
Het kampioenschap is voor
de zesde achtereenvolgen-
de 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. 

De speelzalen zijn in de
ROC-Aventus dependance
aan de Molendwarsstraat
40 (vlak bij het station). 
Er zijn zes ronden. Op vrij-
dagavond 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

BIS is de ‘artiestennaam’
waaronder de drie teams
van Schaakstad Apeldoorn
spelen, die deelnemen aan
de landelijke competitie
van de KNSB. Vorig jaar
was de naam nog BIS
Beamer Team, maar die
naam is ingekort.
Afgelopen jaar bereikte
het team de zesde plaats,
na in het debuutjaar acht-
ste te zijn geworden.
Het basisteam bestaat
komend seizoen uit de
Apeldoornse spelers Marc
Jonker, Merijn van Delft,
Harrie de Bie en Freddie
van der Elburg. Na vijftien
jaar afwezigheid keert
Arthur van de
Oudeweetering terug uit
Amstelveen naar
Apeldoorn. Het eerste
team bestaat verder uit de
grootmeesters Igor Glek
en Alexandre Dgebuadze,
alsook de internationaal
meesters Sipke Ernst en

Alexander Kabatianski.
Ook Lucien van Beek
maakt weer deel uit van
het team. Nieuwkomer is
internationaal meester
Manuel Bosboom.
Internationaal meester Rob
Hartoch zal bij thuiswed-
strijden de publiekstoelich-
ting op partijen verzorgen
en, evenals Erik Knoppert,
af en toe invallen. Ook
grootmeester Artur
Joesoepov speelt weer een
wedstrijd mee.
Dat BIS een ‘blijvertje’ is
geworden op het hoogste
schaakniveau, blijkt ook uit
de resultaten in de natio-
nale beker. Na de tweede
plaats in het debuutjaar in
de Meesterklasse, werd
afgelopen jaar de derde
plaats bereikt.
De speeldata van het team
staan elders in deze krant
vermeld. BIS werkt nauw
samen met Stichting
Bevorderen Schaken

Apeldoorn. Beide hechten
sterk aan een goed con-
tact van topspelers met
clubspelers, publiek en
jeugdschakers. De SBSA

organiseert daarom
publiekstoelichting bij
thuiswedstrijden en diver-
se workshops en activitei-
ten waarbij Apeldoornse

schakers topspelers kun-
nen ontmoeten. BIS
draagt de naam van spon-
sor BIS uit Ridderkerk, een
bedrijf dat in Nederland

marktleider is in presenta-
tietechnieken, waaronder
beamers. Informatie over
het bedrijf is verkrijgbaar
via www.bis.nl.
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BIS toont ambities. Nu het Apeldoornse
schaakteam voor het derde achtereenvolgen-
de jaar in de Meesterklasse speelt, is het
streven gericht op een eindklassering bij de
beste vier van Nederland.

ROC Aventus Open Apeldoorns
Schaakkampioenschap

Schaakkrant Apeldoorn

In de showroom van
sponsor Peugeot Nefkens
aan de Wagenmakers-
hoek 2 houdt de SBSA op
zondag november 24
november voor de twee-
de maal een groot snel-
schaaktoernooi. De eer-
ste prijs is 750 euro, het
totale prijzengeld
bedraagt 2000 euro.

Er is plaats voor maximaal
70 deelnemers, waarbij de
organisatie 20 plaatsen
reserveert voor spelers met
een rating boven 2300

elo. Tussen 12.30 en 17.00
uur worden eerst tienkam-
pen gespeeld en vervol-
gens veertienkampen,
waarbij de spelers worden
ingedeeld op basis van
prestaties in de tienkam-
pen.
In de finalegroep A zijn
zeven prijzen: 750, 300,
200, 100, 75, 40 en 25
euro. In de zes andere
groepen zijn drie prijzen:
50, 25 en 10 euro. Het
inschrijfgeld bedraagt 10
euro voor volwassenen en
5 euro voor jeugd tot 20

jaar (meesters en nationaal
jeugdkampioenen vrij).
Betalen aan de zaal. Vooraf
aanmelden (t/m 15 no-
vember) onder vermelding
van naam, telefoonnum-
mer en rating bij Hans
Bouwer (tel. 055-3662649,
h.bouwer@tiscali.nl) of via
k.vandelft@planet.nl. 

Vorig jaar is het toernooi
gewonnen door GM
Vladimir Epishin, voor IM
Manuel Bosboom, IM
Alexander Kabatianski en
GM Loek van Wely.

Deze jaarlijkse krant
wordt voor de derde
keer uitgegeven door
Stichting Bevorderen
Schaken Apeldoorn. 

De SBSA werkt nauw
samen met Schaakstad
Apeldoorn, dat in de
nationale competitie

uitkomt onder de
sponsornaam BIS.

De SBSA organiseert
tal van schaakactivi-
teiten in Apeldoorn. 

De stichting heeft een
internetsite

www.sbsa.nl en 
verzendt wekelijks
actueel Apeldoorns
schaaknieuws via 
e-mailberichten.

De SBSA vraagt alle
sympathisanten een

jaarlijkse donatie van
10 euro over te maken

op rekening
39.32.95.850. Dat
geld wordt besteed

aan het secretariaat,
de site en een maande-
lijkse publieksactiviteit.

Peugeot Nefkens 
Snelschaaktoernooi

BIS ambieert topklassering

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).
Arbiters zijn Paul Ham en
Hans Bouwer.

De prijzen in de A-groep
zijn 1000, 400, 200, 100
en 50 euro. In de B-groep
zijn de prijzen 200, 100,
50, 40 en 30 euro. Ook
zijn er ratingprijzen onder
de 2000 en 1600 elo (40
en 25 euro).
Het inschrijfgeld bedraagt
20 euro voor de A-groep,
15 euro voor de B-groep
en 10 euro voor jeugd tot
20 jaar. Deelname voor

(groot)meesters is vrij. Het
inschrijfgeld kan voldaan
worden aan de zaal. 
IM Rob Hartoch verzorgt
zondag een nevenpro-
gramma dat bestaat uit

commentaar op partijen en
‘snelschaken tegen de
beer’. Het toernooi is vorig
jaar gewonnen door GM
Vladimir Epishin en GM
Friso Nijboer.

Deelnemers dienen zich
vooraf aan te melden via
Hans Bouwer (tel. 3662649
of h.bouwer@tiscali.nl) 
danwel via Karel van Delft
(k.vandelft@planet.nl).

Het ROC Aventus Open Apeldoorns Schaak-
kampioenschap wordt dit jaar gehouden in
het weekeinde van 13, 14 en 15 september.
De hoofdprijs is 1000 euro. Er doen diverse
(groot)meesters en sterke spelers mee, maar
ook tal van clubspelers. 

IM Alexander Kabatianski heeft tweemaal het Apeldoorns Snelschaakkampioenschap in Eetcafé Het Nieuws van Apeldoorn gewonnen.
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BIS Bedrijfs Informatie Systemen BV

is gespecialiseerd in de verkoop 

en verhuur van een brede range

presentatie-producten.

Alles wat u nodig heeft voor 

een professionele presentatie of

een live-verslag van een schaak-

wedstrijd, kunt u 

eenvoudig huren bij BIS.

Vanzelfsprekend wordt de appara-

tuur door onze koerier 

bij u gebracht en ook weer opge-

haald.

surf naar www.bis.nl of bel voor meer informatie gratis 0800-443 00 00
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BIS,  DE GROOTSTE VOOR PRESENTEREND NEDERLAND

Een meesterlijke zet:
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Roeland Pruijssers studeert elke dag

Aan de vooravond van
weer een Nederlands kam-
pioenschap voor schaak-
computers in Leiden heeft
hij Chess Tiger in optimale
conditie gebracht.
Noomen schrijft het ope-
ningsboek voor Chess
Tiger, een programma van
Fransman Christophe
Theron, die in Guadeloupe
woont. ,,Anderhalve
maand lang ben je avon-
den en hele weekeinden
met het openingsboek
voor het kampioenschap
bezig. Je pluist openingen
en varianten na en test die

uit. Andere programma’s
probeer je te doorgronden
om te zien waar de hikjes
zitten. Duizenden partijen
heb ik inmiddels geanaly-
seerd’’, vertelt Noomen.
De Apeldoorner, een van
de betere schakers van
Apeldoorn, heeft een
hobby gemaakt van com-
puterschaak. In 1988
begon hij met het schrij-
ven van een openingsboek
voor schaakprogramma’s.
Inmiddels geldt hij als een
van de belangrijkste
experts in de wereld. 
De programma’s Rebel en
Chess Tiger, beide ontwik-
keld en uitgegeven door
Deventenaar Ed Schröder,
zijn gebaseerd op zijn
openingslijnen. Beide pro-
gramma’s vormen dé
plaag voor Chessbase
(Fritz), de absolute markt-
leider op gebied van
schaakprogramma’s.
Noomen heeft er een
sport van gemaakt Fritz de
loef af te steken. ,,Chess
Tiger is uitgegroeid tot
een angstgegner van Fritz.
Ik weet waarom, maar ver-
tel dat natuurlijk niet. Dat
is iets wat de program-
meurs van Fritz maar moe-
ten oplossen. Tussen de
programmeurs onderling
zijn de verhoudingen best
goed. Maar rivaliteit is
leuk en het is aardig
Chessbase in de wielen te
rijden. Je anticipeert op
wat zij doen. Dat lukt me

