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Schaakkrant Apeldoorn

Homburg Apeldoorn-speler grootmeester Artur Joesoepov geeft training tijdens de Juwelier Van der Mey workshopdag Jeugd Ontmoet Meesters 2005 in Denksportcentrum Apeldoorn. 
Rechts van hem Roeland Pruijssers en links Stefan Kuipers. De workshopdag  vindt 6 januari 2006 opnieuw plaats. Foto: Fred Lucas (www.momentoo.com)

Deze jaarlijkse krant wordt
voor de zesde keer uitgegeven
door Stichting Bevorderen Scha-
ken Apeldoorn. 
De SBSA organiseert tal van
schaakactiviteiten in Apeldoorn.  
De stichting heeft een internetsi-
te www.sbsa.nl en verzendt
wekelijks Apeldoorns schaak-
nieuws en schaakkalenders via
een emailbericht. 
Door een e-mailtje te sturen naar
k.vandelft@planet.nl kun je de
berichten gratis ontvangen. 
Donaties zijn welkom 
op rekening 39.32.95.850 t.n.v.
SBSA, Apeldoorn.

Homburg Apeldoorn komt dit sei-
zoen weer uit in de Meesterklasse,
de hoogste schaakdivisie van Ne-
derland. Grootmeester Artur Joe-
soepov speelt diverse keren op het
eerste bord. De kern van het team
bestaat uit IM Alexander Nau-
mann, IM Sipke Ernst, IM Sebas-
tian Siebrecht, IM Alexander
Kabatianski, IM Manuel Bosboom,
IM Merijn van Delft (tevens team-
leider), IM Arthur van de Oude-
weetering, Lucien van Beek, Marc
Jonker, Roeland Pruijssers en
Freddie van der Elburg. 
SBSA publiceert gespeelde partijen
via emailberichten.

Schaken is onder de Apeldoornse
jeugd populair. Er zijn ruim twintig
schoolschaakclubs en tevens diver-
se schaakverenigingen met jeugd-
afdelingen. SBSA Jeugdacademie
stimuleert talentontwikkeling.
Dertig jeugdschakers krijgen ko-
mend seizoen training van Lucien
van Beek en Martin van Domme-
len. Op schoolschaakclubs en bij
toernooien analyseren sterke scha-
kers namens SBSA Jeugdacademie
partijen met jeugd. Door deze ana-
lyses en het geven van adviezen
kunnen jeugdschakers zich sterk
ontwikkelen. 
Elders in deze krant wordt het ini-
tiatief SBSA Jeugdacademie uitge-
breider beschreven.

De tiende Apeldoornse Schaak-3-daagse

wordt gehouden op 3, 4 en 5 februari.

Vrijdag 3 februari vanaf 19.00 uur simul-

taans in Denksportcentrum Apeldoorn.

Zaterdag 4 februari publieksuitleg bij

thuiswedstrijden Homburg Apeldoorn en

De Schaakmaat. Zondag 5 februari Apel-

doorns Snelschaakkampioenschap 13.00-

17.00 uur in Chic Alambic.

Aan de 20e editie van de Apeldoornse

Scholen Competitie nemen 21 basisscho-

len deel met circa 40 teams. 

Zie www.asc-apeldoorn.info. 

De Foto Kuipers Schaak-3-daagse vindt

plaats op 22/23/24 februari 2006. Het

ABKS wordt gehouden op 21 en 28 janu-

ari 2006. Info: Hessel Visser, tel. 5412425.

Homburg
Apeldoorn     
in Meesterklasse 

Het eerste team van De Schaak-
maat komt komend seizoen
opnieuw uit in de 2e klasse van de
KNSB. Afgelopen seizoen werd het
team derde. 
Het achttal bestaat vooral uit jonge
spelers, die zich sterk ontwikkelen.
Wellicht is komend seizoen pro-
motie mogelijk. 
Het eerste team bestaat uit
Maarten Beekhuis, Mark Brussen,
Martin van Dommelen, Rob Duin,
Stefan Kuipers, Sjef Rijnaarts, Erik
Smit en Frank Stevens. Teamleider
is Henk Vinkes. 
De Schaakmaat speelt de interne
competitie voortaan op maandag-
avond in Denksportcentrum Apel-

De Schaakmaat
titelkandidaat

Apeldoornse
Schaak-3-daagse

Jeugdschaken

SBSA SBSA
Jeugdacademie

In Kadastergebouw

De Grift aan de Hof-

straat vindt zaterdag 

8 oktober van 11.00 tot 17.00 uur een

Schaakinstuif plaats voor schaaklief-

hebbers van alle leeftijden. Het gratis 

toegankelijke programma wordt verzorgd

door SBSA, Kadaster en IM Hans Böhm.

