minder snel afwegin-
gen maken. Met als
gevolg dat je in tijdnood
en dus in moeilijkheden
komt. Het is een kwestie
van zelfvertrouwen, maar
dat kweek je pas als je
meer ervaring in de
Meesterklasse hebt.
‘Volgend seizoen kan het
alleen maar beter gaan’,
hoor je nu veelvuldig.
Dat houdt ook een
gevaar in. Je moet waken
voor teveel zelfvertrou-
wen.’’

,,Oud voel ik me niet,
maar wel een beetje de
nestor van het team. Dat

krijg je als je twintig jaar
in het eerste speelt. De
jeugd? Tja, in al die jaren
zijn eigenlijk alleen Merijn
van Delft en Marc Jonker
echt doorgebroken.
Anderen bleven en blij-
ven hangen en komen

niet verder dan het twee-
de team. Sommigen zie
je nooit meer terug.
Echte concurrentie voor
de gevestigde Apeldoorn-
se spelers in het eerste
team is er niet. Ik doe er
wel wat voor om op

niveau te blijven. Ik werk
bijvoorbeeld aan openin-
gen en zorg ervoor om
fit van lichaam en geest
te zijn. Wanneer je zeven
uur achtereen moet scha-
ken, dan vergt dat veel
van lichaam en geest.’’
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‘Schaakstad
voegt nieuwe
dimensie toe’

‘Team meer inhoud en betekenis geven’
Merijn van Delft, rating 2340, scoorde afge-
lopen seizoen drie uit negen voor Schaakstad
Apeldoorn. Karakteristiek: zo universeel
mogelijk.

Jeroen Noomen (35), rating 2165, scoorde
afgelopen seizoen anderhalf uit vijf partijen
voor Schaakstad Apeldoorn. Kenmerk: ope-
ningskennis en computerschaakspecialist.

John Sloots (47), rating 2127, scoorde afgelo-
pen seizoen anderhalf punt uit zes partijen
voor Schaakstad Apeldoorn. Kenmerk: geen
wilde dingen.

‘Schaakstad Apeldoorn is een logische ontwikkeling’ 

Igor Glek 
versterkt
Schaak-
stad
Grootmeester Igor
Glek (39) speelt
komend seizoen 
voor het eerst voor
Schaakstad
Apeldoorn. 

Hij doet een keer of vijf
mee. Glek is geboren in
Moskou, waar hij nog
met Artur Joesoepov in
een jeugdteam heeft
gespeeld. 

Hij woont sinds zeven jaar
met zijn gezin in
Duitsland, waar hij ook
een schaakacademie
heeft. Zijn hoogste rating
behaalde hij in 1996
(2670), toen hij de twaalf-
de plaats op de werel-
dranglijst innam. 

Zijn huidige rating is
2567. Hij speelt ook mee
in het ROC Aventus Open
Apeldoorns Schaak-
kampioenschap 
en het Peugeot Nefkens
Snelschaaktoernooi.

Zaterdag 30 juni jl. gaf
Igor Glek alvast zijn 
visitekaartje af door het
BAK-Apeldoorns
Rapidkampioenschap 
te winnen.

Igor Glek versterkt Schaakstad Apeldoorn
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L O S T  U W  S C H A A K P R O B L E M E N  O P …

Veel software; alle ChessBase-produkten voorradig:

Fritz7 Nederlands - spelen, leren, trainen, analyseren  f 115
Pocket-FRITZ    f 115

DEEP FRITZ multi-processor   f 225
Databanken, trainings-CD’s, etc... /GEEN portokosten!

Boeken; borden, stukken, klokken; Computers;

curiosa:

Vragen? Rob van Gompel helpt u graag verder: 
e-mail chess@code2.com of tel./fax 020-66.507.93.

Bestel via internet: www.code2.com/schaakbureau

HEET SSCHHAAAKBBURREAAU

Communicatiemanagement
Beurtvaartstraat 31
Postbus 10128
7301 GC  Apeldoorn

Kijk voor meer informatie op: www.intercity.nl

Telefoon: (055) 580 26 88
Telefax: (055) 579 06 16
E-mal: info@intercity.nl

Hypotheken

Pensioenen

Financiële Planning

Levensverzekeringen

Vermogensopbouw

Fiscaal Juridisch Advies

Jachtlaan 131, 7313 CW Apeldoorn

Tel.: 055  - 355 38 93  Fax: 055 - 355 29 61

Wie een blik achter
onze schermen
neemt ziet een goed
ge-olied team specia-
listen aan het werk.
Immers, service is
niet afhankelijk van
een individu. Nee,
dat werkt als in een
estafette, aaneenslui-

tend en goed op
elkaar afgestemd om
in te spelen op alle
situaties. Kortom, uw
Peugeot is bij ons in
goede handen. Met
een Peugeot ‘koopt’ u
een heel team. Komt
u gerust langs voor
een kennismaking …

Ons team staat
altijd voor u klaar!

Nefkens Gelderland B.V.
Apeldoorn Wagenmakershoek 2    Tel.: (055) 541 42 22    apeldoorn@nefkens.nl

Arnhem-Noord (autowijk ‘IJsseloord’)    Veldoven 13    Tel.: (026) 443 44 44    
arnhem@nefkens.nl

GEM.VERB. 306 BREAK (AFHANKELIJK VAN TYPE MOTOR) L/100 KM:5,4-8,4;
KM/L:18,5-11,9; CO2:141-196 GR/KM. GEM.VERB. 406 BREAK (AFHANKELIJK
VAN TYPE MOTOR) L/100 KM: 5,6-10,0; KM/L:17,9-10,0; CO2:147-238 GR/KM.
AFGEBEELD 306 BREAK XS EN 406 BREAK ST.



Joesoepov geniet van strategische vondsten
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Wereldtopper Artur
Joesoepov speelt
regelmatig op het
eerste bord van
Schaakstad
Apeldoorn. Hij geeft
workshops aan zijn
teamgenoten en
jeugdspelers en ver-
zorgt regelmatig
een simultaan in
Apeldoorn.

Eén voor één druppelen
de schakers binnen.
Huize Van Delft in
Apeldoorn staat er voor
open. Grootmeester Artur
Joesoepov bivakkeert een
lang weekeinde  in
Apeldoorn om twee com-
petitiewedstrijden te spe-
len en trainingen en een
simultaan te geven. Het
zijn intensieve dagen, die
geheel gevuld zijn met
schaken. Joesoepov voelt
zich in zijn element.
Schaakstad Apeldoorn
profiteert van de inspire-
rende aanwezigheid van
een van ’s werelds beste
schakers.

Met Joesoepov in de
gelederen lijkt niets mis
te kunnen gaan. Als een
onverzettelijk boegbeeld
gaat de nu in Duitsland
wonende ex-Rus voorop
in de strijd. Anderen
klampen zich aan hem
vast en voelen zich men-
taal gesterkt. Daarmee
heeft Joesoepov in
belangrijke mate bijge-
dragen aan het behoud
van Schaakstad
Apeldoorn in de
Meesterklasse. 

Geruime tijd gold hij als
de nummer drie van de
wereld, achter Karpov en
Kasparov. Tot het gilde
van actieve topgroot-

meesters behoort
Joesoepov echter niet
meer. Na een brute over-
val in zijn flat in Moskou
eind 1989, waarbij hij als
door een wonder een
pistoolschot overleefde,
tekende zich een kente-
ring af in de levensopvat-
ting van de ex-Rus. Hij
leerde relativeren en voor
een topsporter die het
hoogste nastreeft, is dat
niet de meest gunstige
eigenschap.
,,Ik ben tegenwoordig
meer trainer dan speler’’,
vertelt Joesoepov in de
huiskamer van teamcap-
tain Karel van Delft. ,,Er
zijn te veel topspelers en
te weinig trainers. De
toptoernooien die er nog
zijn, nodigen vrijwel
steeds dezelfde spelers
uit. Je kunt thuis zitten
wachten op uitnodigin-
gen, maar wanneer die
niet komen, moet je iets
anders doen. Het finan-
ciële aspect speelt ook
een rol. Het is waar dat ik
mijn ambities heb bijge-
steld. Wil je wereldkam-
pioen worden, dan moet
je je geheel concentreren
op het schaken en je pro-
fessionele carrière en de
ogen sluiten voor andere
zaken. Als je twintig jaar
bent is het stellen van
een doel belangrijk. Een
veertigjarige, zoals ik,
heeft echter ook andere
ideeën en wensen. Er zou
wat met me mis zijn
wanneer dat niet zo was.
Er zijn zo veel verschillen-
de andere interessante
dingen in het leven.’’

Daniel Stellwagen en
Erwin l’Ami hebben zich
ondertussen achter het
schaakbord genesteld. 
Ze gelden als de grootste

schaaktalenten van
Nederland. Ze spelen wat
tot het moment dat
Joesoepov zich bij hen
voegt. Er staat een trai-
ning met Joesoepov op
het programma, waarbij
vooruit wordt geblikt op
de wedstrijd tussen
Schaakstad Apeldoorn en
Ordina. Joesoepov ont-
moet aan het eerste bord

zijn oude rivaal Jan
Timman, tegen wie hij al
verschillende tweekam-
pen heeft gespeeld.
Joesoepov hield er bijna-
men als ‘De Beer’ en ‘De
Muur van de Oeral’ aan

over. Over dat soort type-
ringen glimlacht Joesoe-
pov. Ondanks zijn impo-
sante uiterlijk geldt hij als
de meest sympathieke en
meest bescheiden scha-
ker in het grootmeesters-
gilde. 

Joesoepov verheugt zich
op het duel met Timman.
,,Het is jaren geleden dat

we voor het laatst tegen
elkaar hebben gespeeld.
Timman is een heel cor-
recte speler en ik houd
ervan tegen een sympa-
thiek iemand te spelen.’’
De partij in Breda tegen

Timman eindigt in remi-
se. Een dag later verslaat
Joesoepov kopman Ruud
Janssen van Ordina 2. De
partij is illustratief voor
de stijl van Joesoepov. In
een schijnbare remisestel-
ling gaat hij er eens goed
voor zitten. In het diepe
middenspel overspeelt hij
Janssen volkomen.
,,De meeste bevrediging

vind ik in de analyse. Ik
probeer de positie te
begrijpen en zoek naar
nieuwe strategische
ideeën. Zelfs dagen na
een partij kan ik erg
gelukkig zijn wanneer ik

een winnende voortzet-
ting heb ontdekt. Het is
het zoeken naar de waar-
heid in een positie. Voor
de meeste schakers telt
alleen het winnen van
een partij. Dat is natuur-
lijk belangrijk, maar zeker
niet het enige.’’

Joesoepov heeft mis-
schien wel de beste leer-
meester gehad. Mark
Dvoretsky nam hem als
vijftienjarige jongen
onder zijn hoede en
loodste hem naar het
jeugdwereldkampioen-
schap. ,,Dvoretsky is de
beste schaaktrainer qua
ideeën en methoden’’,
vindt hij. ,,Hij schrijft
boeken en deelt dus zijn
kennis met anderen. Ik
zelf geef vooral meer-
daagse seminars, waarbij
ik verschillende aspecten
van een schaakpartij
behandel. In totaal heb ik
zo’n twintig tot vijfen-
twintig thema’s. het
mooiste is wanneer je
een groep schakers voor
langere tijd onder je
hoede kunt nemen, maar
in de praktijk is dat in
Duitsland nauwelijks
mogelijk. Dan is een the-
matische aanpak het
meest effectief.’’

Via Dvoretsky en Karel
van Delft kwam
Joesoepov in Apeldoorn. 
Hij geniet van de onge-
dwongen sfeer bij
Schaakstad en van het
enthousiasme dat schuil
gaat achter de vele activi-
teiten op schaakgebied in
Apeldoorn. Hij is zeer
gemotiveerd om zijn niet
geringe kwaliteiten in te
zetten om Schaakstad
naar een hoger niveau te
tillen.