aardig. Ik verras ze steeds
met nieuwe en andere
openingslijnen. Die lijnen
moeten juist zijn. Daarom
test je net zo lang tot je
weet dat het goed zit.
Desondanks, je kunt niet
alles programmeren en in
de hand houden. Wanneer

de computer speelt, ben je
machteloos. Daarom die
spanning tijdens toernooi-
en. De factor geluk speelt
ook een belangrijke rol.
Het is heel vervelend wan-
neer je constateert dat je

programma net de ver-
keerde variant kiest.’’
Noomen beschouwt com-
puterschaak puur als
hobby, zoals hij ook corre-
spondentieschaak en
gewoon schaken als lief-
hebberij ziet. ,,Je naam is
verbonden aan het pro-

gramma. Dat streelt het
ego. Ik verdien er niets
mee. In het dagelijks leven
ben ik pensioenspecialist
bij Achmea. Het is leuk om
Nederlands kampioen te
worden. We zijn het twee-

maal geweest. Behalve
een goed openingsboek
heb je er een goed
schaakprogramma voor
nodig. Aardig zijn ook de
tweekampen tussen com-
puters en grootmeesters.
Met Rebel hebben we
onder meer tegen Anand
en Van Wely gespeeld;
tegen Anand gewonnen
en gelijk gespeeld tegen
Van Wely. Tegen mensen
is Rebel het beste pro-
gramma. Tegen andere
computers heeft Rebel het
moeilijk. Dat komt omdat
Rebel meer weet van
onder meer strategie. Zo
is Rebel geprogrammeerd,
maar het wordt daar wel
langzamer van. Tegen
andere computers wordt
Rebel er nog wel eens uit-
gerekend’’, vertelt
Noomen. ,,Een schaakpro-
gramma is een hulpmiddel
en inmiddels alom geac-
cepteerd. De meeste
grootmeesters laten hun
varianten en openingslij-
nen testen via computers.
Dat is heel goed, want er
staan nogal wat fouten en
verkeerde beoordelingen
in openingsboeken. Je ziet
tegenwoordig ook veel
verrassende openings-
nieuwtjes. Ik denk dat de
meeste door computers
gevonden zijn. Schaak-
programma’s zijn ideaal
als sparringpartner en om
ideeën uit te proberen.
Grootmeesters die niets

met computers te maken
willen hebben, zie je lang-
zaam maar zeker achteruit
gaan.’’ Alwetend zijn
schaakprogramma’s echter
allerminst, ervaart Jeroen
Noomen bij correspon-
dentiepartijen via internet.
Noomen heeft in de afge-
lopen zeventien jaar een
rating van 2532 Elo-pun-
ten als correspondentie-
schaker opgebouwd en
nog nooit een partij verlo-
ren. Het is een niveau dat
voorbehouden is aan
grootmeesters. ,,Bij corre-
spondentieschaak maak je
natuurlijk gebruik van
schaakprogramma’s, maar
de betere schakers komen
toch bovendrijven. Het
werkt niet wanneer je je
bij een correspondentie-
partij alleen baseert op
computerzetten. Dan gaat
het mis. Een mens heeft
inzicht en kan een strate-
gie bepalen, computers
niet. Zelfs wanneer je een
jaar lang een stelling met
een computer zou analy-
seren, lukt dat niet.’’
Het is een hobby. Je moet
er gemotiveerd en een
perfectionist voor zijn,
anders is het niet op te
brengen. Maar ik staar me
niet blind op computer-
schaak, correspondentie-
schaak of gewoon scha-
ken. Er zijn andere hob-
by’s, zoals naar muziek lui-
steren of een concert
bezoeken.’’
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Wereldtopper in computerschaak
Meest zenuwachtig is Jeroen Noomen wanneer hij zelf niet kan ingrijpen op het schaakbord. Neemt ‘zijn’ computerprogramma het op tegen

een concurrent, dan resteert slechts lijdzaam toezien hoe de strijd uitpakt en vordert. Het is het lot van een programmeur. ,,Dan zijn er

momenten dat ik niet te genieten en voor niemand aanspreekbaar ben. Je leeft maanden naar zo’n toernooi voor computers toe. De span-

ning tijdens de partijen kan heel groot zijn’’, weet Apeldoorner Jeroen Noomen uit ervaring.

Jeroen Noomen: tweemaal Nederlands kampioen.

Rekenen kunnen de
huidige schaakpro-
gramma’s. ,,Vijftien tot
zestien halve zetten
diep. Dat aantal is
door de jaren heen
sterk toegenomen.
Computerschaak is
totaal anders dan nor-
maal schaken. Het zijn
twee verschillende tak-
ken van sport. Een
computer is zo goed
omdat die zich nooit
vergist in tactische
wendingen. Een mens,
zelfs een grootmeester,
vergaloppeert zich wel
eens; een computer
niet. Weet je als mens
het tactische te omzei-
len en puur strategisch
te spelen, dan kun je
overeind blijven, met
een Stonewall-opstel-
ling bijvoorbeeld.’’

Twaalf jaar is hij en dit
jaar won hij het OSBO-
jeugdkampioenschap
voor jongeren tot 20
jaar. Apeldoorner Roe-
land Pruijssers behoort
onmiskenbaar tot de
toptalenten in de
Nederlandse schaakwe-
reld. Hij werd een paar
maal Nederlands kam-
pioen en wil in de voet-
sporen treden van de
enkele jaren oudere
Daniel Stellwagen.
,,Mijn doel? Op mijn
veertiende wil ik een
rating over de 2000
hebben.’’

Vader Henk Pruijssers
bracht Roeland op zijn
vierde de eerste beginse-
len van het schaken bij.
Inmiddels is Roeland hem

in schaaksterkte voorbij
gestreefd. Hij is gegrepen
door het schaken. ,,Scha-
ken is echt spannend. Het
is een uitdaging, vooral
om tegen heel sterke scha-
kers te spelen. Nee, tegen
grootmeesters heb ik nog
niet gespeeld, maar wel
tegen heel sterke spelers’’,
vertelt Roeland.
Elk weekeinde staat er wel
een toernooi of een wed-
strijd in de KNSB-competi-
tie op de agenda. Roeland
speelt in het derde team
van Schaakstad, dat uit-
komt onder de naam BIS.
Schaken is een belangrijke
hobby geworden in huize
Pruijssers. ,,Gemiddeld
toch zo’n negentien uur
per week’’, schat Roeland
na enig denken de intensi-
teit van zijn bezigheden

op het schaakbord in.
,,Dat is inclusief de trai-
ning van Ton van der
Heide en de clubavond op
dinsdag. Op zondag heb
ik nog wel vrije tijd. Be-
halve schaken tennis ik
ook nog, maar dat vind ik
steeds minder leuk. Op
school (eerste klas Gymna-
sium) gaat het goed. Ik
heb allemaal voldoendes
en ben er tevreden mee.’’
,,Wil je beter worden, dan
moet je veel trainen, goed
je partijen nakijken en
opgaven maken. Van der
Heide is gewoon een
goede trainer en komt hier
aan huis. Mijn moeder
zegt dat ik verslaafd ben
aan schaken. Ik geloof
daar niets van. Het is
gewoon een hobby.
Beroepsschaker worden?

Ik zou het wel willen en
zie er ook wel toekomst in,
maar dat weet je nu
natuurlijk nooit. Van mijn
ouders moet ik eerst mijn
school afmaken.’’
De leeftijdscategorie 11-
tot 12-jarigen in Neder-
land telt enkele uitgespro-
ken talenten: Vincent
Rothuis uit Doetinchem,
Ali Bitalzadeh uit Hengelo
en Wouter Spoelman uit
Laag Zuthem bijvoor-
beeld. Roeland kent ze en
komt ze regelmatig tegen.
,,Op internet en tijdens
toernooien, soms elke
zaterdag. We zijn elkaars
concurrenten, maar ook
vrienden.’’ Zijn speelstijl
vat Roeland samen als
aanvallend. ,,Mijn openin-
gen zijn daar ook op aan-
gepast: koningsgambiet

en Aljechin. Aljechin wordt
niet zo vaak meer ge-
speeld en staat misschien
niet heel goed bekend,
maar ik scoor daar nog
het best mee.’’ Bij Schaak-
stad heeft Roeland het
goed naar zijn zin. Zijn
score van zes uit negen

(tpr 1939) mag er zijn.
,,Wat rating betreft ben ik
de slechtste met 1893,
maar wat prestaties betreft
de beste. Bij Schaakstad
willen ze je helpen. Ik
speel ook liever tegen vol-
wassenen, tegen sterke
spelers.’’

Roeland Pruijssers (links) werd afgelopen seizoen topscorer in het
derde team van BIS. Hij geeft samen met zijn vader wekelijks 
jeugdtraining op de club.
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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.

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

DGT...
dé denksportenklok

Verkrijgbaar 
via de KNSB 
en de betere

schaakhandel

U wilt de kwaliteitsklok die perfect is voor
uw favoriete denksport. Een vrije tijd per

zet, meer-perioden schaak, “Fischer”.
De Digital Game Timer biedt twaalf 

methoden voor bedenktijdregistratie.
Voor schaken, maar ook voor dammen, go

en scrabble. Uw spel krijgt een nieuwe
dimensie met dit topproduct!