Programma Schaakinstuif

11.00-12.30 uur Leren schaken

11.00-17.00 uur ‘Schaken tegen de Beer’ 

11.00-17.00 uur Elk uur een simultaan 

15.00 uur IM Sipke Ernst blind tegen publiek

15.30 uur Snelschaaksimultaan IM Sipke Ernst 

Kadaster Schaakinstuif

Bij het Kadaster ben jij aan zet op 8 oktober!

Presentaties

11.00-17.00 uur Schaakfilms, uitleg schaak-

programma Fritz, www.schaakacademie.nl en

de Stappenmethode

11.00 uur Trainen van jeugdschakers 

11.30 uur Zelfstudie en analysevragenlijst 

12.00 uur Schaakpsychologie

12.30 uur Correspondentieschaak 

13.00 uur Eindspelen 

13.30 uur Studies en problemen

14.00 uur Openingenstudie 

14.30 uur Partijen Homburg Apeldoorn
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Nijsen Media B.V. te Apeldoorn werkt al ruim 10 jaar voor diverse opdrachtgevers. Van advertenties tot het ontwerpen van logo’s, folders, 
brochures, websites, krantachtige producten en magazines. Voor alle disciplines heeft Nijsen Media de professionele medewerkers in huis. 
Kortom, één telefoontje of mailtje en wij komen graag bij u langs voor een introductiegesprek.

Nijsen Media BV Ketelboetershoek 25   7328 JE Apeldoorn   tel 055-5332991   fax 055-5332869   info@nijsenmedia.nl 

Een goed idee willen wij graag vorm geven



De mooiste partij was ongetwijfeld
de volgende van Homburg Apel-
doorn-speler Sipke Ernst:

Ernst - Diepeveen
Volgens teamgenoot Alexander
Kabatianski moet deze partij ver-
plichte leerstof worden voor alle
Apeldoornse jeugdschakers. 1.d4
Pf6 2.c4 c5 3.e3 e6 4.Pf3 cxd4
5.exd4 d5 6.Pc3 Lb4 7.Ld3 0–0
8.0–0 dxc4 9.Lxc4 b6 10.Lg5 Lb7
11.Tc1 Pbd7 

12.d5! Wit pleegt een positioneel
pionoffer, wat in deze stelling vrij-
wel nooit gespeeld is en de zwart-
speler voor geheel nieuwe proble-
men stelt. Een zeer geïnspireerde
keuze! 12...Lxc3 13.Txc3 exd5
Het alternatief is 13...Lxd5
14.Lxd5 exd5 15.Pd4 met com-
pensatie voor de pion. Wit heeft
een mooi veld op d4 en actieve

stukken, zo heeft de toren vrij
baan over de derde rij. 14.Lb5
Db8? Deze zet brengt zwart in de
problemen. Kritiek is 14...Pc5!
waarop Sipke 15.Lh4!? had ge-
pland (gericht tegen Pce4), weder-
om met interessante compensatie
voor de pion. De zwarte pion op
d5 staat de eigen stukken in de
weg en Pf6 staat vervelend
gepend. 15.Te1 a6 16.Lxd7! Een
van de voordelen van het loper-
paar is dat je er altijd eentje kan
ruilen. 16...Pxd7 17.Te7 Pc5
18.Pd4 Weer deze mooie blokka-
dezet, zwart kan geen vin verroe-
ren. In het eindspel kunnen onge-
lijke lopers een remisewapen bete-
kenen voor de verdediger, in het
middenspel is het echter in het
voordeel van de aanvaller. 18...
Pe4 Op 18...Dd6 komt 19.Pf5 Dg6
en nu de prachtige zet 20.Te5!
19.Tcc7 Pxg5 

20.h4! Een krachtzet, wit laat de
arme loper op b7 staan en gaat lie-
ver achter het paard aan. 20...Pe4
20...Tc8 21.Txc8+ Dxc8 22.hxg5 is
een droomplaatje, wit staat op
winst. 21.Pe6! Nog een moker-
slag, het paard mag niet geslagen
worden wegens mat in drie.
21...Dxc7 Of 21...Pc5 22.Pxf8
Dxf8 23.b4! met winst. 22.Txc7
fxe6 23.Txb7 Tac8 24.Dd4 Zwart
heeft bijna genoeg materiaal voor
de dame, maar het witte initiatief
raast gewoon voort. 24...Tf6 25.f3
Pd6 26.Txb6 Tc1+ 27.Kh2 Tc4
28.De5 Txh4+ 29.Kg1 Pc4
30.Tb8+ Kf7 31.Tb7+ 1–0

Als toetje veroverde het viertal
Manuel Bosboom, Lucien van
Beek, Roeland Pruijssers en
Freddie van der Elburg opnieuw
de KNSB-beker. Uitblinker was
Pruijssers die in de finale 4 uit 4
scoorde.