Grootmeesters en mees-
ters? Harrie de Bie krijgt
er de bibbers niet van. 
,,Je hebt enkele ploegen
die een hele serie kanon-
nen opstellen.  In elke
partij heb je zwart of wit
en evenveel kans en in
elke partij ga ik er tegen-
aan. Ik schaak puur voor
de lol, maar de
Meesterklasse en schaken
tegen een grootmeester,
het zijn toch de krenten
in de pap. Dan doe je
toch een stapje extra.’’

Van een groot verschil in
niveau tussen de eerste
klasse en de Meester-
klasse is volgens De Bie
geen sprake. ,,Het is een
niveau hoger, maar het
viel mij mee. Vergeet niet
dat er in de eerste klasse
ook heel sterke teams zit-
ten. Het niveau in beide
klassen is nu eenmaal
behoorlijk hoog. Tegen
de meeste ploegen in de
Meesterklasse is goed te
spelen.’’
Over zijn resultaat afgelo-

pen seizoen is De Bie niet
tevreden. ,,Eén gewon-
nen en twee remises, dat
had meer mogen zijn.
Het was een seizoen met
nogal wat gemiste kan-
sen. Volgend seizoen zal
ik er weer hard voor
vechten. Wat het gaat
worden? Moeilijk te zeg-
gen. Ik verwacht onge-
veer hetzelfde als afgelo-
pen seizoen. Wanneer we
het niet halen, dan is dat
wat mij betreft eigenlijk
niet zo heel erg.’’

‘De krenten in de pap’ SBSA Jeugdstimulering

Joesoepov (rechts) geniet van de ongedwongen sfeer bij Schaakstad en van het enthousiasme dat schuilgaat
achter de vele activiteiten.

Harrie de Bie (38), al jarenlang een vaste waarde in het eerste
team van Schaakstad Apeldoorn, rating 2175, scoorde afgelopen
seizoen twee punten uit zeven partijen. Karakteristiek: niet zeuren;
elke partij er tegenaan.

De SBSA wil gemotiveerde
en talentvolle jeugdschakers
stimuleren. Uiteraard kun-
nen jeugdspelers meedoen
aan toernooien en wordt er
via de site informatie ver-
spreid. Ook bemiddelt de
SBSA bij het vinden van
privétrainers (belangrijk voor
het geven van studieadvie-
zen en analyseren van eigen
partijen). Daarnaast wordt
komend seizoen een groep
jeugdspelers gevormd waar-
voor de SBSA een stimule-
ringstraject uitzet. Dat tra-
ject bestaat uit diverse
onderdelen:
• Deelnemen aan de dag

Jeugd ontmoet meesters
(zie elders in deze krant).

• Een programma tijdens
thuiswedstrijden van

Schaakstad Apeldoorn:
een simultaan door een
sterke schaker met nabe-
spreking van interessante
partijfragmenten en ver-
volgens bijwonen van het
publiekscommentaar
waarbij partijen van
Schaakstad Apeldoorn
worden toegelicht.

• Diverse trainingsdagdelen
met spelers van
Schaakstad Apeldoorn
zoals een thematoernooi
rond een bepaalde ope-
ning (bespreken van de
opening, oefenen via
rapidpartijen en nabespre-
ken) en workshops rond-
om diverse thema’s.

• Verstrekken van divers 
trainingsmateriaal op
papier.

Jeugdspelers van diverse
leeftijden en niveau’s kun-
nen aan dit programma
deelnemen. Er wordt waar
nodig gewerkt met groepjes
van hetzelfde niveau. De
data worden later bekend
gemaakt. Trainers zijn onder
meer de grootmeesters Igor
Glek en Alexandre
Dgebuadze, de internatio-
naal meesters Yochanan
Afek en Rob Hartoch alsook
Merijn van Delft. Het pro-
gramma bestaat uit onge-
veer 40 contacturen per
jaar. Er wordt een eigen bij-
drage van 200 gulden
gevraagd. Informatie: Karel
van Delft (tel. 3601271 of
kvandelft@tref.nl).
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Schaakhuis De Beste Zet
Digital Game Timer ƒ 148,-

Phileon Digitale klok ƒ 125,-

Garde klok ƒ 75,-

Luxe houten schaakspel ƒ 115,-

Fritz 6.0 ƒ 115,-

Schaakcomputers al vanaf ƒ 56,-

Duizenden boeken, scherpe prijzen.
Trichess, notatieboekjes, T-shirts, horloges, schaaktechnisch advies.

Gratis catalogus of bestellingen bij:
VOF De Beste Zet

Erika Sziva/ Johan van Mil
Nieuwe Fellenoord 116, 5612 KE Eindhoven

tel: 040-2467153 fax: 040-2439355
e-mail: johanvanmil@nederland.net
Http://www.cybergate.nl/debestezet

Z W O L L E
( 0 3 8 )  4 2 7  2 0  2 0

K A M P E N
( 0 3 8 )  3 3 7  2 0  2 0

A P E L D O O R N
( 0 5 5 )  5 2 6  2 0  2 0

de raadsheer m/vde raadsheer m/v

Heeft u dat ook weleens? Dat

u iets doet en dat u zich tegelijkertijd

afvraagt: kan ik dit eigenlijk ook anders

doen? Beter? Als bank kennen wij dat

natuurlijk ook. Een gezonde dosis 

ambitie noemen we dat. Die we graag

op onze klanten overbrengen. Want

daar doen we ‘t natuurlijk allemaal

voor.Meer weten? Kom langs of kijk op

www.abnamro.nl

De ambitie

ABN AMRO, Hofstraat 161,Apeldoorn. Telefoon 055 - 577 77 77.

De Bank

wolstretch rib-pantalons
De nieuwe collectie is binnen!

Bestaande uit de kleuren grijs, beige, donker beige en
groen. Deze pantalon staat bekend om de perfecte pas-

vorm. 

Adviesprijs: fl. 239,- 
onze vaste lage prijs: fl. 198,-

Nú als speciale actieprijs: fl. 169,-

Onze gehele collectie bestaat uit eerste klas merken
waaronder Horka Elasta, Eurex, Murk Pioneer,

Pierre Cardin en Brax. Met meer dan 3000 panta-
lons op voorraad gaat u nooit met lege handen naar

huis. 

Overtuig uzelf. Wij verwelkomen 
u met een heerlijk kopje koffie.

Heiwegen

.

Heiwegen
Herenmode en Vrijetijdskleding.
Dorpsstraat 82 Vaassen.
(prijzen vanaf fl. 89,- maten van 44 t/m 70).

.

Heiwegen
Herenmode en Vrijetijdskleding.
Dorpsstraat 82 Vaassen.
(prijzen vanaf fl. 89,- maten van 44 t/m 70).

Heiwegen

PRINSES BEATRIXLAAN 225 7312 DG APELDOORN

TEL (055) 268 38 28 FAX (055) 522 11 09

WWW.HOOGENBERG-NATUURSTEEN.NL INFO@HOOGENBERG-NATUURSTEEN.NL



SCHAAKKRANT APELDOORN Pagina 7woensdag 12 september 2001

Marc Jonker (27),
rating 2303, scoorde
afgelopen seizoen
vier punten uit negen
partijen voor Schaak-
stad Apeldoorn in de
Meesterklasse.
Kenmerk: aanvallen
en vaak in tijdnood.

Bijna maakte Marc Jonker
vorig seizoen naam. Niet
door zijn telkens weder-
kerende tijdnoodduels,
wel door net niet een
scalp van een grootmees-
ter binnen te halen.
Drievoudig Nederlands
kampioen Jeroen Piket
kroop door het oog van
de naald en kwam met
de schrik vrij. ,,Die partij
had ik moeten winnen’’,
realiseert Jonker zich. ,,Ik
miste een simpele winst.
Nee, ik heb geen nacht-
merries van die partij
gekregen. Ik droom niet
van schaken.’’
Zijn score van vier pun-
ten uit negen partijen
mag er zijn, maar Jonker
is er niet tevreden mee.
,,Het had meer kunnen
en moeten zijn. Voor vol-
gend seizoen hoop ik dat
we ons redelijk soepel
kunnen handhaven, iets
beter dan afgelopen sei-
zoen. Voor mezelf? Een
score van boven de vijf-
tig procent.’’
Veel schaakstudie verricht
Jonker niet meer, maar
de ambitie om meester
te worden, heeft hij niet
opgegeven. ,,Ik ben te
druk met mijn werk.
Trainen zit er bijna niet
meer in, maar af en toe
speel ik nog een toer-
nooitje. De ambitie om
nog eens meester te wor-
den is er. Dat moet er in
zitten’’, stelt Jonker. Het
eerste van de drie beno-
digde meesterresultaten
heeft hij twee jaar gele-

den in Groningen
behaald, de tweede
onlangs in Tsjechië.
Wat Jonker betreft mag
Schaakstad in de sterkst
mogelijke opstelling aan-

treden. ,,Wanneer er
sponsors voor zijn ook
met acht, negen groot-
meesters. Ik vind dat niet
erg. Je trekt je op aan
grootmeesters. Maar aan

het beleid om de helft
van het team samen te
stellen uit Apeldoornse
spelers, daar kan ik me
prima in vinden.’’

,,Het is een goede zaak
wanneer twee verenigin-
gen, SVA en ASG, hun
krachten bundelen.
Schaakstad functioneert
prima. In het eerste jaar
hebben we promotie
naar de Meesterklasse
afgedwongen en vorig
jaar hebben we ons
gehandhaafd. Het
gebeurde met externe

hulp, die via de Stichting
Bevorderen Schaken
Apeldoorn is geregeld.
De stichting heeft veel
aan de ontwikkelingen
bijgedragen. De mensen
binnen de stichting heb-
ben heel veel werk ver-
zet. Behalve het eerste
team is afgelopen seizoen
ook het tweede team,
naar de tweede klasse,

gepromoveerd. Het heeft
dus een doorwerking
naar lagere teams. De
middenmoot moet vol-
gend jaar voor het eerste
team mogelijk zijn. Dat is
ons streven, maar we
houden wel vast aan de
formule om de helft van
het team uit Apeldoornse
spelers te laten bestaan.’’
,,De samenwerking tus-
sen ASG en SVA zou
vroeger ondenkbaar zijn
geweest. Er was rivaliteit
en sprake van vermeende
tegenstellingen. Maar we
zijn naar elkaar toe

gegroeid. Een fusie be-
hoort niet tot ons huidi-
ge streven, maar is op
termijn wellicht mogelijk.
Komend seizoen spelen
ASG en SVA al samen in
één interne competitie.
Dan zit je in één ruimte
en inderdaad, dan komt
een fusie dichtbij. De ver-
enigingen moeten naar
elkaar toe groeien. Som-
mige oudere schakers
hebben er moeite mee.
Die mensen willen we
graag voor de verenigin-
gen behouden.’’
Cornelisse vindt niet dat

er grote cultuurverschil-
len zijn tussen beide ver-
enigingen. ,,Ik zou zeg-
gen dat het meer onbe-
kendheid is. Wanneer
mensen bij elkaar in één
zaal competitie spelen,
ontstaat ook meer begrip
voor elkaar. Hetzelfde is
het geval met De
Schaakmaat. Het zou het
Apeldoornse schaken
enorm ten goede komen
wanneer De Schaakmaat
uiteindelijk bij Schaakstad
zou aanhaken. De
Schaakmaat heeft een
enorm goede jeugd,

bijna de sterkste van
Nederland en de jonge-
ren worden er goed
getraind en begeleid. Als
Schaakstad willen we
daar absoluut niet aan
komen. Dat is niet de
bedoeling. Maar het bun-
delen van de krachten
zou een buitengewone
positieve ontwikkeling
zijn. De tijd is er nu nog
niet rijp voor. De hele
vereniging moet er ach-
ter staan. Samenwerking
en fusies zijn groeiproces-
sen. Die moet je niet for-
ceren.’’