Schaken is fantastisch. 
Maar waarom eigenlijk? 
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Toen ik begon met scha-
ken (ik was zeven) werd ik
eigenlijk vooral gefasci-
neerd door schaakcuriosa. 
Curiosa zijn eigenlijk partij-
en die opvallen omdat er
rare dingen in gebeuren.
Bijvoorbeeld: het meeste
aantal dames op het bord,
de kortste partij, de groot-
ste blunder (vooral deze is
natuurlijk leuk!), de lang-
ste partij en natuurlijk de
‘eeuwige’ klassiekers als
Anderssen – Kieseritsky (de
‘onsterfelijke partij’)  en
Anderssen – Dufresne (‘die
immer Grüne’) waarin
meestal het motto is: ‘offe-
ren, offeren en nog eens
offeren’. In die tijd, de
negentiende eeuw, was
het een erecode onder de
spelers dat alle offers aan-
genomen moesten wor-
den. Als een offer niet
werd aangenomen, werd
dit beschouwd als zéér
onsportief. De eerste spe-
ler die wél offers afsloeg,
was Steinitz. Dit is waar-
schijnlijk een belangrijke
reden waarom hij wereld-
kampioen werd. 
Het is erg jammer dat er
op veel schaakscholen en
schaakclubs naast de
‘gewone’ leermethode
weinig aandacht aan
schaakcuriosa wordt
besteed. Deze ‘schaakaan-
hangsels’ zijn erg leuk, ze

stimuleren je fantasie
enorm en je leert er en
passant ook nog schaken
van. Vooral omdat je in je
partijen veel flexibeler leert
denken.
Die rare thema’s en zetten
die je soms ziet in curiosa,
zullen je niet direct helpen
bij een gewone partij.
Maar doordat je veel rare
dingen hebt gezien, krijg
je tijdens de partij wel
meer (eventueel rare)
ideeën.
Tim Krabbé heeft op inter-
net een site met erg leuke
curiosa: http://www.tim-
krabbe.nl 
Naast curiosa heb je ook
nog studies. Een verschil

met curiosa is dat je de
ideeën die in studies uitge-
werkt worden, wèl vaak
tegenkomt in je partij. Bij

studies is geprobeerd een
erg mooi of leuk motief zo
kernachtig mogelijk weer
te geven, zonder dat het
aan de kwaliteit van het
idee afdoet. Studies wor-
den vooral gekenmerkt
door een typische eerste
zet. Echt zo’n zet waarvan
je denkt: ‘sodeju wat een
vreemde zet’. Ze zijn dus
erg geschikt om patroon-
herkenning te oefenen.
Vaak krijg je in je partijen
ook meer ideeën voor
combinaties als je veel stu-
dies kent.

Een erg mooi voorbeeld
van een (erg moeilijke,

maar ook erg mooie) stu-
die vind ik de volgende:
D.Blundell 
Het is duidelijk dat wit in

deze stelling degene is die
probeert te winnen.
Wat je je in zo’n stelling
moet afvragen, is waarom
je niet kunt winnen door
alleen maar natuurlijke
zetten te doen. Het eerste
probleem is hier de zwarte
vrijpion en het tweede is
dat wit moet zorgen dat
zwart pion e4 niet kan
slaan. In dat geval zou het
namelijk meteen remise
zijn. Laten we eens wat
gaan proberen. 

1.Kc1 Deze zet ziet er
logisch uit. (haalt de
koning dichterbij. Als de
witte koning de pionnen
kan blokkeren, dan wint
wit de stelling gemakke-
lijk)  1....f3 Zwart gaat
met zijn vrijpion lopen.
2.Kd2 Wit gaat door met
zijn plan. 2....Kg4 Ook
zwart haalt zijn koning
erbij. Zonder koning kan
je niet veel beginnen!
3.Pe3+ Een andere moge-

lijkheid is: 3.Ke3 f2! 4.
Kxf2 Kf4 en zwart slaat op
de volgende zet de witte
pion met een remisestel-

ling. 3....Kf4  4.Kd3 4....f2
5.Pf1 De enige zet. 5...Kf3
6.Pd2+ Als wit weer Pe3
had gedaan, was zwart
natuurlijk ook weer terug
gegaan. 6....Kf4 Deze stel-
ling zullen we ook in
andere varianten weer
tegenkomen. Het pro-
bleem is dat deze stelling
wederzijdse zetdwang is.
Dit betekent dat degene
die in deze stelling aan zet
is, in het nadeel is. Hier is
wit dus de pineut.... 7.Ke2
Het lijkt of het wel goed
gaat met wit. De zwarte
pion is reddeloos verloren
en de eigen pion blijft
behouden.  7....f1=D!! Een
goede zet van zwart. Als
hij had geprobeerd zijn
pion te verdedigen, had
hij verloren. 7...Kg3 8.Kf1
en op de volgende zet
slaat wit de pion eraf.
8.Kxf1 Wit moet natuurlijk
met de koning slaan
8...Ke3  9.Ke1 9....Kd3
Gek genoeg is dit een
remisestelling.Wit heeft
wel een paard meer, maar
daar heeft wit niks aan
omdat het niet kan zetten.
Er kan nog volgen:
10.Kd1  10...Ke3 11.Kc2
Op andere zetten speelt
zwart gewoon weer Kd3
11...Kd4! Zwart blijft
weer aan de pion hangen.
Wit kan niet verder
komen. Een poging ach-
terlangs te komen faalt.
12.Kb3 Kd3 13.Kb4 Kxd2
14.Kc5 Ke3! 15.Kd5 Kf4
en wit verliest zelfs nog.
Een nieuwe poging:
1.Pa3  Op weg naar het
ideale veld, d2. 1...f3
2.Pc4 2...Kg5!! Kg4 is
niet goed: 3.Kc2 Kg3!
4.Kc3! (zie onder voor de
uitleg over deze vreemde
zetten) en nu moet zwart
4...Kg4 doen (4...Kg2
5.Pd2 f2 (5...Kg3 6.Kc4!
Kf4 7.Kd5 f2 8.Pf1 en wit
wint) 6.Kc4 en wit gaat de
pion op e5 ophalen) en
dan speelt wit 5.Pxe5+ Kf4

6.Kd4! f2 7.Pd3+ en wit
wint. 3.Kc2 3...Kg4
De truc is dat zwart niet
naar f4 kan gaan voordat
wit naar d3 gaat. (3...Kf4
4.Kd3 f2 5.Pd2, en nu
haalt f1=D niks uit, omdat
wit met het paard kan
slaan.)  4.Kc3 4...Kg3
5.Pd2 (wit zou hier eigen-
lijk 5.Kc4 willen doen
maar daar staat het paard
al. Hé wacht eens even, als
we dat paard nu eens in
het begin niet naar c4
spelen maar naar....)
5...f2  6.Kd3  6...Kf4! En
de remise stelling is weer
bereikt.
De oplossing: 1.Pa1!!!!
Zonder de inleiding zou je
niks van deze, heel erg
rare, zet snappen. Het is
toch debiel om je paard
van de vrijpion weg te
spelen! Met de vorige
pogingen erbij is het idee
duidelijk: het paard naar
d2 te spelen zonder het
veld c4 te blokkeren.
1...f3  2.Pb3  2..Kg4 Nu
hoeft zwart niet meer naar
g5, omdat wit de pion op
e5 niet meer aanvalt.
3.Kc2  3...Kg3  4.Kc3!
Allemaal heel logisch
gezien de vorige varian-
ten. 4...Kg4 5.Kc4! De
pointe van het briljante
1.Pa1!! 5...Kg3 5...f2
6.Pd2 Kf4 7.Kd3 en wit
wint. 6.Kd5 En wit wint.
Er kan nog volgen: 6...Kf4
7.Pd2 f2 8.Pf1 en wit slaat
de pion op e5 eraf en
wint.

Er zitten toch nog heel
wat ideeën en finesses in
zo’n optisch hele simpele
stelling!! Zoals duidelijk is
zitten er in het schaken
heel veel leuke motieven
en ideeën verborgen. Het
is alleen aan de spelers om
ze eruit te halen!

En misschien word je zelf
wel vereeuwigd door een
geniale combinatie…!

Daniel Stellwagen gaf dit jaar een workshop tijdens de trainingsdag ‘Jeugd ontmoet de meesters’.

Wat ik zelf altijd leuk heb gevonden aan schaken
is dat je je eigen creativiteit moet gebruiken, dat
je zelf allerlei dingen moet bedenken en dat je
probeert om handiger en sluwer te zijn dan je
tegenstander. Veel mensen denken dat het leukste
aan schaken het winnen is. Dat is natuurlijk niet
zo. Als je winnen het belangrijkste vindt, dan ga je
toch mens-erger-je-nieten of zoiets.

Daniel Stellwagen (15)
is dit jaar Nederlands
jeugdkampioen t/m 20
jaar geworden. Voor
deze krant schreef hij
bijgaand verhaal over
zijn fascinatie voor het
schaken.

De Schaakmaat organi-
seert diverse jeugdtoer-
nooien: het Foto Kuipers
jeugdkampioenschap van
Apeldoorn, het Apel-
doorns Basis Scholen
Kampioenschap (ABKS) en
(met de OSBO) het regio-

nale OSBO-jeugdkam-
pioenschap. De Schaak-
maat organiseert het hele
jaar door de Apeldoornse
scholencompetitie waar
ongeveer 25 scholen met
60 teams aan meedoen.
Verder organiseert deze

vereniging het Wahl
Nederlands Kampioen-
schap Schoolschaken.
Afgelopen jaar werden de
schoolteams van Gymna-
sium Apeldoorn en de
Heemgaard tweede en
derde van Nederland.