Pruijssers - Dambacher
Na een sterk gespeelde partij
maakt wit het hard af: 24.Txe5+!
Lxe5 25.Lxe5 De7 26.Lb5+ Kf8
27.Lg7+! 1–0

De Meesterklasse is afgelopen jaar
met HMC Calder en Hotels.nl flink
sterker geworden, zodat er bijna
geen zwakke teams meer zijn. De
doelstelling voor komend seizoen
is dan ook bescheiden en zal lastig
genoeg blijken te zijn: handha-
ving. De kern van het Apeldoornse
team is hetzelfde gebleven en
wordt aangevuld door de 32-jarige
Duitse meester Sebastian Sie-
brecht, die onlangs twee GM-nor-
men heeft gehaald. Freddie van
der Elburg en ondergetekende zijn
de voorbereiding op het nieuwe
seizoen gestart in het Franse
Marseille, waarbij de nodige dag-
successen vielen te noteren.

Van der Elburg - Epishin
De Russische grootmeester Epi-
shin, die driemaal (co)winnaar is
geweest van het ROC Aventus
Open Apeldoorn Schaakkampi-

oenschap, had zich reeds in een
vroeg stadium een kwaliteit afhan-
dig laten maken. Tegen zo’n sterke
tegenstander neemt de druk dan
natuurlijk enorm toe, maar Van
der Elburg bleef onverstoorbaar
spelen en zette in de diagramstel-
ling de kroon op het werk:

35.Lf1! Pxd5 36.Ld3! en de
zwarte dame is ingesloten: 1–0

Is het mogelijk om een perfecte
schaakpartij te spelen? Mij is het
in ieder geval nog nooit gelukt,
maar gelukkig ben ik niet de enige
met dit probleem. Om te proberen
het perfecte schaak te benaderen
bedacht Kasparov rond 1998 het
zogenaamde ‘Advanced Chess’. De
twee opponenten hebben beiden
een computer tot hun beschikking
(zonder internet!). 
De eerste partijen met Advanced
Chess werden in 1998 gespeeld in

Leon. De combattanten waren
Kasparov en Topalov.  Volgens de
vele sceptici zou de match totaal
niet interessant zijn. Niemand zou,
door de aanwezigheid van de com-
puter, echte fouten kunnen ma-
ken, waardoor alles logischerwijs
saai remise zou worden.
Niets van dit alles! Van de zes
gespeelde partijen eindigden er
maar twee in remise en zelfs deze
remises waren alles behalve saai. 
Wat was er aan de hand? 
Het lijkt erop dat het bij een partij,
met adequaat gebruik van de com-
puter, veel beter mogelijk is om je
eigen creativiteit ten volle te ont-
plooien.Er wordt immers minder
tijd verspild met futiliteiten als het
uitrekenen van varianten, waar-
door je je meest absurde/geniale
ideeën kunt testen met de beschik-
bare computer.  Hierdoor lijken de

verschillen in stijl en intuïtie tus-
sen de beide schakers, in tegenstel-
ling tot de gangbare opvatting,
juist versterkt te worden door de
aanwezigheid van de computer.
Dit zorgt ervoor dat deze vorm van
schaken juist zeer interessante
partijen oplevert, in tegenstelling
tot wat er vaak gedacht en ge-
schreven wordt. 
Recent heb ik zelf in Maastricht
tegen Loek van Wely een match
gespeeld waarbij de hulp van com-
puters was toegestaan. Het con-
cept van de match was bedacht
door Jan van Reek, die eerder al
verschillende Mens - Computer
matches had georganiseerd in
Maastricht. Zie voor meer info:
www.chessevents.nl
In deze match kwamen alle
bovenstaande punten duidelijk
naar voren. 

Er was een aantal verschillen met
de matches die in Leon werden
gehouden. 
Ten eerste was er het speeltempo
in Maastricht ‘klassiek’ (2 uur/40
zetten, 1 uur/20 zetten +30 min)
terwijl er in Leon rapid werd
gespeeld. 
Het is duidelijk dat het klassieke
tempo de kwaliteit van de partijen
ten goede komt. Er is immer meer
tijd om alle varianten te controle-
ren. Dit betekent dat er ook meer
tijd is om je eigen hersenspinsels te
analyseren.
Ten tweede werden er in deze
match bij twee van de vier partijen
‘random chess’ gespeeld. Bij ran-
dom chess wordt de beginstelling
door loting bepaald. 
Doordat er geen openingstheorie is
worden de spelers vanaf zet 1 in
het diepe gegooid.
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Homburg Apeldoorn terug in de Meesterklasse

1.f4 Bij de vorm van randomschaak die we in
deze partij speelden was het niet toegestaan
om te rocheren, wat bij het 'Fischer random
chess' wel is toegestaan. Gelukkig stond de
koning al op de goede plaats! 1...f5 2.Pab3
Pab6 3.Pd3?! We hadden beiden 2 dagen
voor deze partij te horen gekregen wat de
opstelling voor de random partijen zou zijn. In
de tussentijdse analyse waren we er beiden
achter gekomen dat het niet simpel was voor
wit om met voordeel uit de opening te komen.
Van Wely verwachtte dat ik hier verder zou
gaan met 3. ..Pd6, waarna het erg lastig is om
het witte voordeel te bewijzen. Zwart heeft
echter een veel sterkere zet tot zijn beschik-
king. 3...d6! Wit heeft zichzelf na slechts 3
zetten al flink in de nesten gewerkt. Zwart gaat
verder met 4... c5, waarna wit al een ernstig
ruimtegebrek heeft. Na ruim 30 minuten
nadenken besloot Van Wely tot 4.Dg3! c5