Voorzitter Anton
Weenink van het
Apeldoorns Schaak
Genootschap (ASG)
staat van harte ach-
ter Schaakstad.
,,Ik juich het toe en
ben tevreden over
Schaakstad. 
Je constateert dat 
het schaken meer in
de belangstelling
komt. Schaakstad
heeft een grote publi-
citaire waarde. Het
schaken leeft in
Apeldoorn, abso-
luut’’, meent
Weenink.

Het initiatief om de offi-
ciële wedstrijden van ASG
binnen het overkoepelen-
de Schaakstad onder te
brengen betekende vol-
gens Weenink geen
sprong in het diepe. 

,,Nee, dat valt mee.
Het is geleidelijk gegroeid
vanaf pakweg vijf jaar
geleden. Het begon met
het sponsoren van één
speler om in de eerste
klasse te blijven. Later
werd het streven kam-
pioen te worden en vorig
jaar was het doel ons te
handhaven in de
Meesterklasse.’’

,,We hebben een redelijk
niveau bereikt. Misschien
wel een zeker maximum.
Wil je nog hoger, dan
moet je acht tot negen
gesponsorde spelers aan-
trekken. Dat willen de
meeste spelers niet.
Apeldoorners moet je ook
een kans geven, vinden
we. Dat staat in ons
vaandel en een meerder-
heid heeft daarmee inge-
stemd. Kritiek is er altijd.
Dat blijf je houden.
Een fusie tussen ASG en
SVA? Persoonlijk zie ik dat
zitten. Het is mijn stre-
ven.’’

ASG heeft altijd de mees-
te spelers van niveau
gehad, terwijl SVA een
aanzienlijk grotere club is.
,,Komend seizoen moet
het eerste team zich kun-
nen handhaven. Een
zesde plaats moet moge-
lijk zijn. Maar voor mij
zijn het tweede en derde
team net zo belangrijk.
We hopen dat het twee-
de team opnieuw promo-
veert. Ik denk dat dit
mogelijk is en dat het
derde zich handhaaft.
Dan krijg je ook meer
voeling tussen het eerste
en de twee volgende
teams.’’

‘Het schaken leeft
in Apeldoorn’

‘Samenwerken is een groeiproces’

‘Het moet en kan beter’ Marc Jonker - GM Jeroen Piket, 
Schaakstad - HSG, 06.01.2001
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pb5 d6 6.c4

Pf6 7.P1c3 a6 8.Pa3 Le7

9.Le2 0-0 10.0-0 b6 11.Le3 Lb7 12.f3 Pd7 13.Dd2

Tc8 14.Tac1 Kh8 15.Tfd1 Tg8

16.Pc2 Pce5 17.b3 g5 18.Ld4 De8 19.Lf2 f6 20.Pd4

Df7 21.a3 Tg7 22.Da2 Te8

23.b4 Ld8 24.Pa4 h5 25.Db3 De7 26.c5 dxc5

27.bxc5 Pxc5 28.Pxc5 bxc5 29.Pxe6

c4 30.Lxc4 Pxc4 31.Dxc4 Dxe6 32.Dxe6 Txe6

33.Txd8+ Kh7 34.Kf1 Lc6 1/2-1/2

,,Schaakstad Apeldoorn heeft een meerwaar-
de; heeft het schaken in Apeldoorn naar een
hoger niveau getild’’, vindt voorzitter Lex
Cornelisse van Schaakvereniging Apeldoorn
(SVA) en Schaakstad Apeldoorn.

Marc Jonker scoorde 4 uit 9 in de Meesterklasse



Kom spelen bij de leukste
kinderboerderij van Nederland!
Kinderparadijs Malkenschoten
Kinderboerderij, waterpret en speelplezier in één

In de grootste kinderboerderij van Nederland wijst Binky je de weg door het park. Van
de vogels, fazanten, pauwen, geiten en schapen tot aan het waterpark, waar je kunt
waterfietsen en dan rechtsaf naar de grote speeltuin. Maar je kan ook midgetgolfen, in
de uitkijktoren klimmen of een ritje met de Ponykar maken. 

Wil jij Binky een hand komen schudden? Kom dan naar Kinderparadijs Malkenschoten. 
Wij zijn dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

Wil je niet zo ver fietsen, maar toch naar een kinderboerderij, dan kun je natuurlijk ook onze andere kin-
derboerderijen bezoeken. Midden in woonwijk De Maten kun je de dieren van 
kinderboerderij De Maten bezoeken. Woon je in de wijk Sprenkelaar dan is kinderboerderij Laag Buurlo
om de hoek.

Wil je weten wat er allemaal is te doen? Dan kun je bellen met 0900 - 222 73
74

De Maten
Pallietergaarde

Laag Buurlo
Homerusstraat

Malkenschoten
Dubbelbeek 4

Tot ziens in een van de kinderboerderijen van Apeldoorn!

P L A S M A S C H E R M E N  E N  P R O J E C T O R E N  V O O R  T H U I S  E N  O P  K A N T O O R

Hitachi 860
SVGA (800 x 600)

1700 lumen • 5,9 kg
HUURPRIJS PER DAG

ƒ 595,- / € 270,-

Litescreen
in combinatie 
met projector

HUURPRIJS PER DAG

ƒ 60,- / € 27,-

Zowel voor zakelijk als privé gebruik is BPP uw partner in presentatieapparatuur. 

Plasmaschermen, multimedia projectoren, schermen, audio en andere presentatie accessoires; 

alles wat u nodig heeft voor een professionele presentatie of voor een ongedwongen film-avond bij u thuis, kunt u eenvoudig

huren bij BPP. Vanzelfsprekend is alle presentatie apparatuur ook te koop.

De apparatuur wordt door onze koerier bij u gebracht en ook weer opgehaald.

H U U R  -  V E R K O O P  -  I N S T A L L A T I E  -  S E R V I C E  &  R E P A I R  -  3  Y E A R  G O L D  W A R R A N T Y

H E T  G E M A K  V A N  H U R E N B I J  B P P

Postbus 40323 • 3504 AC Utrecht • Tel. 030-247 5000 • Fax 030-247 5010 • Info@bpp.nl • www.bpp.nl
Alle prijzen zijn inclusief transportkosten en exclusief BTW. (Prijs)wijzigingen voorbehouden.

Bel 030-247 5000 of bezoek www.bpp.nl

PLASMASCHERMEN
v o o r  b e u r z e n  e n  t e n t o o n -
s t e l l i n g e n

PROJECTOREN EN SCHERMEN
p a s s e n d e  o p l o s s i n g  v o o r
z a k e l i j k  g e b r u i k  

HOME CINEMA
p r o j e c t o r e n  e n  s c h e r m e n
v o o r  e e n  g r o o t s  e f f e c t

H U U R  -  V E R K O O P  -  I N S T A L L A T I E  -  S E R V I C E  &  R E P A I R  -  3  Y E A R  G O L D  W A R R A N T Y

Pioneer 402
40”

resolution 640x480
4:3 aspect ratio

400 cd/m2

HUURPRIJS PER DAG

ƒ 995,- / € 451,50
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Rob Hartoch? De remise-
koning? De man die in
1965 tweede werd op het
jeugd-WK in Barcelona,
maar die zijn belofte als
groot talent niet inloste?
De rating van de
Amsterdamse speler van
Schaakstad Apeldoorn
schommelt zo rond de
2300 en dat is voorlopig
nog een heel eind weg
van het grootmeester-
schap.

Hartoch heeft altijd van
het schaken geleefd. Als
beroepsspeler, publieks-
commentator, columnist,
gediplomeerd trainer/
coach, arbiter, docent
spelregels, schaakentertai-
ner (‘Schaken tegen de
beer’ is een vondst van
hem). Het veelvuldig win-
nen ging er af de laatste
jaren, maar verliezen doet
hij niet gauw, zoals twee
jaar geleden de inmiddels
overleden topgrootmees-
ter Lembit Oll in de thuis-
wedstrijd Schaakstad –

Rotterdam ondervond
met een remisepartij.
De makke van Hartoch is
dat hij nooit echt heeft
gestudeerd op het scha-
ken. Vanaf 1965 nam de
openingstheorie onder
meer door de opkomst

van de Informator een
vlucht, maar het kon
Hartoch niet bekoren om
urenlang op een schaak-
bordje met een boekje
varianten te analyseren.
De afgelopen jaren heeft
Hartoch de mogelijkhe-

den van de computer
leren kennen. Hij is er ver-
rukt van. ,,De computer is
mijn kameraad’’, zegt hij
enthousiast. ,,Het schaken
heeft voor mij nieuwe
dimensies gekregen. Ik
analyseer veel met data-
bases. Die manier van
leren ligt mij heel erg
goed. De laatste tijd
neem ik allerlei partijen
van mezelf van dertig jaar
terug door. Ik vind het
verrassend dat ik toen,
kennelijk intuïtief, vaak de
goede zet vond.’’ Die
confrontatie met zichzelf
is heel inspirerend, vertelt
Hartoch. ,,Ik begrijp nu
veel meer dan vroeger
van het spel. Ik zoek nu
een aantal cruciale stellin-
gen en vandaar uit ga ik
terugredeneren naar de
opening. Je moet tegen-
woordig goed in je ope-
ningen zitten, anders
bereik je niets. De volgor-
de van zetten is heel
belangrijk. Ik ben nu bij-
voorbeeld met zo’n geval-
letje in de Pirc bezig. Het
kan op de vierde zet al
mis gaan… Mijn begrip
van het schaken is nu veel
dieper dan toen ik jong
was. Toen was ik nogal
overmoedig.
Tegenwoordig vind ik het
spel ook veel moeilijker,
doordat ik er meer van
begrijp.’’
Door met de computer te
werken, krijgt Hartoch er
tegenwoordig zelfs zin in
openingen te bestuderen.
,,Maar ik doe het wel op
een manier dat ik er ple-
zier in heb. Ik wil het heb-
ben van de fascinatie, ik
wil de flow krijgen in par-
tijen. Ik wil schaken op
een manier die me boeit

en die niet per se resul-
taatgericht is. In buiten-
landse toernooien kan ik
mij wat dat betreft beter
concentreren. Er zijn te
veel beroepsspelers die
schaken helemaal niet
leuk vinden.’’
Je moet hem er niet op
pakken als het niet lukt
om grootmeester te wor-
den, benadrukt Hartoch.
,,Het moet wel leuk blij-
ven. Ik laat er niet een
borreltje voor staan en ik
ga ook niet vroeg naar
bed. Dat is ook niet
nodig, want ik kan
gewoon uitslapen als ik
dat wil.’’

Dit voorjaar werd Hartoch
enkele maanden geveld
door een fistel. Hij moest
bed houden en had alle
tijd om na te denken. ,,Ik
heb toen veel geschaakt.
En nagedacht. Daar komt
wat psychologie en filoso-
fie bij. Misschien lukt het
me op mijn zestigste nog
wel om grootmeester te
worden. Ik heb heel veel
ervaring, ik heb echt een
schaakverleden. Door me
goed met de computer
voor te bereiden moet ik
mijn grote schaakinzicht
in resultaten kunnen
omzetten. Ik had een
paar jaar geen strijdlust.
Maar dat is weer helemaal
terug. Misschien dat ik
tegen Kasparov of een
topgrootmeester in gelijke
stelling remise accepteer,
maar voor de rest tegen
niemand meer. Ik wil de
komende tijd weer alles
uit een stelling halen. Ik
ga de confrontatie met
mezelf nu ook op het
bord aan.’’

De tweede schaakjeugd van Rob Hartoch
‘Of internationaal meester Rob Hartoch (54)
nog ambities heeft? ,,Jazeker. Het is wel inte-
ressant eigenlijk. Ik heb het er laatst nog
met Jan Timman over gehad. Er is nog nooit
iemand na zijn vijftigste grootmeester
geworden. Het zou wel leuk zijn als ik de
eerste word in de wereld. Dat lijkt me een
reële mogelijkheid.’