Diverse schoolschaakclubs
organiseren hun eigen
toernooien, zoals het Olie-
bollentoernooi op De
Touwladder en het Mees-
ter Lugtmeijer snelschaak-
toernooi. Schaakclub De
Schakel heeft dit jaar voor
het eerst het kampioenen-
toernooi georganiseerd
voor de beste spelers per
klas van basisscholen.
Op trainingsgebied zijn

diverse mogelijkheden. 
De Oostelijke schaakbond
OSBO organiseert training
voor jonge talenten, diver-
se jeugdspelers bezoeken
landelijke trainingen van
de KNSB. De SBSA organi-
seert jaarlijks een trainings-
dag ‘Jeugd ontmoet de
meesters’, waarbij jonge
talenten een dag lang trai-
ning krijgen van sterke
spelers van BIS. Ook orga-

niseert de SBSA trainingen
voor getalenteerde jeugd.
Komend jaar is er weer
een programma met als
trainers IM Sipke Ernst, IM
Yochanan Afek, IM
Alexander Kabatianski, IM
Rob Hartoch, Merijn van
Delft en Lucien van Beek.
Informatie is verkrijgbaar
via k.vandelft@planet.nl.
Op www.sbsa.nl staan
praktische trainingstips.

Apeldoorn herbergt een rijke jeugdschaakcultuur
In Apeldoorn zijn veel jeugdschaakactiviteiten. De Schaakmaat en Schaak-
stad Apeldoorn hebben een jeugdafdeling waar jeugdspelers onderling kun-
nen spelen. Ook krijgen ze training en kunnen ze meedoen aan wedstrijden
tegen andere clubs en toernooien. Er zijn ruim twintig schoolschaakclubs.
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PRINSES BEATRIXLAAN 225 7312 DG APELDOORN

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

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

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



Toch moet hij schipperen
met de ruimte. ,,Ik heb in
totaal 40 Mb, maar moet
echt strippen om daar bin-

nen te blijven. Je kunt wel
zeggen: dit is het, maar de
ontwikkelingen staan niet
stil. Een videootje kost nu

nog enorm veel ruimte en
tijd, maar wie weet komt
er een stukje gereedschap
waardoor dat wel op een
site kan. Dan willen wij
dat natuurlijk ook.’’

Een deel van de informatie
is zowel in het Nederlands
als in het Engels, want de
site trekt ook veel bezoe-
kers uit het buitenland.
Het ziet er allemaal gelikt
uit en surfende schakers

zijn er zo een uurtje zoet
mee. Vaste bezoekers kun-
nen terecht op de laatste-
nieuwspagina’s, waarvan
de verwijzingen meteen in
het oog springen.

Addink heeft het kunst-
werkje zelf ontwikkeld.
,,Het was het verhaal van
de tien kleine negertjes -
en uiteindelijk ben ik
alleen overgebleven.’’ Hij
is autodidact op dit

gebied en leerde de inter-
netschrijftaal html voorna-
melijk uit boekjes. Hij
krijgt de informatie aange-
leverd per e-mail en heeft
de verwerking daarvan
deels geautomatiseerd. Hij
voert alle gegevens wel
handmatig in en is zo’n
anderhalf uur per e-mail
bezig voordat het allemaal
mooi op de site staat.
Hij moedigt iedere bezoe-
ker van harte aan informa-

tie en foto’s van de site
over te nemen die hij
denkt te kunnen gebrui-
ken. Van copyrights wil hij
niets weten. ,,Als je een
foto tegenkomt die je wilt
hebben, jat maar mee.
Steal as much as possible.
Het irriteert me mateloos
als dat niet mag. Ik zie de
site gewoon als reclame
voor de SBSA. De site
moet enthousiasme kwe-
ken.’’

Ab Addink: ‘Site moet enthousiasme kweken’

Webmaster Ab Addink: ,,Steal as much as possible.’’ 

,,Een site moet snel, helder en overzichtelijk zijn. Hoe eenvoudiger, hoe beter’’, vindt Ap Addink (57).
Op www.sbsa.nl laat hij zien hoe dat er in de praktijk uit ziet. Aan de linkerkant een rij onderwerpen
waar je op kunt klikken om rechts de gewenste informatie te krijgen. En dat is nogal wat, want web-
master Addink heeft liefst 34 Mb informatie voor de surfers. 

Kampioen zal hij wel
nooit worden, maar in
één ding is hij voorlo-
pig niet te kloppen: de
duur van zijn lidmaat-
schap. Al 45 jaar is
Nanno Brattinga (60)
een trouw bezoeker van
de wekelijkse clubavon-
den. Hij verhuisde
steeds mee met fusies
en naamwisselingen,

van Ons Genoegen via
SV Apeldoorn naar
Schaakstad Apeldoorn.

Hij kan er zijn hart opha-
len, want er spelen zo’n
75 mensen verdeeld over
drie groepen in de onder-
linge competitie. ,,Er zijn
veel goede tegenstanders,
er zit hier heel wat kwali-
teit’’ zegt de man die in

de middenmoot van
groep B eindigde. ,,En de
club is in één woord
geweldig. Veel aardige
mensen.’’ Brattinga krijgt
nooit genoeg van het
spelletje. ,,Ik hoop het tot
m’n dood te kunnen spe-
len. Ik zit heel vaak te
genieten. Het is een leuk
spel, vooral omdat je
zoveel mogelijk zetten

vooruit moet denken.
Iemand schaakmat zetten
is het mooiste, maar ik kan
ook goed tegen m’n ver-
lies hoor. Ik heb er ook
nog lol in als ik door een
sterke tegenstander van
het bord wordt geveegd.
Volgende week beter,
denk ik dan.’’ 
Meestal opent hij met e2-
e4. ,,Maar soms doe ik

ook wel een beetje gek en
speel ik de h4-opening’’.
Trots verhaalt hij over een
partij die hij wel
dertig jaar geleden speel-
de, waarin de ‘gekke’ ope-
ning hem een gedenk-
waardige winst opleverde.
,,Ze zeiden allemaal: die
verlies je. Maar ik won
toch. Trok ik mooi een
dikke neus.’’

,,Ik zit liever hier dan
thuis voor de tv.’’ Dat
is te merken aan Dini
Ketting. Ze is barvrouw
en het zonnetje in huis
op de wekelijkse cluba-
vond in De Brinkhorst.
Altijd goed voor een
praatje, een vrolijke
lach en een lekker
bakje koffie. 

Haar man Ap is er ook
steevast, want hij is de

duizendpoot van Schaak-
stad Apeldoorn. Als zij
achter de bar minstens vijf
kannen koffie zet, zet hij al
het schaakmateriaal en de
tafels en stoelen klaar voor
de schakers. Tot half één,
één uur ‘s nachts zijn ze
dan bezig. Het laatste
klusje is steeds het naar de
auto sjouwen van kratten
frisdrank en bier. Zij is
meestal de enige vrouw
bij de club, maar maalt

daar niet om. Schakers zijn
gezellige mensen, vindt ze
en als er eens iemand cha-
grijnig is, dan weet ze
daar ook wel raad mee. Ze
is wel wat gewend na vijf
jaar voor de Hoenderloo-
stichting met lastige jon-
geren te hebben gewerkt.
,,Stom spel he”, zeg ik
dan jennend. ,,Dat vind ik
mooi: elkaar opjutten.’’  
,,Ik loop hier al drie jaar.
En ik ben hier nooit met

tegenzin naartoe gegaan.
Ik ben graag onder de
mensen.’’ 
Zelf kan ze ook schaken.
,,Maar het interesseert me
weinig. Mijn man kan het
natuurlijk, maar ook mijn
dochter en twee zoons
kunnen het. Dan zijn er
toch genoeg in de fami-
lie?’’

Nanno Brattinga geniet altijd

Dini Ketting: ’Stom spel hè’
Nanno Brattinga.

In tegenstelling tot veel
jongens die in de nationa-
le top spelen, gaan deze
Apeldoornse meiden niet

blind voor het schaken.
Naast hun denksport heb-
ben ze nog tientallen
andere dingen te doen.

Ook andere sporten heb-
ben hun aandacht, maar
uitgaan, vriendinnen en
school zijn minstens zo
belangrijk. Toch heeft het
schaken hen gevangen.
Allen hebben ze de wil om
te winnen en de beste te
zijn. ‘Het gevecht in je
hoofd aangaan’, noemt
Berdy dat.  Wedstrijden
zijn leuk, maar het oefe-
nen en studeren schiet er
nog wel eens bij in, geven
de meiden grif toe. Als je
net de spelregels geleerd

hebt, ‘is er geen zak aan’,
leggen ze uit. ‘Zoals dam-
men, dat vind ik niet leuk,
want ik kan niet winnen’,
zegt Gilian.Ze zijn alledrie
op jonge leeftijd begon-
nen. De één werd aange-
stoken door fanatieke spe-
lers in de familie, de ander
aangespoord op school.
Het trio is uiteindelijk
terecht gekomen bij de
Schaakmaat. ‘Dan ga je
toernooien spelen’, legt
Berdy uit. ‘En steeds meer.
En dan blijkt dat je goed

bent, en dat je steeds
meer gaat winnen’, vult
Henriët aan. Hoe beter de
meiden gingen spelen,
hoe selectiever het gezel-
schap werd. In Nederland
spelen niet zoveel meiden
op topniveau. Eenmaal op
landelijk niveau zijn ze dan
ook bijna allemaal vrien-
dinnen van elkaar.
Vijanden op het bord,
vriendinnen daarnaast.
Dat maakt het nou net zo
leuk. Als de vriendschap er
niet zou zijn, zouden de

Apeldoornse meiden veel
minder gemotiveerd zijn. 
Dromen van een carrière
als schaakprof doen ze
geen van allen. ‘Er is meer
dan schaken. Schaken is
een hobby’, vinden ze. Ze
hebben heel wat anders in
gedachten: Gillian wil
architect worden, Henriët
huisarts en Berdy sport-
journalist. ‘Maar ik wil
vooral niet over schaken
schrijven. Dat is veel te
saai. Schaken moet je
doen.’