5.Pe1 Pd5! Het paard op b6 stond alleen
maar in de weg. Op f6 staat het veel beter,
vanwege de controle die het daar uitoefent op
veld e4. 6.d3 Pf6 7.e3 a5 8.a3 b5 9.Pd2

Pb6 10.Pef3 a4 Het is duidelijk dat de situ-
atie precair is voor wit. Op de damevleugel is
zwart alleenheerser en in het centrum gebeurt
er voorlopig niet veel. Vandaar dat wit, op
hoop van zegen, probeert om tegenspel te
creëren op de koningsvleugel. 11.Pg5
[11.Dh3!? Was een andere poging.] 11...h6
12.Dh3 Dd7 13.Pdf3 Teruggaan met
13.Pgf3 was natuurlijk geen optie, al is dit wel
de voorkeur van de computer. 13...Ld5
14.Ph4 Kg8 15.Pg6 Te8 16.Lf3! Van Wely
besluit, terecht, tot een stukoffer. 16...e6!
[16...hxg5 Vond ik veel te gevaarlijk, al werd
mij door de computer geadviseerd om het
paard er gewoon af te slaan. 17.fxg5 Ph7
18.Lxd5+ Pxd5 19.e4! Pb6 enige zet (19...Pc7
20.Txf5 e6 21.Pe5!! dxe5 22.g6 Pf6 23.Th5!
Pxh5 24.Dxh5 is een van de voorbeelden hoe
snel het fout kan gaan.) 20.Txf5 e6 21.Tf3
(21.Pe5? dxe5 22.g6 Pf6 23.Th5 Pxh5 24.Dxh5
Tc8! 25.Dh7+ Kf8 26.Tf1+ Lf6 27.g4 Ke7! 28.g5
Kd6 en zwart wint) 21...Lxg5 22.Tbf1 Lh6
23.Dh5! Ik besloot om niet op deze stelling in
te gaan. De computer geeft hier voordeel voor
zwart, maar dit lijkt mij een incorrecte beoor-

deling. Wit heeft naar mijn mening op zijn
minst genoeg compensatie voor het geofferde
stuk. De zwarte stukken staan zeer passief, en
wit kan in alle rust de aanval versterken.]
17.e4 Lb7 18.e5 Pfd5 Wit heeft de opstoot
e3-e4-e5 weten door te zetten, maar daar
heeft wit niet veel meer aan. Door de sterke
dreiging 19...Pxf4 is wit gedwongen om zijn
sterke witveldige loper af te ruilen. 19.Lxd5
Pxd5 20.exd6 Pxf4! Zwart moet ineens toe-
slaan. Als wit de kans krijgt om zijn stelling te
consolideren heeft zwart slechts minimaal
voordeel. [20...Dxd6 21.Pf3 Pxf4 22.Pxf4 Dxf4
23.Lxc5 Lf6 24.c3 Zwart staat slechts iets
beter] 21.Pxf4 Lxg5 [21...hxg5 22.Pg6 Dxd6
23.Le3! Met sterk tegenspel.] 22.Lxc5 Tbc8
23.d4 e5 24.Pd3 exd4 25.Tbe1! De enige
verdediging. Na andere zetten zou zwarts
voordeel groter zijn. [25.Dxf5 Dxf5 26.Txf5
Te2] 25...Le4 26.Lxd4 Dxd6 27.c3 Lf6! De
loper op d4 is het stuk dat de witte stelling bij-
een houdt. Afruilen is dus niet zo'n gekke
gedachte. 28.Td1 Lxd4 29.Pf4 Dc6
30.Txd4 Tcd8 31.Dg3 Txd4 32.cxd4
Terwijl beide kanten inventief speelden, is

zwart erin geslaagd om het voordeel dat hij
kreeg op zet 3 mee te nemen naar deze fase
van de partij. Met mijn volgende zet ga ik ech-
ter de fout in. Ik had de 34e zet van wit onder-
schat. De computer gaf deze zet natuurlijk wel
aan, maar ik nam 34.Kg1 niet echt serieus. De
zet ziet er namelijk buitengewoon vreemd uit.
Later realiseerde ik me natuurlijk dat het juist
een hele sterke zet was, maar toen was het al
te laat. .. De aangewezen zet om het voordeel
te vergroten was 32...Dc4 32...Td8?! 33.Ph5
Td7 34.Kg1! Een sterke zet waarmee wit
allerlei trucs uit de stelling haalt. (Onderste rij,
ongedekte toren op f1) Hoewel de stelling er
nog steeds duidelijk beter voor zwart uit ziet is
het nauwelijks meer mogelijk om er iets van te
maken. 34...Kh7 35.Df2 Met het idee
36.Pg3 35...Dc2 36.Dxc2 Lxc2 37.Tf2 Ld3
38.Td2! Nog een laatste nauwkeurige zet om
gelijk spel te bereiken. In het toreneindspel dat
nu ontstaat heeft zwart geen winstkansen
meer. 38...Txd4 39.Kf2 g5 40.Ke3 Th4
41.Txd3 Txh5 42.h3 g4 43.Kf4 gxh3
44.gxh3 Kg6 45.Td6+ Kf7 46.Td7+ Kf6
47.Td6+ Ke7 48.Tb6 Txh3 0,5–0,5