Rob Hartoch ver-
zorgt tijdens het
ROC Aventus Open
Apeldoorns Schaak-
kampioenschap een
publieksprogram-
ma. Hij maakt deel
uit van het basis-
team van Schaak-
stad Apeldoorn.

IM Rob Hartoch tijdens een wedstrijd tegen Rotterdam

1.d4 Tegenwoordig open ik
uitsluitend nog met 1.Pf3.
Het nadeel hiervan is dat de
tegenstander zich goed kan
voorbereiden. De meeste
wereldtoppers hebben een
uitgebreider openingsreper-
toir, zodat de tegenstander
zich moeilijker kan prepare-
ren. 1...Pf6 2.Pf3 c5 3.d5 b5
4.c4 Lb7 5.e3 De beste zet is
volgens Keres 5.a4. Na de
tekstzet verliest wit het ope-
ningsvoordeel en staat zwart
iets beter. 5...g6 6.Pc3 b4
7.Pe2 Lg7 Nauwkeuriger is
direct 7...e6 om het witte

centrum aan te tasten. Na de
tekstzet kan wit zijn voorpost
op d5 gemakkelijk handha-
ven. 8.Pg3 e6 9.e4 De kan-
sen zijn nu ongeveer weer
gelijk. 9...exd5 10.exd5 [Het
alternatief 10.cxd5 leidt tot
scherper spel, maar is niet
sterker dan de tekstzet. Zie :
10.cxd5 0-0 A) 11.Lc4 Te8
12.Dd3 Pxe4?! (12...d6 13.0-
0 Pbd7=) 13.Pxe4 f5 14.d6+
Kh8 15.Pfg5±; B) 11.Ld3
11...Te8 12.0-0 c4 13.Lc2÷]
10...0-0 11.Le2 d6 12.0-0
Pbd7 13.Lf4 Pb6 Keres
beveelt 13...Dc7! aan.
14.Dd2 Te8 15.Ld3
[Natuurlijk niet 15.Lh6?
wegens 15...Txe2! 16.Pxe2
Pxc4 en zwart staat zo goed
als gewonnen.] 15..La6 Keres
voorziet de tekstzet van een ?
Volgens hem verdiende nu

15...a5! de voorkeur. 16.Tac1
Tc8 17.b3 Tc7 18.h3 De7
Keres ziet af van 18...Tce7
vanwege 19.Lg5. De vraag is
echter of hij deze zet moet
vrezen. Zie: [18...Tce7 19.Lg5
Pbd7 20.Df4 (20.Ph2 Dc7
21.Pg4 h5 met ongeveer
gelijke kansen.) 20...Dc7
21.Ph2 h6 22.Lxh6 Pxd5
23.cxd5 Lxd3 en de stelling is
eveneens ongeveer in even-
wicht.] 19.Tfe1 Df8 20.Txe8
Pxe8 21.Pe2 Lc8 22.Ph2 Pd7
23.Le3 a5 [Een interessant
alternatief is 23...f5 ] 24.g4?! 

Wellicht is de tekstzet iets te
agressief, maar deze stelt wel
de nodige problemen en zet
zwart onder druk. 24...a4
25.f4 Ta7 26.Pf3 De7 27.Kg2
axb3 28.axb3 Ta3 29.Lc2
Ta2 Keres beoordeelt de stel-
ling nu als iets beter voor
zwart, maar waarschijnlijk zijn
de kansen ongeveer gelijk.

30.Lf2 Pb6 31.Te1 Dd8
[Nauwkeuriger is onmiddellijk
31...Dd7 ] 32.Lh4 Dd7
33.Dd3 Pf6 34.Pg3 h5? Keres
voorziet deze zet van een ?
en zegt dat zwart na 34...La6!
met het idee 35...Pbxd5
gewonnen zou hebben
gestaan. Wit kan dit evenwel
gemakkelijk verhinderen via
35.Lxf6 met ongeveer gelijk
spel. 35.f5? [Te voorbarig.
Aangewezen is eerst 35.Lxf6
B.v: A) 35...hxg4 36.hxg4
Lxf6 (36...Dxg4 37.Te8+!+-)
37.f5 Lc3 38.Te2±; B)
35...Lxf6 36.f5 Lc3 37.Te2±
Na de slechte tekstzet staat
zwart meer dan uitstekend.]
35...hxg4 36.hxg4 Pxg4
37.fxg6 [Vanzelfsprekend
faalt 37.Te7? op 37...Txc2+!]
37...f6? [Winnend voor zwart
zou 37...Pe5! zijn geweest.
Zie: A) 38.Pxe5 Dh3+??
(38...Lxe5! 39.Th1 Dg4
40.gxf7+ Kf8! En zwart wint.

Zie variant B.) 39.Kg1 Lxe5
40.gxf7+ Kf8 41.Txe5 dxe5
42.Dh7+-; B) 38.gxf7+
38...Kf8! 39.Pxe5 Lxe5
40.Th1 (40.Txe5
dxe5-+) 40...Dg4 41.Dh7 Pd7
42.Dh6+ Dg7-+ Vanaf nu ver-
liest Keres de controle over de
stelling.] 38.Kg1 Pe5 39.Pxe5
dxe5 [Ook goed voor wit is
39...fxe5 40.Lb1 enz.] 40.Df5
De8? Oeps, daar gaat de
grote Keres. Zwart heeft het
echter al niet gemakkelijk
meer. Zie: [40...Tb2 41.Tb1
Ta2 (41...Dxf5 42.Lxf5 Txb1+
43.Lxb1±) 42.Tf1 Tb2?
(42...Dxf5 43.Lxf5±)
43.Dh5+-; 40...Dd6 41.Dh5
Txc2 42.Tf1 De7 (42...Pxd5
43.Dh7+ Kf8 44.Ph5 Dd7
45.cxd5 Dg4+ 46.Lg3 Dd4+
47.Tf2+-) 43.Dh7+ Kf8
44.Lxf6+-; 40...Dxf5
41.Lxf5±] 41.Dh5! Zwart
heeft nu geen enkele verdedi-
ging meer. Uit het vervolg

blijkt dat wit op meerdere
manieren kan winnen.
41...Lh3

[Moedertje lief zou ook niet
meer hebben geholpen na
41...Txc2 42.Dh7+ Kf8
43.Lxf6 Lxf6 44.Tf1+-]
42.Lxf6 [Voldoende voor de
winst is ook 42.Pf5 Lxf5
(42...Dd7 43.Dh7+ Kf8
44.Ph6+-) 43.Lxf5 Kf8
44.Le6+- enz.] 42...Lxf6
43.Dxh3 De7 44.Lf5 Kf8
45.Tf1 Ke8 46.Pe4 Lg7
47.Dh7 [47.d6 Df8 48.Ld7+
Pxd7 49.Txf8+ Kxf8 50.De6
Ta1+ 51.Kf2 Ta2+ 52.Kf3+-;
47.Le6 A) 47...Pxc4
48.bxc4+- (48.Tf7+-) ; B)
47...Dc7 48.Dh7+-] 47...Lf8
48.d6 Dg7 49.d7+[49.Pxc5+-
] 49...Kd8 [49...Pxd7
50.Lxd7++-] 50.Dxg7 [50.Pg5
Pxd7 51.Pe6++-] 50...Lxg7
51.Pxc5 Pxd7 52.Td1 Ta7
53.Txd7+ Txd7 54.Pxd7 1-0

Rob Hartoch (2400) – Paul Keres (2615), 

IBM Amsterdam, 1971

Speciaal voor Schaakkrant
Apeldoorn heeft Rob
Hartoch zijn ‘beste partij
ooit’, tegen Paul Keres in
het IBM-toernooi in 1971,
geanalyseerd. In Estland
tooit Keres een bankbiljet.



Deze krant werd mede 
mogelijk gemaakt door 
Wegener ICT Kranten. 

En die van morgen?

Wegener ICT Kranten B.V. maakt deel uit van Wegener N.V.,  de in Apeldoorn gevestigde, beursgenoteerde onderneming in media en marke-

ting. Wegener is de grootste uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huis kranten in Nederland en een belangrijke speler in Nederland

en West-Europa op het gebied van direct marketing. Daarnaast ontwikkelt en exploiteert Wegener internetproducten en –diensten, huis-aan-

huis verspreiding van reclamemateriaal, gemeentelijke informatiediensten en cartografische producten, geeft special interest tijdschriften uit,

levert grafische producten en diensten en is tevens actief op het terrein van commerciële radio.

Interesse?
Wil je meer weten over de vacatures kijk dan even op de Wegener website www.wegener.nl onder de werkmaatschappij ICT Kranten B.V. of bel
met Natascha Brakels van P&O, telefoon 06 - 532 45 887. Heb je belangstelling voor één van deze functies, stuur dan voor 26 september a.s. je
sollicitatiebrief met CV aan Wegener ICT Kranten B.V., t.a.v. Evelien Schut, Postbus 26, 7300 HB te Apeldoorn. Je kunt ook e-mailen:
e.schut@ictk.wegener.nl.

Daar zou je zelf een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Hoe? Door een

cruciale rol te vervullen bij het vormgeven van een nieuwe ICT organisatie die

er voor zorgt dat  dagelijks hoogwaardig nieuws via de regionale dagbladen en

huis-aan-huisbladen verschijnt.

Even voorstellen
Deze nieuwe ICT organisatie heet Wegener ICT Kranten B.V., kortweg ICT/K en is opgericht op 1 januari 2001. Een professionele, dienstverle-
nende organisatie die zelfstandig opereert binnen en werkzaam is voor de Wegener krantenuitgeverijen. De ICT/K organisatie bestaat uit drie
primaire organisatieonderdelen: Applicatie & Informatie Services, Exploitatie & Beheer en Project Management. ICT/K verzorgt voor de uitge-
verijwereld Advertentie-, Redactie- en Oplagesystemen, alsmede de meer algemene systemen ten behoeve van Financiën en P&O. De organi-
satieonderdelen zijn verspreid over 10 locaties en hebben in totaal ruim 225 medewerkers in dienst. ICT/K positioneert zich als een regisseur
en leverancier van een geïntegreerd pakket van op elkaar afgestemde ICT-diensten, zoals ontwikkeling, advisering, applicatieselectie, applica-
tie-implementatie en exploitatie & beheer. De directie en de ondersteunende afdelingen Personeel & Organisatie, Finance & Control alsmede
Project Management zijn gevestigd in Apeldoorn.

De vacatures
Voor de verschillende afdelingen op de diverse locaties zijn wij op zoek naar mensen die professioneel en met enthousiasme de volgende vaca-
tures willen en kunnen vervullen.

Applicatie Controllers (Apeldoorn)
Verantwoordelijk voor het beheren van de gangbare applicaties in de
uitgeverijwereld zoals Advertentie-, Redactie- en Oplagesystemen,
maar ook de meer algemene systemen ten behoeve van Financiën en
P&O. Hieronder valt o.a. het ontvangen, installeren, testen en accep-
teren van nieuwe software voordat deze in beheer wordt genomen.

Consultant Redactiesystemen
Consultant Advertentiesystemen
Ondersteunt de uitgeverijen bij het vertalen van hun eisen tot ver-
nieuwing van de redactie- dan wel advertentiesystemen. Vertaalt uit-
geefprocessen naar ICT-oplossingen en maakt pakketselecties.
Vervult daarbij veelvuldig de rol van projectleider.

Oracle Database Administrators (Apeldoorn, Tilburg)
UNIX-specialisten (Apeldoorn, Tilburg)
NT specialisten (Apeldoorn, Tilburg)
Verantwoordelijk voor het bieden van tweede lijn support in het
geval van storingen, het uitvoeren van beheerstaken en doorvoeren
van wijzigingen en het projectmatig werken aan oplossingen.
Technisch specialisten zijn gegroepeerd per applicatiegebied en ver-
tegenwoordigen hierin hun eigen specialisme zoals DBA, UNIX 
en NT. Voor deze functies geldt, dat je bereid moet zijn enige tijd
vanuit een andere locatie je werkzaamheden te verrichten. 