Berdy de Bie, Gillian Visschedijk en Henriët Springelkamp (v.l.n.r.) heb-
ben meer hobby’s dan alleen schaken. Toch behoren ze tot de natio-
nale top.

Uniek is dat bij het laatste Nederlands kampioenschap vier Apeldoornse meiden in de top eindigden.
Marijn Visschedijk werd tweede in de categorie onder 20 jaar, haar zus Gillian eerste onder 16,
Henriët Springelkamp tweede onder 16 en Berdy de Bie derde onder 12 jaar.

Wil om te winnen motiveert vriendinnen
Dini en Ap Ketting achter de bar tijdens een clubavond.
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Het einddoel is om uitein-
delijk maximaal twintig
procent van de verschillen-
de leermethodes via de
elektronische leerweg te
laten lopen. ‘Het zal nooit
zo zijn dat alles via de
computer gaat’, zegt
Bartling . ‘Het is een kwes-
tie van een goede mix vin-
den tussen bijvoorbeeld
klassikaal onderwijs, pro-
bleemgestuurd onderwijs
en e-learning.

De periode waarin het e-
learnproject geheel inge-
voerd moet worden is drie
jaar. Daarbij moeten deel-
nemers, maar zeker ook de
docenten, vertrouwd raken
met het elektronisch leren.
‘Mensen denken vaak dat
het veel onpersoonlijker
wordt, wanneer je via de
computer communiceert’,
geeft Bartling als voor-
beeld. ‘Het tegendeel kan
waar zijn. Je kunt persoon-

lijker en directer communi-
ceren.’ Niet alleen de leer-
stof staat op internet, of
beter gezegd het interne
intranet, ook kunnen deel-
nemers en docenten van-
uit huis met elkaar discus-
siëren. Docenten kunnen
direct via de e-mail bena-
derd worden. Zelfs kunnen

sessies via de computer
belegd worden waarbij de
docent van alles via een
soort white-board laat zien
wat hij bedoelt. ‘In een
grote groep bestaat de
kans dat bescheiden deel-
nemers minder aandacht

krijgen. Onze ervaring met
e-learning wijst uit dat er
een directer contact is tus-
sen docent en deelnemer.
Iedere leerling kan zo
beter tot zijn recht
komen.’Het gebruik van e-
learning vereist een ander
taalgebruik en een andere
manier van lesgeven.

Daarom worden docenten
speciaal voor e-learning
opgeleid.

Wanneer de deelnemers
meer thuis werken, kun-
nen ze dat meer in hun
eigen tempo doen.

Mensen die een baan
naast hun opleiding heb-
ben, of die bijvoorbeeld
een sport uitoefenen waar-
door ze heel onregelmatig
kunnen studeren, hebben
hier extra baat bij. ‘Nu is

er vaak nog één smaak
voor de deelnemer. Straks
kunnen ze kiezen. We wer-
ken dan veel vraaggerich-
ter. We moeten onze deel-
nemers steeds meer gaan
zien als een klant.’

ROC Aventus zet in op E-learning 
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Om e-learning mogelijk te maken moet er wel wat
gebeuren. Zo moet de infrastructuur van de school zo
gemaakt worden dat deelnemers straks ook hun eigen
laptop in kunnen loggen in een lokaal. Ook moeten veel
leermethodes aangepast worden en zo op elkaar aan-
sluiten dat ze in één systeem te gebruiken zijn.
‘Daarvoor hebben we het Aventus Keurmerk’, zegt
Bartling trots. ‘Software moet aan eisen voldoen. Alles
moet webbased zijn, anders kunnen we het niet gebrui-
ken voor e-learning. Dat moeten we naar uitgevers dui-
delijk maken.’ Ook verschillende deeltjes onderwijsstof
moeten voor verschillende opleidingen te gebruiken
zijn. ‘Een stukje uitleg over wiskunde heb je bijvoor-
beeld bij meerdere opleidingen nodig. Dan moet het
wel zo zijn dat deelnemers van die opleidingen de
informatie kunnen vinden.’
Het kost veel tijd om goede elektronische leerstof te
ontwikkelen. ‘Het maken van één uur goede elektroni-
sche leerstof kost 50 tot 100 uur aan ontwikkeltijd, alles
moet er in zitten: beeld, geluid en tekst.Bij zo’n drie-
honderd opleidingen kun je dat niet allemaal zelf: we
hebben ook anderen nodig. Andere ROC’s, maar ook
het beroepenveld. Autobedrijven hebben bijvoorbeeld
prachtig educatief materiaal over hun producten. Dat
kunnen wij goed gebruiken. Gelukkig is het bedrijfsle-
ven zich er ook steeds meer van bewust dat ze moeten
samenwerken met de opleidingscentra.’

De computer en ROC Aventus gaan hand in hand.
De virtuele school is in opmars. Steeds meer wordt
de computer geïntegreerd in het leerprogramma
van de deelnemers en ook de docenten houden
zich steeds intensiever bezig met e-learning, chat-
sessies en didactische toetsen op het internet. ‘We
zijn uniek daarin omdat alle afdelingen en secto-
ren meedoen’, meent J. Bartling van ROC Aventus.
‘Dat doet geen enkel ander ROC.’

Zijaanzicht van het Denksportcentrum

Schaakhuis De Beste Zet
Garde klok € 37,-
Digital Game Timer € 67,-      
Fritz 7.0 € 49,99
Digi blitz klok € 39,-
Luxe houten schaakspel € 52,-
Demonstratiebord € 72,90

Duizenden boeken, scherpe prijzen! Trichess, notatieboekjes,T-shirts,

Steeds nieuwe aanbiedingen op onze site!

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

Het gebouw is ontworpen
door architect Aad Witteveen.
Het omvat twee zalen van 170
vierkante meter, een klein zaal-
tje en een ontmoetingsruimte
met bar. In totaal beslaat het
gebouw 680 vierkante meter.
In het centrum vinden diverse
bridgeverenigingen hun vaste
honk. De Apeldoornse Bridge
Federatie zal er activiteiten als
drives en trainingen organise-
ren. Daarnaast vinden er ook
andere denksportactiviteiten
plaats op het gebied van scha-

ken, dammen en go. Het is 
de bedoeling dat het gebouw
een ontmoetingsfunctie 
vervult waarbij denksporters
elkaar ook buiten wedstrijden
om kunnen ontmoeten. 
Het is mogelijk per dagdeel
zaalruimte te huren via 
voorzitter John Lerou 
(tel. 3665410). 
Het denksportcentrum is
financieel mogelijk gemaakt
door subsidies van de
gemeente, NOC/NSF en 
het ministerie van VWS.

Staalbankiers verstrekte een
lening met een bescheiden
rente, het notariskantoor
Nysingh Dijkstra de Graaff ver-
zorgde gratis de stichtingsakte
en Notaris Wille verrichtte zon-
der kosten de grondtransakte. 
Het bestuur van het denk-
sportcentrum bestaat uit
bridgers, schakers, go-spelers
en dammers: John Lerou, Hans
Bouwer, Harrie Sloot, Ton van
de Vlekkert, Kees Pulles,
Willem Frouws en 
Jan van de Aar.

Denksportcentrum Apeldoorn
Apeldoorn is een denksportcentrum rijker. Het nieuwbouwpand is
dezer dagen in gebruik genomen aan de Dubbelbeek 24, naast
zwembad Malkander.



Tegen de negentig jonge-
ren lopen op een normale
zaterdag de jeugdafdeling
van de Schaakmaat bin-
nen. Het is een afdeling
die model staat voor
schaakverenigingen in
heel Oost-Nederland. De
successen van de jeugd-
spelers rijgen zich jaar in
jaar uit aaneen. En steeds
weer komt onvermijdelijk
de naam van coördinator
Hessel Visser in beeld. ,,De
organisatie bij een jeugd-
afdeling moet goed zijn.