Complete Chess

Loek van Wely – Daniel Stellwagen
Maastricht (Shuffle) 2005

Het ligt in de aard van mensen om alles wat los en vast zit te wil-
len begrijpen. Tot nu toe doet de mensheid leuk mee qua ver-
gaarde kennis, maar dingen als het heelal en schaken zijn nog
niet toegetreden tot de rij van opgeloste mysteriën. 

door Merijn van Delft
Na vier seizoenen op het hoogste niveau te hebben gespeeld,
degradeerde het eerste team van Homburg Apeldoorn vorig
jaar naar de 1e klasse. Opvallend was dat het team wel de
Nederlandse snelschaaktitel en de KNSB-beker veroverde. Het
team bleef bij elkaar en promoveerde afgelopen seizoen zonder
grote problemen terug naar de Meesterklasse. 

door Daniel Stellwagen



SCHAAKKRANT APELDOORN woensdag 7 september 2005Pagina 4

Spreekuren:
Donderdag van 9:00 uur – 10:00 uur: voor advies op het gebied van Arbeidsrecht, Sociaal 
verzekeringsrecht, Strafrecht, Huurrecht, Vreemdelingenrecht
Vrijdag van 9:00 uur – 10:00 uur: voor advies op het gebied van Personen- en Familierecht.

Wat kan B&C advocaten voor u doen? Wilt u meer weten, kijk op
www.bc-advocaten.nl of bel 055-541 14 77

@#$%*!
…vaak zijn juridische processen

net zó ingewikkeld

ROC Aventus volop in beweging
Inspirerend sportaanbod voor alle
deelnemers en medewerkers
Sporten is belangrijk voor de gezond-
heid en een bron van plezier. ROC
Aventus biedt deelnemers en mede-
werkers tal van mogelijkheden om te
sporten. Dat aanbod wordt in de naas-
te toekomst verder uitgebreid.

ROC Aventus profileert zich als ‘sportief
ROC’. Hiertoe is een werkgroep sport inge-
steld. Deze werkgroep bundelt alle kennis
en kunde op dit gebied binnen ROC
Aventus en ontwikkelt  een sportprogram-
ma waarin iedere deelnemer en medewer-
ker van Aventus iets van zijn gading kan
vinden.

• ROC Aventus biedt een opleiding Sport en
Bewegen (CIOS) aan.

• Deelnemers kunnen een beroepsoplei-
ding combineren met topsport. Dat
gebeurt al in de vorm van de Wielerschool
en de Atletiekschool. Onderzocht wordt
of een Voetbalschool en een Volley-
balschool mogelijk zijn. Sinds vorig jaar
bestaat de opleiding Commercieel Mede-
werker in de Sport. Het studieprogramma
is toegesneden op sport en de deelnemers
sporten vrijwel dagelijks.

• Nieuw is een sport-op-maat programma.
Deelnemers en medewerkers kunnen
intekenen op een reeks clinics en sportac-
tiviteiten. In augustus begint dit program-
ma in Deventer. Een jaar later wordt het
ook in Apeldoorn ingevoerd.

• Een nieuw evenementenbureau zet deel-
nemers in bij regionale sportactiviteiten.

De eerste activiteit is het verlenen van
hand- en spandiensten bij de organisatie
van de Ronde van Gelderland voor junio-
ren en dames. Door dit initiatief worden
sportactiviteiten gestimuleerd en deelne-
mers bij sport betrokken.

• Ter gelegenheid van de oplevering van de
nieuwbouw van ROC Aventus in 2007 in
Apeldoorn, wordt een ROC Aventus
sportdag georganiseerd. Dit wordt een
jaarlijkse traditie.

Meer informatie: www.aventus.nl



De Schakel wil het vooral gezellig houden
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De cracks verkeren bij De Schakel
in een voorkeurspositie. De beste
schakers hebben voor de interne
competitie een zaaltje voor hen
zelf. Rust en concentratie beheer-
sen het schoollokaal van De
Schakel aan de Rederijkershoeve.
Wie echt zijn mond niet kan hou-
den wordt geacht een ander lokaal
op te zoeken. 