Field Support medewerkers (Rijswijk, Apeldoorn, Nijmegen)
Het bieden van eerste lijn ICT ondersteuning aan de eindgebruikers.
Het afhandelen van incidenten, het uitvoeren van wijzigingen en
installaties op de werkplek van de klant. 

Service Desk medewerkers (Tilburg, Houten, Apeldoorn)
Vormen een skilled helpdesk en zijn het eerste aanspreekpunt voor
de klant op het gebied van ICT producten en diensten. Het aanne-
men van calls en het oplossen van incidenten. In een aantal gevallen
kan gevraagd worden om de functie tijdelijk op een andere locatie te
verrichten.

Projectmanagers (Apeldoorn)
Verantwoordelijk voor het leiden van grote ICT projecten ten behoe-
ve van de Wegener uitgeverijen, dan wel gericht op interne optima-
lisatie doelstellingen. De projecten, waarbij meestal meerdere uitge-
verijen betrokken zijn, kennen een grote mate van complexiteit.

Manager Bedrijfsbureau (Houten)
Geeft sturing aan de inrichting van een bedrijfsbureau dat volgens
ITIL beginselen wordt ingericht en dat ondersteuning geeft aan de
beheerorganisatie in de regio west. Hieronder vallen het wijzigings-
beheer, configuratiebeheer, distributiebeheer en probleembeheer. 

Secretaresse (Apeldoorn, Tilburg)
Secretaris OR (Apeldoorn)
De secretaresse biedt secretariële ondersteuning, full-time of part-
time aan afdelingsmanagers of Ondernemingsraad. 



Op een enkele plaats in
deze tweede editie van
de Apeldoornse
Schaakkrant gaat het
over de rol van psycholo-
gie in het schaken. Met
de onderstaande partij-
analyse wil ik vanuit de
praktijk laten zien hoe
zich dat uit. Bovendien
wil ik betogen dat fou-
ten, hoe onbegrijpelijk ze
ook zijn, altijd een logi-
sche oorzaak hebben (op
psychologisch vlak).

In onderstaande partij
laat ik me net voor de
40e zet in tijdnood tot
iets riskants verleiden en
zoals ik daar ook aangeef,
was dat wellicht het
meest leerzame moment
van mijn eerste jaar
Meesterklasse. 

Je weet dat je het niet
moet doen, maar als het
dan spannend wordt en
de omstandigheden zijn
net iets anders dan je
gewend bent, vergeet je
dat weer op het beslis-
sende moment.

M. Dutreeuw – 
M. van Delft
Uit de wedstrijd
Ordina 2 – Schaakstad
Apeldoorn,

Meesterklasse
2000/2001, ronde 8.

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4
cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3
Pc6 6. Lg5 e6 7. Dd2
Le7 8.O-O-O Pxd4 9.
Dxd4 O-O 10. f4 Da5
11. e5 dxe5 12. Dxe5
Dxe5 13. fxe5 Pd5 14.
Lxe7 Pxe7 15. Ld3 b6
16. Le4 Tb8 17. The1
Pg6 18. Lxg6 hxg6 19.
g3

19. Pb5 Lb7 20. g3 a6
21. Pd6 Ld5 eindigde in
remise in Short-Kramnik
1995. 19... Tb7!?
Waarschijnlijk de juiste
manoeuvre om het ont-
wikkelingsprobleem op te
lossen. Ik zag geen ande-
re manier. 20. Pe4 
20. Td6 is een andere
poging voor wit om een
plusje aan te tonen. 20...
Tc7 21. Td4 f6 Geeft de
andere zwarte toren wat
meer lucht. 22. Pd6 Ld7
23. c3 g5!? Ook de
koning moet ontwikkeld
worden. 24. Kd2 Kh7
25. c4 Kg6 26. b3 a6?

Met het simpele 26...
Th8! 27. h4 Th5! had ik
de bekende Hodgson-
manoeuvre (de toren
ontwikkelen middels
Kh7-g6 en Th8-h5) kun-
nen voltooien! In Oll-
Hodgson 1993 stonden
de dames zelfs nog op
het bord en was er dus
nog meer inbeeldingsver-
mogen voor nodig om
op deze manoeuvre te
komen. 27. a4 f5 Zwart
wil om het witte paard
heen spelen door om te
beginnen alle velden af
te nemen. Op zich wel
interessant, maar positio-
neel riskant. Door de ver-
zwakkende pionzet op de

damevleugel en het
gestabiliseerde centrum
wordt de witte pionnen-
meerderheid op de
damevleugel een gevaar-
lijk wapen. 28. Kc3 g4
29. Te2 Lc6 30. Tf4!?
Achteraf gezien het begin
van een psychologisch
ijzersterk plan. Wit gaat
zwart er toe verleiden
een kwaliteit op d6 te
offeren door zijn stukken
maximaal onhandig neer
te zetten. 30... Lf3 31.
Tf2 Kh5 32. h4 Th8 33.
Th2 Td8 Beide spelers
waren hier reeds in tijd-

nood. 34. b4 a5 35. b5?
Positioneel een enorme
misser. Zwart heeft de
touwtjes opeens volledig
in handen. Psychologisch
gezien was het ongetwij-
feld onderdeel van het
meesterplan van de slink-
se Belg. 

35... Tc5 36. Kd4!? In
combinatie met wit’s der-
tigste zet brengt dit Txd6
definitief in de stelling.
36... Td7 37. Tf2 g6 38.
Tf1! Werkelijk geniaal!
Wit smeekt om Le2,
Txd6, e5, exf4 en Txc4.

Het past allemaal precies.
Ik had hier nog ongeveer
een minuut over en was
aanvankelijk van plan
snel wat nietszeggende
zetten te doen en dan na
de veertigste zet te kijken
of ik er nog ergens door-
heen konkomen. Na Tf1
liet een mogelijke win-
nende combinatie mij
echter niet meer los. Stel
dat achteraf zou blijken
dat deze toevalligheid tot
winst zou leiden, terwijl
de stelling verder
gewoon remise was!
Mede gezien mijn (overi-

gens onjuiste) beeld van
de stand op de andere
borden, dacht ik van
deze onverwachte kans
te moeten profiteren. Er
komt geforceerd een
toreneindspel op het
bord en ik had gezien
dat ik de vrijpion op d6
kon stoppen. Verder zag
het er optisch goed uit
voor zwart, met zo’n
pionnenmassa op de
koningsvleugel onder-
steund door de koning.
38... Le2 39. Tc1

39... Txd6+?? Erg onpro-
fessioneel en waarschijn-
lijk het meest leerzame
moment van mijn eerste
seizoen Meesterklasse.
Het toreneindspel blijkt
geforceerd te winnen
voor wit. 40. exd6 e5+
41. Ke3 De variant 41.
Kc3?? exf4 42. d7 Txc4+
maakte het erg aanlokke-
lijk om Txd6 te spelen.

41... exf4+ 42. Kxe2
Te5+ 43. Kf1 Te8 44.
gxf4 Hier wordt eigenlijk
pas duidelijk dat de witte
koning zo gek nog niet
staat omdat hij de zwarte
pionnen behoorlijk
afremt en in die zin actief
staat. Het is juiste de
zwarte koning die passief
staat omdat hij in geen
velden of wegen te
bekennen is om de witte
pionnen te stoppen.
Deze inschattingsfout
kostte me uiteindelijk de
partij. Daarom is het
goed gebruik om in tijd-
nood niet onnodig ris-
kante en/of gecompli-
ceerde beslissingen te
nemen. 44... Td8 45.
Td1 g3 46. d7 Kg4 47.
c5 Wit breekt beslissend
door. 
47... bxc5 48. b6 c4 49.
b7 c3 50. Tc1 c2 51.
Txc2 Kh3 52. Td2 Kxh4
53. Kg2 Kg4 54. Td3
Kxf4 55. Txg3 g5 56.
Tc3 Kg4 57. Tc8 Txd7
58. b8=D Td2+ 59. Kf1
Td4 60. Db5 1-0
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De vuurdoop in de Meesterklasse
Het eerste team van Schaakstad Apeldoorn
heeft zich in zijn eerste jaar Meesterklasse
gehandhaafd. Voor de meeste spelers was dit
het eerste jaar op een hoger niveau. De par-
tijen waren veelbelovend, maar we behaal-
den minder punten dan verdiend. Dit is een
kwestie van ervaring en hardheid. 

Merijn van Delft
(22) heeft momen-
teel de hoogste
rating van de
Apeldoornse scha-
kers. Hij studeert
psychologie, is
bestuurslid van de
SBSA en traint
regelmatig
Apeldoornse
schaaktalenten.

Freddie van der
Elburg (31), rating
2109, scoorde afge-
lopen seizoen een
halfje uit vijf partijen
in het eerste team
van Schaakstad
Apeldoorn. Kenmerk:
eerst een goede posi-
tie opbouwen.

Uit zijn score blijkt het
niet, maar Freddie van
der Elburg kan meeko-
men in de Meesterklasse.
Hij is daar van overtuigd.
,,Misschien is het de
vorm. Vijf partijen heb ik
gespeeld en vijfmaal een
goede stelling opge-
bouwd. Ze zijn alleen
niet omgezet in winst.
Een halfje uit vijf is niet

om over naar huis te
schrijven. Je begint er wel
over na te denken. Waar
kan het aan liggen, vraag
je jezelf af.’’
Freddie van der Elburg
geldt als een talent uit de
gelederen van Schaak-
vereniging Apeldoorn.
Vooral op positioneel vlak
staat hij z’n mannetje. De
Meesterklasse vormde

een uitdaging. ,,Heel leuk
om mee te doen. Het
beste in je komt naar
boven en je bent extra
gemotiveerd en gecon-
centreerd. Tegen groot-
meesters heb ik nog niet
gespeeld, wel tegen twee
meesters. Juist tegen die
ene meester maakte ik
remise. Voordeel van het
spelen tegen bekendere

tegenstanders is, dat je
meer partijen van ze kunt
vinden. Je kunt je beter
voorbereiden. Het niveau
in de Meesterklasse is
zoals ik verwachtte.
Misschien wilde ik het te
goed doen en ben ik ver-
krampt gaan spelen.
Volgend seizoen moet
het beter, allicht. Het eer-
ste doel is vijftig procent

bereiken.’’ ,,Het is prach-
tig om in een team met
Joesoepov en andere
grootmeesters te spelen.
Ze staan erbij wanneer je
aan het analyseren bent.
Dan geven ze ook aan
wat beter had gekund.
Het zijn gewoon aardige
mensen en ze hebben
geen kapsones.
Joesoepov zeker niet.’’

‘Meesterklasse is een uitdaging’
Merijn van Delft leren van verliespartij.



De schakel tussen werk
en studie wordt steeds
belangrijker, meent oud-
atleet Marti Ten Kate. Hij
werkt momenteel voor
het Olympisch steunpunt
Twente en begeleidt
jonge sporters. ,,Het
leuke aan Aventus is dat
de belangstelling voor
talentvolle sporters van
de school komt. Het ini-
tiatief voor de wieler-
school komt van Aventus
en wij springen daar
graag op in.’’
Want de begeleiding van
jonge sporters is belang-
rijk, weten drie andere
gasten, top-hockeycoach
Tom van ’t Hek, oud-
voetballer Cees van

Kooten en technisch
directeur van AGOVV
Peter Bosz. Die begelei-
ding wordt zelfs steeds
belangrijker, want er
wordt steeds meer van
de jonge mensen ver-
wacht. Op steeds jongere
leeftijd moeten ze excel-
lente prestaties leveren.
En het liefst niet alleen
op sportief gebied, de
opleiding moet ook puik
zijn. ,,Sport laat eigenlijk
de ruimte niet meer’’,
beseft Van ‘t Hek.
Peter Bosz heeft het CIOS
gedaan terwijl hij bij
Vitesse voetbalde. ,,Er
was geen begeleiding,
niet vanuit de opleiding
en niet vanuit Vitesse.