Dan heb je nog het talent
van de jongeren en het
lesmateriaal. Het zijn de
onderdelen van een suc-
cesvolle jeugdafdeling.
Talenten komen bovendrij-
ven en dan merk je dat
een vereniging aantrek-
kingskracht heeft.”
Wanneer jongeren met
tegenzin schaken, is het
snel gebeurd. Wij hebben
prestaties leveren aan
gezelligheid gekoppeld.
Wie het wil, kan zich ver-
der ontwikkelen. Drie ver-

schillende groepen telt de
jeugdafdeling van de
Schaakmaat, die heel wat
lokalen in beslag nemen.
Leeftijd bepaalt de inde-
ling, maar voor de beteren
zijn er promotiemogelijk-
heden. ,,Nee, degraderen
bestaat hier niet. Dat
werkt heel demotiverend’’,
stelt Visser. Het geheim
van het succes van het
Apeldoornse jeugdschaak
schuilt niet alleen in de
noodlokalen in De Maten.
Bij andere verenigingen en
tientallen basisscholen in
Apeldoorn schaken nog
eens honderden jongeren.
,,De scholencompetitie is
populair. Dit jaar hebben
we 350 vaantjes uitgereikt,
aan iedere deelnemer één.
Aan de competitie doen
24 scholen mee. De

Touwladder en De Schakel
zijn scholen met een
eigen, officiële schaakver-
eniging’’, vertelt Visser, die
‘natuurlijk’ de regie van de
scholencompetitie in han-
den heeft. ,,Iemand moet
het toch doen’’, reageert
de stuwende kracht achter
het Apeldoornse jeugd-
schaak bescheiden.
Visser mag tevens de jaar-
lijkse examens afnemen
die aan de Stappenmetho-
de verbonden zijn. ,,Dat
waren er vorig jaar 480.
We hebben ook al eens
650 diploma’s uitgereikt.
Tja, ik heb er bijna een
dagtaak aan. Het is leuk
om te doen en het houdt
je jong. Als ik door de stad
loop, dan is het om de
haverklap: ‘Ha, meneer
Visser’. ‘De meneer Visser

van het schaken’, leggen
ze aan anderen uit. Maar
je kunt zoiets nooit alleen
doen. Bij de Schaakmaat
helpen andere leden,
ouders en de kinderen
zelf. Een meisje van der-
tien geeft les aan begin-
ners. Ik werk graag met
mensen om me heen.
Mocht ik wegvallen, dan
neemt Jan Jongkind het zo
over. Er moet continuïteit
zijn. Dit doe je echt niet in
je eentje. Het wordt wel
moeilijker en moeilijker
begeleiders voor alle
jeugdteams te krijgen.
Vijftien teams hebben we
in competitie. Dat is inder-
daad een heel geregel. Dit
seizoen hebben we voor
het eerst geen leider voor
een van de teams kunnen
vinden. De ouders lieten

het afweten. De jongeren
zijn overigens wel aan
schaken toegekomen. We
hebben de spelers ver-
deeld over andere teams.’’
Het jeugdwerk levert resul-
taten op. Het eerste senio-
renteam van de Schaak-
maat, dat voornamelijk uit
jeugdspelers bestaat, is de
afgelopen vijf jaar nauwe-
lijks te kloppen geweest en
koerste vanuit de tweede
klasse onderbond regel-
recht naar de tweede klas-
se van de KNSB.’’ Wat het
fascinerende is van zijn
schaakactiviteiten? ,,Dat je
resultaten ziet van je werk.
Er komen jongeren die
nauwelijks kunnen schaken
en die zie je na verloop
van tijd steeds sterker wor-
den. Werken met jeugd is
het leukste dat er is.’’

Of meneer Visser de jas maar even wil dichtritsen? Een jonge telg uit de jeugdopleiding van de
Schaakmaat heeft zijn zaterdagse schaakuurtje erop zitten. Hessel Visser peutert als vanzelfsprekend
de twee helften van de rits aaneen. Het is één van de vele niet geboekstaafde beslommeringen in de
doorleefde noodlokalen van de scholengemeenschap in De Maten.

Hessel Visser is een van de stuwende krachten achter het Apeldoornse
jeugdschaken. ,,We koppelen prestaties aan gezelligheid.’’

Zo nadrukkelijk Dekker als
president van de PPE-
groep (waar BIS uit
Ridderkerk deel van uit-
maakt) aanwezig is, zo
onopvallend beweegt hij
zich als schaker in de gele-
deren van Schaakstad
Apeldoorn. Hij speelt zijn
partijtje mee; heeft met
een rating van 1869 een
heel behoorlijk niveau,
maar laat zich niet gelden
als geldschieter of direc-
teur. ,,In persoonlijke zin
wil ik schaker onder de
schakers blijven. Privé-
zaken moet je van het
zakelijke scheiden. Mensen
bij de club moeten niet
tegen me aankijken”, ver-
telt Dekker tussen de ron-
den van het Circulus rapid-
toernooi door. Voor
Schaakstad Apeldoorn is
BIS de eerste serieuze
sponsor. De inbreng van
BIS resulteert in de komst
volgend seizoen van oud-
Apeldoorner en Fide-mees-
ter Arthur van de Oude-
weetering. Het is niet

waarschijnlijk dat het bij
deze ene versterking blijft.
,,Stapje voor stapje mag
het team wat mij betreft
sterker worden en uitein-
delijk het sterkste team van
Nederland worden”, zegt
Dekker. ,,Zoiets moet
geleidelijk gaan. Belangrijk
is dat (nieuwe) spelers in
de sfeer van het team en
de club passen. Uiteindelijk
kan van BIS een geweldige
aantrekkingskracht uitgaan
en kan de club één van de
meest gewilde clubs van
Nederland worden”, stelt
Dekker zich voor. Voor-
alsnog is een contract van
twee jaar overeen geko-
men. ,,Een periode waarin
je aan elkaar kunt ruiken
en proeven en evalueren.
Nee, er zijn geen eisen
gesteld en dat geldt voor
beide kanten. Na die twee
jaar bekijken we hoe we
verder gaan. Wij opteren
voor de langere termijn,
denk aan vijf tot zes jaar.
Dat is onze insteek”, zegt
Dekker. Hijzelf en BIS men-

gen zich niet in het beleid
van het BIS-team. ,,Daar
bemoei ik me niet mee. Ik
vertrouw op een goed
management bij de club.”
Dat de vereniging vanuit
het niets tot iets is geko-
men, duidt daar wel op.
De PPE-groep en BIS heb-
ben presentatie als hun
core-business. Het concern
opereert in het marktseg-
ment voor allerhande vor-

men van presentaties: van
Data Video-projectoren en
Plasma-schermen tot over-
headprojectoren. Met elf
bedrijven in Nederland,
België, Engeland, Zwitser-
land en Zuid-Afrika be-
hoort PPE tot de grootste
handels- en distributiecon-
cerns binnen Europa in de

presentatiebranche.
Behalve vertegenwoordiger
van bekende merken als
Hitachi, Toshiba  en Sony
brengt PPE ook producten
van het eigen merk
Dataview op de markt.
Dekker zelf staat aan de
basis van de enorme groei
die PPE in de afgelopen
negen jaar heeft doorge-
maakt. ,,In 1993 begon-
nen we met BIS een pro-

fessionaliseringsproces. BIS
was toen een klein bedrijf,
met zestien medewerkers
en drie miljoen omzet. Via
een heel duidelijk concept
en distributie- en marke-
tingmodel hebben we een
unieke ontwikkeling door-
gemaakt. Maar het is een
geplande en bewuste

groei. Binnenkort hopen
we een omzet van 220
miljoen euro te bereiken.
Sterk management, een
transparante organisatie en
een goed strategisch con-
cept vormen de basis. Dat
zie ik terug bij Schaakstad.
Natuurlijk zijn we niet zon-
der voorkennis met
Schaakstad in zee gegaan.
We denken met en via
Schaakstad een goede pre-

sentatie te kunnen berei-
ken. BIS is een heel dege-
lijk, strategisch functione-
rend bedrijf, dat niet zo
maar de naam aan een
sport verbindt. Sponsoring
moet voor ons meer zijn.
Ook daarin moet je als
bedrijf de juiste zetten
doen.”

Het samenwerkingsverband met Schaakstad
Apeldoorn komt wat directeur Teus Dekker van
BIS betreft niet uit de lucht vallen. Dekker heeft
voor de ondertekening van het contract goed om
zich heen gekeken. ,,De visie, strategie en formu-
le van Schaakstad spreken me aan en natuurlijk
de wijze waarop de club zich presenteert. Daar
willen we als bedrijf onze naam aan verbinden.
We herkennen ons in Schaakstad. Wat mij betreft
mag Schaakstad het sterkste team en een van de
meest gewilde clubs van Nederland worden.”

Directeur Teus Dekker wil van Schaakstad
sterkste club van Nederland maken 

Teus Dekker (links) speelt tijdens het Apeldoorns Rapid Kampioenschap tegen Karel van Delft.

Gefascineerd 
door schaken 
Het is nooit te laat om te
leren schaken. President-
directeur Teus Dekker van de
PPE-groep maakt als 21-jarige
student aan de Universiteit
van Pretoria (Zuid-Afrika)
kennis met de 64-velden en
de loop der stukken. ,,Iemand
leerde me de zetten en die-
zelfde week nog heb ik een
schaakboek uit de bibliotheek
gehaald. Het ging over de
Stonewall en ik dacht dat dit
het schaken was.” Dekker
leert snel. Drie maanden later
sluit hij zich aan bij een
schaakclub en negen maan-
den later krijgt hij zijn eerste
rating van 1600. ,,Schaken
fascineerde me. Ik combineer-
de het met mijn werk en stu-
die Marketing Management.
Drie jaar later bereikte ik een
rating van 2147”, vertelt
Dekker. Zo’n tien jaar lang
heeft de nu 38-jarige Dekker
daarna vrijwel geen stuk
meer aangeraakt. ,,Het werk
slokte alle tijd en energie op.
Drie, vier jaar geleden heb ik
het schaken weer opgepikt.
De eerste contacten met
Schaakstad verliepen via
Karel van Delft. Ik liep hem
tegen het lijf bij het open
Nederlands kampioenschap in
Dieren. Een jaar later kwam ik
hem weer tegen. Zo is het
contact ontstaan en ge-
groeid.” Inmiddels is Dekker
lid van Schaakstad en heeft
hij zijn eerste partijen in het
derde team van BIS gespeeld.
,,Ik voel me thuis bij de ver-
eniging en heb er een goed
gevoel over. Dat intuïtieve
gevoel is zeker belangrijk.”
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De meneer Visser van het schaken