De beste spelers van De Schakel
zijn Anriudh Ekambaranathan,
Milan van Dijk, Mariska Bosschert,
Kyra-Tiana Kers en Fons
Bemelmans. Dit vijftal won de
Apeldoornse Scholen Competitie
en reikte tot de halve finale van
het landelijke schaakkampioen-
schap voor het basisscholen.
Teamleider en steunpilaar Jan van
Dijk van De Schakel is, net als de
meeste anderen, voor de interne
competitie verbannen naar de
gemeenschapsruimte van De
Schakel. Daar spelen de mindere
goden. Van Dijk relativeert het
prestatieve.
‘Het is leuk om resultaten te halen,
maar voor ons is dat niet heilig.
Het spelplezier en de gezelligheid
staan voorop. We willen liever
geen begeleiders en ouders langs
de kant die hun kinderen opjutten
en onderuit halen wanneer het
een keertje niet lukt.’

De Schakel kan model staan voor
tientallen basisscholen in Apel-
doorn en directe omgeving. Al
bijna 25 jaar schaakt de school op
maandagavond. Vijf jaar geleden
groeide de basisschool naar een
normale schaakvereniging binnen
OSBO-verband. ‘Dat was een logi-
sche keus. We stoppen veel ener-
gie in de opleiding van kinderen,
maar je constateerde dat ze na de

basisschool stopten met schaken.
In vergelijking met andere sporten
is het schaken toch een beetje een
ondergeschoven kindje. We wil-
den ook leerlingen uit het voortge-
zet onderwijs binden. Dan moet je
ook wat te bieden hebben, een
schaakcompetitie in OSBO-ver-
band bijvoorbeeld’, vertelt Van
Dijk.
De opzet van De Schakel werpt
vruchten af. Een dozijn leden zijn
kinderen in het voortgezet on-
derwijs, waaronder ook de dochter
en zoon van Van Dijk. ‘Onze ver-
eniging is geen concurrent voor de
Schaakmaat die een hele goede
jeugdafdeling heeft.
De Schaakmaat schaakt op zater-
dagmorgen, wij op maandag-
avond. Hessel Visser van De
Schaakmaat stuurt kinderen naar
ons door en omgekeerd zijn de
echte liefhebbers niet alleen lid
van De Schakel, maar ook van de
Schaakmaat. Het is aanvullend. In
de praktijk komt je elkaar steeds
weer tegen.’
De langzamerhand befaamde
Apeldoornse schaakcultuur begint
bij de basisscholen, daar is Van
Dijk van overtuigd. ‘Op heel veel
basisscholen wordt geschaakt. De
Apeldoornse Scholen Competitie is
uniek in Nederland. Maar vergis je
niet. Die competitie en die school-
teams draaien op het enthousias-
me van vaak één of twee vrijwilli-
gers. Ik heb bewondering voor die
mensen. De kinderen vinden het
leuk andere scholen van binnen te
bekijken. Ze ontmoeten er andere
vriendjes en naijver en concurren-
tie telt voor de leerlingen helemaal
niet. Bij de ouders misschien wel.
Wij zeggen nog wel eens geksche-
rend: ‘als je maar van de Terebint
en de Touwladder wint’. Maar

voor de leerlingen is dat geen
thema’, zegt Van Dijk. De Terebint
is de onmiddellijke buurman van
De Schakel en de Touwladder uit
Ugchelen is eveneens een school-
schaakvereniging met een lange
en daverende traditie.

Met 70 leden waarvan 45 die in de
interne laddercompetitie deelne-
men mag De Schakel een respecta-
bele en middelgrote vereniging ge-
noemd worden. Menig andere
schaakclub zou jaloers zijn op die
aantallen en op het clubje vrijwil-
ligers. ‘Gelukkig hebben we een
groot aantal ouders dat meehelpt.
Verschillende ouders spelen ook
gewoon mee in de interne compe-
titie. De meeste moeten alle zeilen
bijzetten om hun en andere kinde-
ren in schaakkracht bij te benen.
Dat is ook een probleem. Wanneer
kinderen je voorbij gaan, en dat
doen ze, dan wordt het moeilijk ze
les te geven. Vandaar dat ouders
zelf ook de stappenmethode vol-
gen en hun diploma’s halen. Acht

ouders hebben nu het diploma
stap 4 gehaald.’ 
Het experiment van SBSA om
goede schakers les te laten geven
op basisscholen is volgens Van Dijk
een schot in de roos. ‘Martin van
Dommelen van de Schaakmaat
heeft ons en het team van basis-
school De Korenaar training gege-
ven. Hij deed dat geweldig en voor
de leerlingen was het een enorme
stimulans. Wat ons betreft mag dat
doorgaan. Les krijgen van iemand
als Van Dommelen is de slagroom
in een verenigingsjaar.’

Het verenigingsjaar bij De Schakel
is met het nieuwe schoolseizoen
weer gestart. Op het programma
staat niet alleen schaken, maar
tevens een uitstapje naar Hellen-
doorn en een schaakkamp in
Hoenderloo. ‘En met oudjaar gaan
we kegelen. Er zijn ook leerlingen
die juist om dat soort activiteiten
lid zijn. Dat is geen probleem. Het
bindt ouders en leerlingen en het
is gewoon gezellig.’