Dan vergt het veel door-
zettingsvermogen om
een opleiding af te ron-
den.’’ 
Cees van Kooten heeft
dan ook geen opleiding
naast zijn voetbalcarrière
gevolgd. ,,Ik ben opge-
voed door voetballers. Ik
wilde wel een opleiding
volgen, maar ik was op
m’n 16e al prof. Dan val
je ’s avonds in slaap als je
nog naar school wilt.’’
Van ’t Hek denkt dat er
meer aanpassingen moe-
ten komen voor sporters,
zoals ROC Aventus nu al
doet. ,,Je moet met je
hoofd, met je gedachten,
bij een heleboel dingen
tegelijk zijn. De studiebe-
lasting is te hoog voor
sporters. En dan heb je
uiteindelijk geen studie,
maar ook geen sport en
wat dan? Sporters moe-
ten meer en meer de
mogelijkheid krijgen in
een aangepast tempo te
studeren, zodat ze na
hun sportieve carrière
ook nog aan de bak
komen.’’
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Duizenden leerlingen
in de Stedendriehoek
volgen onderwijs via
ROC Aventus. De
school biedt onderwijs
op allerlei gebieden,
van gezondheidszorg
naar techniek en van
mode naar horeca. De
meeste leerlingen kun-
nen zich volledig op
hun opleiding storten.
Sommigen hebben er
echter een grote pas-
sie naast: topsport.

Veelal gaan opleiding en
topsport niet samen. Bij
Aventus wel. De school wil
graag maatwerk leveren
en heeft een aantal jaren
geleden, naar Belgisch
voorbeeld, een wieler-
school ontwikkeld, waar
de leerlingen naast de
reguliere vakken, wieler-
training krijgen van pro-
fessionele trainers.

‘De wielerschool’, bestaat
eigenlijk niet. Het is meer
een noemer waaronder de
vele sportende leerlingen

vallen. Want de wielerta-
lenten volgen allemaal
een andere opleiding bin-
nen het brede aanbod van
ROC Aventus. De school
spaart kosten noch moeite
om de lesroosters van de
wielrenners zo aan te pas-
sen, dat de jongelui ’s
middags tijd hebben om
te trainen.

Het nut heeft zich onder-
tussen bewezen en ook
andere sporters hebben
belangstelling voor het
maatwerk dat de school
levert. Voetballers van Go
Ahead Eagles bijvoorbeeld
krijgen vaak niet eens les
in de gebouwen van de
school; de docenten
komen naar het stadion in
Deventer, of de leerlingen
leren aan de hand van een
individueel samengesteld
lesprogramma.
Schaatsers, voetballers,
allemaal zien ze het nut
van een goede opleiding.
ROC Aventus wil ze er
graag een handje bij hel-
pen. Daartoe heeft de

school onlangs bijvoor-
beeld ook een contract
met de Olympische steun-
punten Gelderland en
Twente getekend. Met
deze verbintenis verzekert
het ROC de talentvolle
leerlingen van toegang tot
faciliteiten die horen bij de
status van een A- of een
B-sporter.

Vice-voorzitter van het
College van Bestuur
Heimen van Andel ziet de
school nog veel verder
groeien in het individuele
traject: ‘Ik zie de toekom-
stige leerling als een reizi-
ger. Met competenties in
z’n rugzakje. Die compe-
tenties moet hij op ver-
schillende plekken verkrij-
gen: op school, in het
bedrijfsleven, bij vereni-
gingen. Leerlingen moe-
ten kunnen shoppen.’ 
Het ROC kan daarin een
soort reisbureau worden,
is de visie van Van Andel.
‘We moeten maatwerk
leveren. Routes kunnen
uitstippelen.’

De eerste stappen voor de
integratie zijn ondertus-
sen genomen. Studenten
van de opleiding Mode
Techniek hebben de wie-
lerkleding voor de studen-
ten van de wielerschool
gemaakt. Op de wielerop-
leiding zitten vijftien
jonge mensen die ver-

schillende opleidingen
binnen het ROC volgen,
maar ‘s middags bij elkaar
komen voor de wielertrai-
ning. Ze trainden tot nu
toe allemaal nog in hun
eigen clubkleren, maar de
school wil meer naar bui-
ten treden, dus ze moe-
ten dezelfde kleren aan,

met daarop onder meer
de naam van het ROC.
Om de modeleerlingen
warm te maken voor het
ontwerp, spaarde de
school kosten noch moei-
te. Hennie Kuiper, de wie-
lerbondscoach van de
neo-amateurs, legde de
modefanaten hoogstper-

soonlijk de functionaliteit
van goede wielerkleding
uit. Hij liet verschillende
shirts uit zijn omvangrijke
proftijd zien om de
geschiedenis van spon-
soring op shirts aan de
modestudenten uit te leg-
gen.Een deskundige jury
met onder anderen oud-
wielrenster Monique Knol
heeft haar eindoordeel
gegeven. Het beste ont-
werp is in productie
genomen door het
Italiaanse sportkledingbe-
drijf Campagnola. 

ROC Aventus wil zijn wielerschool meer in de dagelijkse gang van
zaken van de school betrekken. Zo is het van plan om bloed en urine-
testen te laten afnemen door laboratoriumstudenten en de horecaop-
leiding de catering te laten verzorgen bij wielerkoersen in de regio.
Andere leerlingen kunnen dan ook beter begrijpen waar hun topspor-
tende klasgenoten mee bezig zijn.

Jonge topsporter heeft 
studiebegeleiding nodig
Talent is niet de bepalende factor voor succes.
Niet in een sportcarrière, maar ook niet in
een maatschappelijke loopbaan. 

Doorzettingsvermogen, geluk en hard werken
hebben minstens evenveel invloed op de resul-
taten die een jonge sporter kan bereiken. Dat
is de conclusie van prominente sportieve gas-
ten die plaatsnamen in een forum, dat ROC
Aventus organiseerde tijdens de banenbeurs
Ruim Baan in Apeldoorn.

De aandacht die ROC
Aventus voor sport
heeft, krijgt ook een
vertaalslag naar het
eigen personeel.
Vorig jaar kregen
ruim 1600 perso-
neelsleden een glazen
schaakspel in het
kerstpakket. 

Ook konden ze zich
inschrijven voor een
schaakdag in het ROC
Aventus-gebouw aan de
Singel 25 in Deventer.
Die dag werd verzorgd
door Daniel Stellwagen

(twee jaar geleden num-
mer twee van de wereld
t/m 12 jaar), Merijn van
Delft (oud-Nederlands
jeugdkampioen) en Karel
van Delft (psycholoog en
secretaris van Stichting
Bevorderen Schaken
Apeldoorn). Zo’n veertig
volwassenen en vijf kin-
deren gingen in op die
uitnodiging. 

Eerst werd hen in groep-
jes twee uur lang de
beginselen van het scha-
ken bijgebracht.
Vervolgens hield Karel

van Delft een lezing over
schaakpsychologie, waar-
bij sterk het accent lag
op talentontwikkeling,
zelfmanagement en leer-
methoden. Hier liggen
duidelijke raakvlakken
met de onderwijspraktijk
en leerdoelstellingen van
ROC Aventus. Er ont-
stond over diverse onder-
werpen een geanimeerde
gedachtenwisseling.
Merijn van Delft en
Daniel Stellwagen gaven
tot slot een simultaan
aan de deelnemers.

Een hapje bij de koers van horecastudenten

Daniel Stellwagen geeft les tijdens de ROC Aventus personeelsdag.

Het ROC Aventus wielertenue.

ROC Aventus levert 
topsporters maatwerk

Schaakles, lezing en simultaan



De SBSA heeft regelmatig
nieuws te melden. Via een
mailtje naar kvandelft@
tref.nl kun je op de email-
lijst komen te staan.

In de Centrale
Bibliotheek aan de
Vosselmanstraat wordt
zaterdagmiddag 17
november van 12.00 tot
16.00 uur een denksport-
middag gehouden. 
Het programma bestaat
onder meer uit een

schaaksimultaan door
Merijn van Delft en een
damsimultaan door IGM
Alexander Presman. Ook
zijn er diverse go-activi-
teiten en presenteert
denksportzaak Collector
diverse nieuwe strategi-
sche spelen.

De SBSA organiseert in
samenwerking met
Schaakstad Apeldoorn
komend seizoen twee
beginnerscursussen van
een kwartaal. De cursus-
sen behandelen Stap 1
(spelregels) en Stap 2
(basistechnieken). 

Ze worden gegeven op
dertien dinsdagavonden
vanaf 25 september in
De Brinkhorst,
Ritbroekstraat 2. 
Dat gebeurt tijdens de
clubavonden van SV
Apeldoorn. Docenten
zijn Henk Pruijssers (Stap

1) en Erik de Ruiter (Stap
2). Stap 1 wordt gege-
ven van 19.00 tot 20.30
uur, Stap 2 van 20.30 tot
21.00 uur.  De lessen
bestaan uit het uitleggen
van de oefenstof en het
nakijken van huiswerk.
Aan het eind van de les-
sen wordt er onderling
geschaakt. 
De kosten van de cursus-
sen bedragen 100 gul-
den per persoon, inclu-
sief cursusmateriaal.
Opgeven is mogelijk bij
Karel van Delft, tel.
3601271 of
kvandelft@tref.nl.

SCHAAKKRANT APELDOORN Pagina 13woensdag 12 september 2001

September
14–16 ROC Aventus
Open Apeldoorns
Schaakkampioenschap
29 ronde 1 KNSB

November
3 ronde 2 KNSB
17 denksportmanifestatie
Bibliotheek
18 Peugeot Nefkens
Snelschaaktoernooi
24 ronde 3 KNSB

December
15 ronde 4 KNSB
27–31 OSBO-jeugd-
kampioenschap

Januari
4 workshops Jeugd 
ontmoet Meesters
5 ronde 5 KNSB
6 Apeldoorns snelschaak-
kampioenschap
11-27 Corus 
schaaktoernooi

Februari
13-15 Open Apeldoornse
JeugdKampioenschappen
23 ronde 6 KNSB

Maart
16 ronde 7 KNSB

April
6 ronde 8 KNSB
21 ronde 9 Meesterklasse
27 ronde 9 KNSB

Juni
1 kwart finales NK
schoolschaken
8 halve finales NK
schoolschaken
15 finales NK 
schoolschaken
22 Circulus rapid kam-
pioenschap

Voor andere toernooien
en meer informatie:
www.schaakbond.nl,
www.sbsa.nl en
www.osbo.nl.

Kalender

Denksportmiddag
in bibliotheek

‘Jeugd ontmoet meesters’

Colofon
Schaakkrant Apeldoorn is
een jaarlijkse uitgave. Dit is
het tweede nummer.