Het basisteam bestaat uit
de grootmeesters
Alexander Presman en
Hendrik van der Zee, oud-
Nederlands kampioen
Auke Scholma, Nederlands
sneldamkampioen Martin
Dolfing, Gep Leeflang,
Marcel Knipper, Dmitri
Druzinin, Igor Tchartoriski
en Pavel Shatsov. 
Van hen wonen Presman,
Van der Zee en Leeflang in
Apeldoorn. Nieuw in het
team zijn Dolfing,
Tchartoriski en Shatsov.
Alla Chorosthenko, de
echtgenote van Presman,

valt een enkele keer in.
Het team speelt de thuis-
wedstrijden, die om 12.00
uur beginnen, in jeugd-
centrum Don Bosco aan
de Sluisoordlaan. 
De schijf is rond in het
dammen, weet teamcap-
tain André de Koning
maar al te goed. ,,Laten
we ons bescheiden opstel-
len. We hebben goede
vooruitzichten om ons te
handhaven. Onze gemid-
delde rating is 1380, ter-
wijl die van de concurren-
tie uiteenloopt van onge-
veer 1350 tot 1400.’’ 
De Koning is als coach de
elfde man van het team.
Hij luistert naar suggesties
van de spelers omtrent
bordvolgorde en kleurver-
deling, hij onderhoudt de
(internationale) contacten
met de spelers en hij
regelt tal van praktische
zaken. ,,De eerste wed-
strijd spelen we thuis’’,
grijnst De Koning. ,,Tegen
Amersfoort, mét Sijbrands!
Op dat niveau spelen is
puur genieten. Ik verwacht
dat het allemaal mentaal

nog wel wat harder wordt
dan we gewend zijn.’’
Daarmee is niets teveel
gezegd, want wie in de
ereklasse van de
Nederlandse competitie
damt, speelt op wereldni-
veau. Het is een arena
waarin niet alleen
Nederlandse wereldkam-
pioenen, maar ook de
beste spelers uit West-
Afrika en Oost-Europa hun
opwachting maken.
Ootmoedigheid in dat
gezelschap past de
Apeldoornse formatie ech-
ter niet, want met
Presman, Van der Zee en
Dolfing heeft DCA drie
spelers in huis die tot de
beste veertig ter wereld
behoren. Om nog te zwij-
gen over clublid en
wereldkampioen Tsjizjov
natuurlijk.

Een probleem waar DCA
nog immer mee worstelt,
is wat je kunt noemen de
‘prestatie-paradox’. Het
niveau van de spelers is zo
hoog dat thuisdammers
en jeugd zich niet makke-
lijk als lid aanmelden.
Naast het eerste team is er
nog een tweede team dat
komend seizoen tweede
klasse KNDB speelt. Dat
zijn ook geen lekkere jon-
gens als je als amateur een

keertje leuk wilt dammen. 
Dat dammen net als scha-
ken geen stadions vol
publiek trekt (hoewel veel
mensen de berichtgeving
in de media volgen), is
voor André de Koning
geen probleem. Kwaliteit,
genieten van de sport
staat voorop. Toch is het
van belang dat DCA niet
alleen de damhemel
bestormt, maar ook zorgt
voor een voedingsbodem
op Apeldoornse grond.
‘Komend seizoen spelen
we elf keer om de veertien
dagen voor de competitie.
We onderzoeken of  er
voldoende belangstelling

bestaat om de weken dat
er geen competitie is een
clubmiddag te houden
met allerlei activiteiten,
daarvan zou een stimulans
op het dammen in
Apeldoorn kunnen uit-
gaan. 

De clubavond is ter ziele,
veel spelers hebben het
gewoon wel gehad na een
dag hard werken om nog
eens een intensieve partij
te spelen. We moeten
maar zien hoe dat gaat,
het belangrijkste is om
komend seizoen een
goede prestatie neer te
zetten.’’ 

De nationale competitie is
te volgen via www.kndb.nl.

Damschaak in denksportstad Apeldoorn

Dam Club Apeldoorn debuteert op hoogste niveau

Vorig jaar werd in
Apeldoorn een
dam/schaakwedstrijd
gehouden. Wie hoopte op
een gevecht tussen dam-
men en dames kwam
bedrogen uit, want de
stukken werden uit elkaar
gehouden. Ook in de
befaamde dam/schaaksi-
multaans van de helaas
vroeg overleden Jannes
van der Wal hield ieder
zijn eigen territorium.
De vervelendste vraag die
je aan een dammer kunt
stellen is: ‘Wat is moeilij-
ker, dammen of schaken?’
Goede tweede is (wellicht
ook voor schakers):

‘Hoeveel zetten kun je
vooruitrekenen?’ Ik zet
zonder problemen een
stand op het bord waarin
zelfs een beginnende
dammer binnen een halve
minuut een zeven zetten
diepe damcombinatie kan

uitvoeren. Maar het kost
ook weinig moeite om een
stelling op te zetten waar-
in zelfs grootmeesters aan

een half uur niet genoeg
hebben om vijf zetten
vooruit te rekenen.
Vreemd genoeg hoor je
nooit vragen als ‘Wat is
moeilijker, volleybal of
basketbal?’. Dammen en
schaken lijken echter tot

deze vergelijking veroor-
deeld. Overigens kan het
meestal geen kwaad de
vragensteller met enige

argwaan tegemoet te tre-
den. Op het antwoord
schaken is hij meestal snel
tevreden. Zeg je dammen,
dan mag je wel eventjes
uitleggen waarom. De
hoofdoorzaak lijkt simpel
aan te wijzen. De leek
snapt van beide bordspe-
len even veel, of liever
gezegd even weinig. Vaak
blijft de kennis beperkt tot
de elementaire spelregels
en die zijn op het 64-rui-
tenbord nu eenmaal iets
complexer. Daarom kan
niet iedereen schaken,
maar probeer eens iemand
te vinden die zegt niet te
kunnen dammen. Feit is
dat de moeilijkheidsgraad
van beide bordspelen voor
een leek, maar zelfs voor
een beginnende speler,
nauwelijks is te bevatten.
Om de liefhebbers uit
beide kampen bij elkaar te
brengen, spelen we een
spelletje ‘damschaak’. De
Joegoslaaf (tegenwoordig
Kroaat) Miljenko Lepsic,
ooit deelnemer aan het

WK dammen, componeer-
de een probleem. 

Stelling 1.
Wit: Pg8, Kh5.
Zwart: schijf op d4.
Wit speelt volgens de
schaakregels, zwart vol-
gens de regels van het
dammen. Het lijkt er op
dat het remise wordt.
Zwart breekt immers door
naar dam. Toch beschikt
wit over een winnende
vangstelling!
Oplossing: 1. Pg8-f6 d4-
c3 Op d4-e3 volgt Pf6-e4
en de zwarte schijf wordt
op de volgende zet gesla-
gen.
2. Pf6-e4 c3-b2 Op c3-d2
wint natuurlijk Pe4xd2.
3. Kh5-g6! b2-a1 Dam
halen met b2-c1 is belet
door Pe4-g5! c1xh6
Kg6xh6 W+.
4. Kg6-h7! a1-d4 Zwart
heeft niet beter.
5. Pe4-f6! En hoe zwart
ook slaat, altijd gaat de
dam verloren.
Ik dacht altijd dat dit het

enige schaakdamprobleem
is. Leo Springer, de zoon
van de vroegere wereld-
kampioen Ben Springer,
hielp me uit de droom. Hij
hield zich veertig jaar gele-
den al bezig met dit
thema. Uit zijn geheugen
diepte hij een stand op,
die de vergelijking met
Lepsic glansrijk kan door-
staan.

Stelling 2.
Wit: Kc6, Pc5. Zwart: schij-
ven op a5, e3.
Oplossing: 1. Pc5-d3 a5-
b4 Op e3-f2 Pd3xf2 a5-b4
Pf2-e4! b4-a3 (gedwon-
gen) Pe4-c5 a3-b2  Pc5-b3
en de zwarte dam wordt
direct geslagen. Ook e3-
d2 Kc6-b5! verliest onmid-
dellijk.
2. Pd3xb4 e3-f2 Op e3-
d2 damafname via Pb4-
d3!
3. Kc6-b7 f2-g1 Na f2-e1
Kb7-a6 e1xa5 Ka6xa5 W+
4. Pb4-d5! Dreigt met
Pd5-b6! 4.. g1-h2 5. Pd5-
c7 h2xb8 6. Kb7xb8 W+.

De denksporten dam-
men en schaken heb-
ben op het eerste
gezicht weinig met
elkaar te maken.
Nikhila, columnist en
coach van de natio-
nale damjeugd, weet
wel beter. In bij-
gaand artikel laat
hij zien dat dam-
schijven en schaak-
stukken wel degelijk
de strijd met elkaar
kunnen aangaan.

In het nieuwe seizoen opereert in Apeldoorn niet alleen een schaakclub op het hoogste niveau, maar ook een damclub:
Dam Club Apeldoorn. Een combinatie waar – ook in het verleden – weinig steden prat op kunnen gaan. Een mooie gele-
genheid om beide denksporten nog wat dichter bij elkaar te brengen.
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Dam Club Apeldoorn debuteert komend seizoen in
de ereklasse, het hoogste niveau in de Nederlandse
damcompetitie. Het eerste tiental is versterkt en is,
zeker als negenvoudig wereldkampioen Alexei
Tsjizjov weer een enkele keer meedoet, voor iedere
topclub een geduchte tegenstander.