Meer informatie over schaakver-
eniging De Schakel is te vinden op
www.svdeschakel.net.

Onder de noemer SBSA Jeugd-
academie ontplooit SBSA ini-
tiatieven om jeugdschaken te
stimuleren. Daarbij is bijzonde-
re aandacht voor talentontwik-
keling.

SBSA Jeugdacademie heeft dit jaar
een flinke impuls gekregen door
een eenmalige subsidie van 10
mille van NOC*NSF in het kader
van een proefproject talentontwik-

keling. Bestaande activiteiten zijn
uitgebreid en nieuwe initiatieven
zijn ontplooid. 

SBSA wil de Jeugdacademie conti-
nueren en nodigt Apeldoornse
bedrijven en organisaties uit het
initiatief financieel te steunen.
SBSA ontwikkelt initiatieven in
nauwe samenspraak met Apel-
doornse schakers. Daartoe wordt
tweemaal per jaar een vergadering

gehouden waarop iedereen die
zich betrokken voelt bij SBSA
Jeugdacademie mee kan praten.
De volgende vergadering wordt
gehouden op 30 september van
19.30 tot 21.00 uur in Denksport-
centrum Apeldoorn. 
GM Daniel Stellwagen geeft na
afloop een simultaan aan de aan-
wezigen.
SBSA Jeugdacademie wordt ge-
coördineerd door het SBSA-
bestuur. Er is een klankbordgroep
waarin trainers en jeugdleiders zit-
ting hebben. Adviseur is groot-
meester Artur Joesoepov.
Het afgelopen half jaar heeft SBSA
Jeugdacademie een reeks activitei-
ten ontplooid, waaronder een
simultaan van Nederlands kam-
pioen grootmeester Loek van Wely
en talentendagen waar 65 jeugd-
schakers hebben deelgenomen aan
workshops met sterke schakers.
Komend jaar ontplooit  SBSA
Jeugdacademie allerlei activiteiten,
zoals:

Trainingen
Spelers van de eerste teams van
Homburg Apeldoorn en De
Schaakmaat krijgen via SBSA trai-
ningen van (groot)meesters. Deze
spelers geven als tegenprestatie
jeugdworkshops en trainingen op
basisscholen. Tijdens toernooien
bespreekt een sterke speler met
jeugdspelers partijen. 
Dertig getalenteerde jeugdschakers
krijgen het hele jaar door trainin-
gen van Lucien van Beek en
Martin van Dommelen. Bemiddeld
wordt bij privé-trainers voor sterke
jeugdspelers. Tijdens het ROC
Aventus toernooi is publieksuitleg.
Voor trainers wordt een cursus
georganiseerd. 
Er zijn trainingstoernooien om-
trent openingen. Toernooibezoek
wordt begeleid. Jeugdspelers doen
unieke ervaringen op tijdens de
jaarlijkse workshopdag Jeugd
Ontmoet Meesters. 
Basisschoolteams worden getraind
in voorbereiding op het NK. 

Informatie
Via wekelijkse gratis SBSA email-
berichten wordt verslag gedaan
over Apeldoornse jeugdschaakacti-
viteiten. 
Op cd-roms zijn trainingen gedo-
cumenteerd. 
Op de site www.sbsa.nl  staan arti-
kelen over training en coaching.
Het SBSA-secretariaat geeft orga-
nisatie- en trainingsadviezen. 

Toernooien
Jeugdspelers kunnen ervaring
opdoen op toernooien die SBSA
elk jaar organiseert.

Samenwerking
SBSA Jeugdacademie werkt sa-
men met KNSB, De Schaakmaat,
Schaakstad Apeldoorn, scholen die
deelnemen aan de Apeldoornse
Scholen Competitie, ROC Aventus,
Jussupow Schach Akademie,
Denksportcentrum Apeldoorn, als-
ook diverse bedrijven en maat-
schappelijke organisaties.  

SBSA-jeugdtrainer Lucien van Beek.

Voormalige basisschool De Win-
gerd (gefuseerd met De Schakel)
blijft vooralsnog de enige Apel-
doornse basisschool die het tot
Nederlands kampioen in het
basisschoolschaak heeft gebracht.
De Schakel was vorig schooljaar
(2004 – 2005) echter goed op weg.
Het team van Anirudh Ekamba-
ranathan, Milan van Dijk, Maris-
ka Bosschert, Kyra-Tiana Kers en
Fons Bemelmans reikte tot de
halve finale en drong net niet
door tot de landelijke finale. Er
volgt een nieuwe kans. ‘Het team
blijft vrijwel in tact. Het zijn heel
sterke en gemotiveerde schakers.
Af en toe heb je zo’n generatie. Je
moet er een beetje geluk mee heb-
ben’, zegt begeleider en ouder Jan
van Dijk.