Uitgave: Stichting Bevorde-
ren Schaken Apeldoorn.
Secretariaat: Mergelland 79,
7325 ZW Apeldoorn, kvan-
delft@tref.nl.
Redactie: Andries Elskamp,
Jan Stenvert, Angelique
Rondhuis, Karel van Delft.
Bijdragen: Daniel Stellwa-
gen, Merijn van Delft.
Foto’s: Tom van Dijke, Bob
Bakker, Maarten Sprangh.
Vormgeving: Nijsen 
Media B.V.
Druk: Wegener
Advertentiewerving: SBSA.
SBSA-bestuur: Cees Visser,
Karel van Delft, Hans Bou-
wer, Merijn van Delft. 
SBSA-site: Ap Addink

www.sbsa.nl

Schaakclubs in Apeldoorn

Spelers van het eerste
team van Schaakstad
Apeldoorn en enkele
andere sterke spelers,
onder wie enkele mees-
ters, geven vrijdag 4
januari 2002 workshops
aan groepjes van vijf
jeugdspelers. 
Het programma duurt
van 11.00 tot 17.00 uur
en bestaat uit een partij-
bespreking, een simul-
taan met nabespreking

en een snelschaakzes-
kamp. De groepjes wor-
den op niveau ingedeeld.
De workshops voor de
oudere jeugd worden in
het Engels gegeven. Er
zijn diverse onderdelen
waarbij de deelnemers
punten kunnen verdie-
nen. De winnaars krijgen
een schaakboek. 
De workshops worden
gehouden in De
Brinkhorst, Ritbroekstraat

2. De eigen bijdrage is
25 gulden (bij aanvang
te voldoen). Aanmelden
kan tot 20 december bij
Karel van Delft (tel.
3601271 of email 
kvandelft@tref.nl) o.v.v.
naam, adres, telefoon-
nummer, leeftijd en
eventuele rating.  
Sponsor van het evene-
ment is Juwelier Van 
der Mey.

Het Apeldoorns Snel-
schaakkampioenschap
wordt gehouden op zon-
dag 6 januari 2002 in
café Het Nieuws van
Apeldoorn aan het
Leienplein 12. 

Tussen 13.00 en 17.00
uur worden 13 ronden
van vijf minuten bedenk-
tijd per persoon ge-
speeld. 
Maximaal aantal deelne-
mers: 32. 

Eerste prijs 500 gulden,
tweede prijs 250 gulden,
derde prijs 100 gulden,
vierde prijs 50 gulden. 

Hoogst eindigende spe-
lers onder rating 2000 en

1700 krijgen 50 gulden.
Inschrijfgeld 25 gulden
(IM’s/GM’s vrij). 
Opgave bij Karel van
Delft, tel. 055-3601271
of kvandelft@tref.nl 
Winnaars vorige edities:

GM Artur Joesoepov, IM
Alexander Kabatianski en
GM Roland Schmaltz. 
Het toernooi wordt
gesponsord door café 
Het Nieuws van
Apeldoorn.

ASG: dinsdagavond, De Brinkhorst, Ritbroekstraat 2. 
Secr. L.G. Eilander, tel. 5787835.
SV Apeldoorn: dinsdagavond, De Brinkhorst, Ritbroekstraat 2. 
Secr. A. Huis in ‘t Veld, tel. 5419126.
De Schaakmaat: maandagavond, De Drie Ranken,
Eglantierlaan 202. Secr. G.R. Obbink, tel. 5344106.
SC Vrouw en Paard: dinsdagmiddag, Drieschoten,
Snelliusstraat 2.  Secr. I. van Garderen, tel. 3663553. 
VDS: donderdagavond, kantine VV Beekbergen, Veldhofweg.
Secr. E.J. van Herk, tel. 5061683.
SVU: dinsdagavond, dorpshuis Ugchelens Belang,
Bogaardslaan 81.  Secr. J. Post, tel. 5423460. 
De Touwladder: Secr. M. Reimerink, tel. 5337778.
De Schakel: Contactpersoon: J. Jansen of Lorkeers, tel.
5425697.
Schaken overdag:
Buurthuis 't Vogelnest: Spreeuwenweg 1A, maandagmiddag
van 13.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Ap Ketting (tel. 5410057).
De Drie Ranken: Violierenplein, donderdagmorgen van 9.15
tot 12.00 uur. Piet Talsma (tel. 5424249).

Beginnerscursussen

ROC Aventus, 
Gemeente Apeldoorn, 

SV Apeldoorn, Dam Club
Apeldoorn, Pensioen.com,

PinkRoccade Megaplex,
Bibliotheek Apeldoorn, Het

Schaakbureau, ACCRES,
Café Het Nieuws van
Apeldoorn, Wegener,
Apeldoorns Stadsblad,

Nijsen Media BV, Circulus,
Dommerholt & Van Dijk,

Joesoepov Schaak
Academie, De Beste Zet,
Restaurant Byzantium, 

VOF Jaap Springelkamp,
Collector, Bisterbosch
financieel adviseurs,
Stichting Omnisport
Nederland, Peugeot

Nefkens Gelderland BV,
Juwelier Van der Mey, Foto
Bob Bakker, Foto Maarten

Sprangh, Foto Kuipers,
ABN/AMRO, BPP, Felua

Groep, Apeldoornse
Courant, Heiwegen

Kleding, Wegener ICT,
Natuursteenbedrijf

Hoogenberg,
Schildersbedrijf Cornelissen,

De Goede Woning,
Univé, Max Internet

Publishing, CSIM

De SBSA wordt
gesteund door:Het Circulus Rapidschaak

Kampioenschap wordt
gehouden op zaterdag 22
juni 2002 in dienstencen-
trum De Brinkhorst aan
de Ritbroekstraat 2.
Tussen 10.30 en 18.00
uur worden zeven ronden
van 25 minuten bedenk-
tijd per persoon gespeeld.
De hoofdprijs is 1000 gul-
den, de tweede t/m zesde
prijs resp. 500, 300, 200,
150 en 100 gulden. Er

zijn ook ratingprijzen. De
hoogst eindigende spelers
met een rating van maxi-
maal 2000, 1900, 1800,
1700 en 1600 elo krijgen
50 gulden. Het inschrijf-
geld is 15 gulden, jeugd
tot 20 jaar 10 gulden
(IM’s/GM’s vrij). 

Opgave bij Karel van
Delft, kvandelft@tref.nl, of
bij Hans Bouwer (tel. 055-
3662649).

Rapidkampioenschap

SBSA-cd voor donateurs

Email-nieuws

Apeldoorns Snelschaakkampioenschap

De SBSA brengt een cd uit waar-
op informatie van de site
www.sbsa.nl en een filmpje over
het meesterklassedebuut van
Schaakstad zijn opgenomen. De
cd is bestemd voor donateurs.
Die krijgen bovendien informatie
via emailberichten en ze worden
uitgenodigd voor diverse lezin-
gen + simultaan door (groot)
meesters.Gelieve 25 gulden over
te maken op rekening
39.32.95.850 t.n.v. SBSA,
Apeldoorn (adres vermelden).



Dam Club Apeldoorn
heeft vrijdag 29 juni
2001 geschiedenis
geschreven. Voor het
eerst in de historie
van het Apeldoornse
dammen werd de
Gelderse Bekerfinale
gewonnen. Dat
gebeurde via een 4-4
‘overwinning’ op
meervoudig natio-
naal kampioen
Huissen.

Eerst maar even de 4-4
verklaard: Huissen speelt
in de hoofdklasse en DCA
in de eerste klasse. In dat
geval wint het lager
geklasseerde team, schrij-
ven de regels voor. DCA
kon tevreden zijn. En
constateren dat het met
de eigen kwaliteit dik in
orde is. De Huissenaren
hadden een stevig viertal
op de been gebracht met
internationaal grootmees-
ters de Gérard Jansen,
voormalig Europees kam-
pioen, en Geert van
Aalten. Het Apeldoornse
team mocht er ook zijn.
Met de internationale
grootmeesters Alexander
Presman en Hendrik van
der Zee heeft DCA twee
Apeldoorners in huis die
tot de top dertig van de
wereld behoren. Ook
Marcel Knipper en even-
eens Apeldoorner Gep
Leeflang kunnen een aar-
dig partijtje spelen.
Leeflang heeft al eens het
kunstje geflikt om als
journalist naar een WK-
toernooi in Ivoorkust te
gaan en internationaal
grootmeester Rob Clerc
te verslaan, juist nadat hij
samen met Alexei Tsjizjov
gedeeld eerste was
geworden. Waarmee
maar gezegd wil zijn dat
DCA genoeg in zijn mars
heeft om het gevecht
met iedere tegenstander
aan te gaan. Dat moet
elke wedstrijd wel weer
bewezen worden. Eén
misstap en je kunt er als

team geweest zijn, want
de remisemarge is nog
altijd behoorlijk hoog in
het dammen. Zeker op
topniveau. Kenmerk van
damwedstrijden is dat er
gekozen wordt voor tac-
tische opstellingen. Zo
gebeurt het dat kopman
Alexander Presman op
het vierde bord met
zwart grootmeester Geert
van Aalten treft. Op bord
drie mag Marcel Knipper
het opnemen tegen
Gérard Jansen, op bord
twee speelt Gep Leeflang
tegen Theo Berends en
op het eerste bord wordt
Hendrik van der Zee
geconfronteerd met
Geert Berends. De partij
Leeflang - Berends ont-
lokt de Wit-Rus Presman
de opmerking: ,,Daar zit
50 procent van de spe-
lers van wie ik de afgelo-
pen elf jaar een partij
voor de nationale com-
petitie heb verloren.’’ Dat
zegt iets over het niveau
van de wereldtopper, die
in die tijd honderden

partijen heeft gespeeld
en die door sommige
clubgenoten liefkozend
‘een speler met kloten’
wordt genoemd. In de
speelzaal van het Pascal
College aan de Kerklaan,
dat geldt als clubgebouw
van DCA, is het stil als de
wedstrijdklokken worden
aangezet. Stil, dat wil
zeggen: alleen het tikken
van de klokken is te
horen. Af en toe een
kuchje, af en toe een flui-
sterende opmerking,
maar verder is het stil.
Lichaamstaal wordt er
gesproken: een zorgelijke
blik,  de handen om de
oogkassen, zich afslui-
tend voor de buitenwe-
reld en ongegeneerd in
volle concentratie peute-
rend in de neus, kenmerk
van verzonken zijn in
diepe gedachten. Ge-
praat kan er worden in
een barretje een zaaltje
verderop, waar ook par-
tijen nagespeeld kunnen
worden. De spelers en
het publiek weten hun

weg naar de koffie- en
frisdrankautomaat en de
flesjes bier te vinden.
Centraal staan de partij-
en. Eén misstap kan
fataal zijn. Een partij kan
makkelijk zes uur duren
en iedere beurt weer kan
een geniale zet geboren
worden of een blunder
begaan worden die de
rest van de week hard-
grondig verziekt. 

Dammen kan net als
schaken emotioneel kei-
hard zijn. Even verslap-
pen en na een tegen-
doelpuntje er zelf weer
drie in schoppen, is er in
het somtijds harde dam-
leven vrijwel nooit bij.
Om 20.00 uur zijn de
klokken aangezet. Is het
aftasten van de tegen-
stander via de opening
begonnen. Wordt een
basis gelegd voor het
middenspel, waarin de
tegenstander positioneel
overklast danwel tactisch
getruct moet worden. 
Op zijn minst moet de

speler de eigen stelling
‘droog’ houden. Zo rond
22.00 uur ontstaat er
enig rumoer in het kanti-
negedeelte. ‘Bij Marcel
Knipper is een combina-
tie uitgevoerd’. Dat is
niet best. Hij zal de partij
ook verliezen. Maar de
aanhang geeft de moed
nog niet op. 
Van der Zee speelt een
fantastische partij die
wellicht meer verdiend
heeft dan de uiteindelijke
remise. Alexander
Presman tovert echter
een pracht van een
winstkonijn uit de hoge
grootmeesterhoed. Het
wordt 4-4. DCA heeft
geschiedenis geschreven.
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Dit seizoen kampioen
worden in de eerste
klasse en dan door-
stomen naar de
nationale top. Die
ambitie heeft Dam
Club Apeldoorn. Een
reëel plan, want
het eerste team van
DCA doet komend
jaar qua rating
(1355) niet veel
ondervoor dat van de
landskampioen.

Drie internationale groot-
meesters telt het team
komend jaar: Alexander
Presman, Hendrik van der
Zee en de oud-Neder-
lands kampioen Auke
Scholma. 
Het tiental bestaat verder
uit Alla Choroesjenko,
Gep Leeflang, Herman
Spanjer, Joost Hooyberg,
Marcel Knipper, Jaap
Knipper en Dmitri Kogan.
Daarmee heeft het team

vier Apeldoorners in de
gelederen.