Grootmeester Alexander Presman

Teamleider André de Koning.

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  € 51,-
DEEP FRITZ7 - sterker bestaat niet!   € 99,90

KNSB-cursus stap 1 t/m 5 op CD-Rom: NU slechts € 15,-
Databanken, trainings-CD’s, etc... /GEEN portokosten!

Boeken; borden, stukken, klokken; Computers; curiosa:

- altijd de scherpste prijzen, de beste kwantumkorting -

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



In het nieuwe denksport-
centrum aan de Dubbel-
beek vindt 31 januari een
16.00 tot 21.00 uur het
BIS-schaakfestival plaats. 

Er zijn zo’n twintig activi-
teiten waaronder een
simultaan door GM Artur

Joesoepov,  het Apeldoorns
snelschaak kampioenschap
voor meisjes, een openin-
genspreekuur, computer-
schaak, een workshop cor-
respondentieschaak en veel
meer. De mooiste partij-
fragmenten van BIS-spelers
in de meesterklasse worden
via BIS-beamers getoond. 

De SBSA heeft regelmatig
nieuws te melden. Via een
mailtje naar k.vandelft@
planet.nl kun je op de
emaillijst komen te staan.

Spelers van het eerste
team van BIS verzorgen
komend seizoen in princi-
pe elke vrijdagavond voor
een Meesterklassewedstrijd
een workshop voor dona-
teurs van de SBSA. Deze
wordt gehouden van

19.30 tot 21.30 uur in het
denksportcentrum. De
donatie bedraagt jaarlijks
minimaal 10 euro, reke-
ningnr. 39.32.95.850 t.n.v.
SBSA Apeldoorn.
Informatie: k.vandelft@pla-
net.nl of tel. 055-3601271.

• SEPTEMBER
13–15 ROC Aventus Open Apeld.
Schaakkampioenschap
28 ronde 1 KNSB
• OKTOBER
19 training Dvoretsky
• NOVEMBER

2 ronde 2 KNSB
23 ronde 3 KNSB
24 Peugeot Nefkens Snel-

schaaktoernooi
• DECEMBER
14 ronde 4 KNSB
27,28,30,31 OSBO-jeugd-
kampioenschap
• JANUARI

3 workshop Jeugd ontmoet de
Meesters

10 t/m 26 Corus Schaaktoernooi
18 ABKS
31 BIS-Schaakfestival
• FEBRUARI
1 ronde 5 KNSB
1 ABKS
2 Apeldoorns snelschaakkam-

pioenschap
22 ronde 6 KNSB
26,27,28 Foto Kuipers Open
Apeld. Jeugdkampioenschap
• MAART
15 ronde 7 KNSB
• APRIL
12 ronde 8 KNSB
• MEI
10 ronde 9 KNSB
11 ronde 9 KNSB Meesterklasse
24 kwart finales NK schoolscha-

ken  
31 CBP Lightning Chess

Tournament
• JUNI
7 halve finales NK schoolschaken
14 finales NK schoolschaken
21 rapid kampioenschap

Voor meer informatie:
www.schaakbond.nl,  
www.schakers.info, www.sbsa.nl
en www.osbo.nl.

Kalender Training Dvoretskywww.sbsa.nl
IM Mark Dvoretsky staat
bekend als de beste trainer
van de wereld. De schaak-
meester uit Moskou komt

in oktober diverse dagen
naar Apeldoorn. Zaterdag-
middag 19 oktober geeft
hij in het denksportcen-

trum een workshop voor
deelnemers met een rating
van minimaal 2000. Info:
k.vandelft@planet.nl 

Het Apeldoorns Snel-
schaakkampioenschap
2003 wordt gehouden op
zondag 2 februari in café
Het Nieuws van Apeldoorn
aan het Leienplein 12.

Tussen 13.00 en 17.00 uur
worden 13 ronden van vijf
minuten bedenktijd per
persoon gespeeld. Maxi-
maal 32 deelnemers.
Eerste prijs 250 euro,

tweede 150 euro, derde
100 euro, vierde 50 euro.
Hoogst eindigende spelers
onder rating 2000 en
1700 krijgen 25 euro.
Inschrijfgeld 10 euro

(IM’s/GM’s vrij). 
Aanmelden bij Karel van
Delft, tel. 055-3601271 of
k.vandelft@planet.nl 
Winnaars vorige edities:
GM Artur Joesoepov, IM

Alexander Kabatianski, GM
Roland Schmaltz en IM
Alexander Kabatianski. 
Het toernooi wordt ge-
sponsord door eetcafé Het
Nieuws van Apeldoorn.

Schaakstad: dinsdagavond, De
Brinkhorst, Ritbroekstraat 2.
Secr. André. Huis in ‘t Veld, tel.
5419126.
De Schaakmaat: maandag-
avond, De Drie Ranken,
Eglantierlaan 202. Secr. Erik
Smit tel. 5333969.
SC Vrouw en Paard: dinsdag-
middag, Drieschoten,
Snelliusstraat 2. Secr. I. van
Garderen, tel. 3663553. 
VDS: donderdagavond, kantine
VV Beekbergen, Veldhofweg.
Secr. Johan van Ommen tel.
5430959
SVU: dinsdagavond, dorpshuis
Ugchelens Belang,
Bogaardslaan 81. Secr. Jan van
Vulpen, tel. 5338337. 
De Touwladder: Secr. Max
Reimerink, tel. 5337778.
De Schakel: Secr. Jan van Dijk,
5426910.
Buurthuis ‘t Vogelnest:
Spreeuwenweg 1a, maandag-
middag 13.00 tot 17.00 uur.
Ap Ketting, tel. 5410057
Drie Ranken: Violierenplein,
donderdagmorgen 9.00-12.00
uur. Piet Talsma, tel. 5424249.

Workshops BIS-spelers

BIS-schaakfestival in denksportcentrum

BIS, ROC AVENTUS,
SCHAAKSTAD APEL-
DOORN, DAM CLUB
APELDOORN, PEN-
SIOEN.COM, PINK-
ROCCADE MEGA-

PLEX, HET SCHAAK-
BUREAU,ACCRES,

EETCAFÉ HET
NIEUWS VAN APEL-
DOORN,WEGENER/

APELDOORNS
STADSBLAD, NIJSEN

MEDIA BV,
DOMMERHOLT &

VAN DIJK, JOESOE-
POV SCHAAK

ACADEMIE, SCHAAK-
HUIS DE BESTE ZET,
VOF JAAP SPRINGEL-
KAMP, BISTERBOSCH

FINANCIEEL ADVI-
SEURS, PEUGEOT

NEFKENS GELDER-
LAND BV, JUWELIER
VAN DER MEY, DGT
SCHAAKKLOKKEN,

WITTEVEEN
ARCHITECTEN BNA
BV, HOOGENBERG

NATUURSTEEN,
DROS SCHOON-
MAAKDIENSTEN,
CSIM,ABN AMRO,

MAATSCHAP 
PRUIJSSERS.

De SBSA wordt
gesteund door:

Jeugd 
ontmoet de

meesters

Het jaarlijkse Apeldoorns
Rapidschaak Kampioen-
schap wordt gehouden op
zaterdag 21 juni in dien-
stencentrum De Brinkhorst
aan de Ritbroekstraat 2. 
Tussen 10.30 en 18.00 uur

worden zeven ronden van
25 minuten bedenktijd per
persoon gespeeld volgens
het Zwitserse systeem. 
De eerste prijs is 100 euro,
de tweede t/m vijfde prijs
zijn 50, 40, 30 en 20 euro.

Er zijn ook twee ratingprij-
zen. De hoogst eindigende
spelers met een rating tot
2000 en 1700 elo krijgen
20 euro. 
Het inschrijfgeld is 5 euro,
jeugd tot 20 jaar 3 euro

(IM’s/GM’s vrij). 
Opgave is mogelijk bij
Karel van Delft, 
k.vandelft@planet.nl 
of bij Hans Bouwer 
(tel. 055-3662649) 
h.bouwer@tiscali.nl.

Apeldoorns Rapidschaak Kampioenschap

Email-nieuws

Rapid Beekbergen

Apeldoorns Snelschaakkampioenschap

Schaakclubs 
in Apeldoorn

IM Sipke Ernst is tijdens
het laatste NK nummer
vier van Nederland
geworden. Afgelopen jaar
gaf hij training tijdens
‘Jeugd ontmoet de mees-
ters’. Vrijdag 3 januari

2003 wordt deze trai-
ningsdag opnieuw gehou-
den van 11.00 tot 17.00
uur in De Brinkhorst.
Sponsor van deze dag is
Juwelier van der Mey.
Informatie:
k.vandelft@planet.nl.
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Grootmeester Artur Joesoepov
komt vanaf 31 januari 2003
weer drie dagen naar Apeldoorn.

Op de Meester Lugtmeijer school
is sinds dit jaar een actieve
schoolschaakclub.
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v.l.n.r. Marcel Boel, Wilco de Bruin en Holger Lehmann bekijken de einduitslag van het Apeldoorns
Snelschaakkampioenschap in Het Nieuws van Apeldoorn.

VDS organiseert het Open
Rapidkampioenschap van
Beekbergen. De eerste van
drie avonden is donderdag
5 september. Andere avon-

den zijn in de winter en
het voorjaar. Zeven ronden
per avond van 15 minuten
p.p. Info: Carlo Buijvoets, 
tel: 0570-625342.