Vorig jaar miste DCA het
kampioenschap op één
matchpunt. Het team
was sterk genoeg, maar
met weinig titelkandida-
ten kunnen de druiven
zuur zijn als in een cru-
ciale wedstrijd wordt ver-
loren. 
Dit jaar staat er echter
het sterkste team uit de

geschiedenis van DCA.
Promotie naar de hoog-
ste klasse kan het team
van captain André de
Koning welhaast niet ont-
gaan. 

De ambities van DCA rei-
ken verder. Het tweede
team wordt geacht bove-
nin de Gelderse hoofd-
klasse te kunnen mee-
draaien. 
Aan niveau en aspiraties

ontbreekt het DCA niet.
De dertig leden tellende
club heeft een ander pro-
bleem: het niveau is zo
hoog, dat een gewone
huisdammer helemaal
niets op de club te zoe-
ken heeft. 

Bij gebrek aan een jeugd-
afdeling stroomt er ook
geen jeugd door. Het is
een probleem waarover
de club, wier geschiede-

nis terug gaat tot 1926,
zich de komende tijd
achter het oor zal moe-
ten krabben.

DCA speelt de eerste
competitiewedstrijd op
zaterdag 15 september,
vanaf 12.00 uur. 
Dat gebeurt in ROC
Aventus, Paul
Krugerstraat 7, tijdens
het Open Apeldoorns
Schaakkampioenschap.

Dam Club Apeldoorn streeft naar de top

IGM Alexander Presman overklast in de Gelderse bekerfinale IGM Geert van Aalten. Op de achtergrond IGM Hendrik van der Zee.

DCA pakt Gelderse beker

Toppartij

Clubavond

Alexander Presman
won in juli 1995 tij-
dens de interland
Wit-Rusland –
Nederland met zwart
van meervoudig
wereldkampioen
Harm Wiersma. 

Wiersma, H. - Presman, A
1.32-28 18-23 2.33-29
23x32 3.37x28 20-25
4.41-37 12-18 5.29-24
19x30 6.35x24 14-19
7.40-35 19x30 8.35x24 10-
14 9.45-40 7-12 10.38-33
1- 7 11.46-41 18-22 12.42-
38 13-18 13.34-29 16-21
14.31-26 11-16 15.48-42 14-
20 16.38-32 22-27 17.50-
45 27x38 18.43x32 9-13
19.42-38 18-22 20.40-34 7-
11 21.37-31 21-27
22.32x21 16x27 23.41-37 4-
10 24.45-40 11-16 25.47-42
12-18 26.37-32 8-12
27.32x21 16x27 28.42-37 6-
11 29.40-35 3- 8 30.44-40
10-14 31.28-23 11-16
32.49-44 5-10 33.37-32 16-
21 34.32-28 13-19
35.24x13 8x19 36.35-30 19-
24 37.30x19 25-30 38.34x
25 20-24 39.29x 9 18x29
40.33x24 22x42 41.31x11
42-47 42.26x 8 47x 6

Zaterdagmiddag 3 november

wordt in eetcafé Het Nieuws

van Apeldoorn het Apeldoorns

sneldamkampioenschap

gehouden. Informatie bij Fred

van Amersfoort, tel. 5219841.

Sneldamkampioenschap

Vrijdags is het clubavond

voor DCA. Gespeeld wordt in

het Pascal College aan de

Kerklaan 21. Informatie bij

André de Koning, 

tel. 3670852.

Op vrijdagavond 2 november

speelt een tiental van DCA

een dam/schaakwedstrijd

tegen een tiental van Schaak-

stad Apeldoorn. In het club-

lokaal in het Pascal College

(ingang via parkeerplaats

achterkant) worden van

20.00 tot 22.00 een dam- en

een schaakpartij gespeeld. 

De spelers kunnen de tijd die

ze aan de eerste partij over-

houden, aanwenden voor de

tweede partij. Publiek is van

harte welkom.

Dam/schaakwedstrijd
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Het is natuurlijk leuk
om te schaken, maar
het is nog leuker om
te winnen. Hoe kan je
nou beter worden
zodat je meer wint?

Het is bij schaken net als
bij voetbal, zwemmen en
andere sporten. Als je
goed wilt worden, is  niet
alleen talent nodig, maar
moet je vooral ook veel
trainen en zorgen dat je
mentale conditie opti-
maal is.

Het eerste dat nodig is
om goed te worden, is
dat je een motivatie hebt
om te trainen. De motiva-
tie kan zijn dat je schaken
heel erg leuk vindt. Het
kan natuurlijk ook zijn
(wat hopelijk niet zo is!)
dat je ouders je heel erg
pushen om te schaken.
Als je geen motivatie
hebt om te trainen kan je
niet heel goed worden. Je
moet dus heel graag wil-
len trainen, en niet liever
even leuk  tv kijken, com-
puterspelletjes doen of
zo. 

METHODEN
Je moet natuurlijk de trai-
ning goed aanpakken. Je
kunt beter een half uurtje
effectief trainen dan  vier
uur niet effectief. 

1. Het allerbelangrijkste is
van je eigen fouten

leren. Kijken waarom je
een partij verliest en
daar wat aan doen. Als
je bijvoorbeeld telkens
maar weer verliest
omdat je tegenstander
een koningsaanval
krijgt en je dan hele-
maal mat zet, is het
een goed idee om te
kijken hoe je je beter
kunt verdedigen.

2. Ook belangrijk is dage-
lijks tactiek te doen.
Het hoeft geen moeilij-
ke tactiek te zijn, en
het hoeft ook niet heel
veel te zijn, als je het
maar elke dag doet.
Ook al is het maar tien
minuutjes. Het is
belangrijk om dagelijks
tactiek te doen, omdat
je dan patronen in je
hoofd krijgt, en je deze
dan onmiddellijk ziet
tijdens een partij.
Negentig procent van
alle schaakpartijen
wordt beslist door een
truc. Kijk maar bij je
eigen partijen!

3. Als je al wat sterker
bent is het ook handig
om boeken aan te
schaffen over schaken.
Een voorbeeld van een
goed boek (over en
van een van de sterkste
spelers ter wereld) is
“My Best Games of
Chess” van
Vishwanatan Anand.
Helaas is het in het
Engels, maar het is
heel makkelijk leesbaar.
Voor de gevorderden
zijn de boeken van
Dvoretsky/ Joesoepov
aan te raden. Ook in
het Engels, maar erg
leerzaam. Andere boe-
ken die je kunt gebrui-
ken:

• “Winning Chess

Brilliancies” door Yasser
Seirawan. Ook Engels,
maar de partijen zijn
heel erg uitgebreid
geannoteerd, ook  de
ideeën worden goed
beschreven.

• “Elementen van de
schaakstrategie 1, 2 ,3
“.  Drie boekjes door

Herman Grooten.
Behandelt de basis van
strategie. Goed uitge-
legd.

• Verder nog bijna alle
boeken over wereld-
kampioenschaps-
matches en de toer-
nooiboeken. Ik ben er
nog geen tegen geko-
men die slecht is.
Vooral de wat oudere
boeken over
matches/toernooien zijn
leerzaam.

• Ook de bekende
“Stappen Methode” is
natuurlijk erg goed.

4. Prettig is als je trainer
je de ideeën van de
openingen kan uitleg-
gen en er voorbeeld-
partijen bij zoekt. Aan
een boek met alleen
varianten heb je niet
zoveel. Het is niet zin-
nig een opening uit je
hoofd te gaan leren

zonder de ideeën te
kennen. Dan loop je
vast in het middenspel.

5. Voor de gevorderde
schakers is het handig
een databaseprogram-
ma, zoals Chessbase
(met de Megabase!)
aan te schaffen. Dit
programma bevat een
database met heel veel
geanalyseerde partijen.
Maar het is handiger
eerst boeken aan te
schaffen. Pas vanaf
2000 rating wordt iets
als Megabase handig.

Voor beginners is
Chessbase Light vol-
doende, dit is alleen
om partijen in op te
slaan.

MENTAAL
Je staat lekker op de
ranglijst met nog twee
ronden te gaan. Heel

jammer als je dan gaat
denken: “Ik sta nu op een
mooie score, als ik maar
niet verlies!” . Je trekt zo
de hel over je los. In
plaats van je lekker te
focussen op het schaken,
focus je je volledig op het
denken over winnen en
verliezen. Prachtig, maar
niet handig tijdens de
partij. De angst om je
prettige plaats kwijt te
raken kan je verlammen..
Het is net of je helemaal
niks meer ziet. Intuïtie
weg, fantasie weg, kort-
om, je speelt niet half zo

goed als je normaal
speelt. 
In plaats van desastreus
te gaan zitten denken:
“Als ik nu maar niet ver-
lies!”, kun je beter doen
of er niets bijzonders aan
de hand is. Dat deze par-
tij niet anders is dan de
rest. Dit is natuurlijk niet
makkelijk, maar als je het
telkens probeert, lukt het
op een gegeven moment.

Ander onnodig gedenk
kan je in beslag nemen
bij het spelen tegen een
zogenaamd sterkere of
zwakkere tegenstander.
“O, deze speler is zwak-
ker, dus een eitje.” of:
“Dit is een kneus, als ik
daar maar niet van ver-
lies.” of: “Deze speler is
veel sterker, verlies ik
vast.”  In al deze gevallen
concentreer je je niet op
de partij.
Je ziet, een hoop onnodig
gedenk kan er voor zor-
gen dat je je partijen
grondig verziekt.
Een andere spelbreker is
emotie nà de partij.
Je hebt een partij verlo-
ren. Je bent daar zo door
aangeslagen, dat je kans
loopt die gevoelens bij de
volgende partij nog niet
kwijt te zijn. 

Meestal ben je vreselijk
kwaad op jezelf na een
verliespartij.Misschien is
het na een verliespartij
wel het laatste wat je wilt
doen omdat je zo kwaad
bent, toch is het goed
om juist dan zo gauw
mogelijk je partij met
iemand te analyseren.
Kijken wat je goed hebt
gedaan, wat je beter had
kunnen doen. Zo verwerk
je de emoties goed en
kun je er in de volgende
partij weer fris tegenaan. 

Hoe word je goed in schaken?

De 14-jarige Daniel
Stellwagen werd
twee jaar geleden
tweede in het WK
en EK tot 12 jaar.
Hij doet regelmatig
mee met workshops
van Schaakstad
Apeldoorn. Voor
deze krant schreef
hij bijgaand ver-
haal.

Daniel Stellwagen traint regelmatig mee in Apeldoorn

advertentie

Univé Het Platteland
Brinklaan 150-152  Apeldoorn

Tel. (055) 577 38 88, fax (055) 577 38 99
E-mail: platteland@unive.nl

Univé Verzekeringen: 
een goede zet!

Univé heeft een kijk op verzekeren die bij
ú past. Praktisch, persoonlijk en zonder
overbodige franje. Neem de proef op de
som en beoordeel zelf onze service én

onze premies. Stap eens bij ons binnen, of
bel ons. U bent altijd welkom.



Grootmeesters

van formaat
Vooruitdenken, de juiste keuzes maken en gemotiveerd zijn. 

Als je schaakgrootmeester wilt worden, moet je aan allerlei voorwaarden 

voldoen en over diverse eigenschappen beschikken. 

Dat geldt ook voor een succesvolle opleiding. ROC Aventus biedt tal van 

opleidingen en cursussen, stuk voor stuk van formaat. 

Mensen opleiden tot grootmeesters op hun vakgebied, dat is het doel.

Informeer eens naar de studiemogelijkheden. 

Bel gratis 0800 444 55 55 of kijk op Internet www.aventus.nl

Dynamisch anders...

Zo, nu ben jij aan zet!