Basisscholen vormen voor het Apeldoornse schaken ware
kweekvijvers van talent. Schaken groeit en bloeit onder de jon-
gens en meisjes. Illustratief is de Apeldoornse Scholen Compe-
titie, waar 21 basisscholen en een veelvoud aan leerlingen aan
deelnemen. Basisschool De Schakel won dit jaar bij de aspiran-
ten; De Korenaar bij de pupillen. We namen een kijkje op een
doordeweekse ‘clubavond’ bij De Schakel.

SBSA Jeugdacademie

door Andries Elskamp

V.l.n.r. Mariska Bosschert, Fons Bemelmans, Anirudh Ekambaranathan, Milan van Dijk en Kyra-Tiana Kers.
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DGT...
dé denksportenklok

Verkrijgbaar via de KNSB 
en de betere schaakhandel

"DGT XL, Digital Exellence"

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: ChessBase (9), Chess Assistant (8.1) voorradig

Fritz 8 Nederlands – speciale editie  € 50 / Fritz 7: € 26
DVD’s van Kasparov: Queen’s Gambit / Najdorf € 30
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

Schaakstad Apeldoorn: dinsdagavond, De Brinkhorst, Ritbroekstraat 2. Secr. Anton Weenink, tel 0570-542898.
De Schaakmaat: maandagavond, Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. Secr. Theo van der Bijl, tel 5415244.
SC Vrouw en Paard: dinsdagmiddag 13.30-17 uur, Drieschoten, Snelliusstraat 2. Secr. Jeanette Harmsen, tel 5426358. 
VDS: donderdagavond, dorpshuis De Bergbeek, Beekbergen. Secr. Johan van Ommen, tel 5430959.
SVU: dinsdagavond, dorpshuis Ugchelens Belang. Secr. Petra Evers, tel 5426103.
De Touwladder: maandagavond. Secr. Janet Huizer, tel 5426752.
De Schakel: maandagavond. Secr. Jan van Dijk, tel 5426910.
Schaken Overdag: Buurthuis ’t Vogelnest, Spreeuwenweg 1A, maandagmiddag 13-17 uur, Ap Ketting, tel 5410057.
Schaken Overdag: De Drie Ranken, Violierenplein, donderdagmorgen van 9.15 tot 12 uur, Piet Talsma, tel 5424249. 

S C H A A K C L U B S  I N  A P E L D O O R N

Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn: www.sbsa.nl De Schaakmaat: www.schaakmaat.nl
Schaakstad Apeldoorn: www.schaakstad-apeldoorn.nl SV Ugchelen: www.svugchelen.nl
VDS Beekbergen: www.vriendschapdoorstrijd.nl De Schakel www.svdeschakel.net
NK Lightning Chess www.lightningchess.nl De Korenaar: www.korenschaker.nl
Vredesschaaktoernooi: http://peaceistheway.uni.cc KNSB: www.schaakbond.nl
Apeldoornse scholen competitie: www.asc-apeldoorn.info Theo Visschedijk: www.cccasper.nl
De Touwladder: http://home.wanadoo.nl/ sc.de.touwladder/index.html
Margrietschool: http://members.chello.nl/rmm.meuleman/margrietschool/index.htm
Koningin Wilhelminaschool: www.kws.apeldoorn-onderwijs.nl/schaken.html
De Bouwhof: www.henhouse.tweakdsl.nl/chess.htm

A P E L D O O R N S E  S C H A A K L I N K S

C O L O F O N
Schaakkrant Apeldoorn is een jaarlijkse uitgave. Dit is het zesde nummer. Uitgave: Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn.
Secretariaat: k.vandelft@planet.nl Redactie: Andries Elskamp, Karel van Delft. Bijdragen: Daniel Stellwagen, Merijn van Delft. Foto’s: Fred
Lucas, Mark Brussen, Patrick Goudriaan, Karel van Delft. Collage: Nicolai Lensen. Vormgeving: Nijsen Media BV. Druk: Wegener.
Advertentiewerving: SBSA. SBSA-bestuur: Cees Visser, Karel van Delft, Hans Bouwer, Merijn van Delft. Siteredactie: Ap Addink.



Rapidschaakkampioenschap
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Snelschaakkampioenschap

JOM is een jaarlijkse tradi-
tie. Sterke schakers geven
vrijdag 6 januari 2006
workshops aan groepjes
jeugdschakers. 
Het programma duurt van
11.00 tot 18.00 uur en bestaat
onder meer uit een partijbespre-
king en een simultaan met

nabespreking. De groepjes wor-
den op niveau ingedeeld. 
Vanaf 16.00 uur wordt het Apel-
doorns Jeugdsnelschaak Kam-
pioenschap gehouden. 
JOM wordt gehouden in Denk-
sportcentrum Apeldoorn. 
Deelname kost € 10. 
Info: k.vandelft@planet.nl, aan-
melden o.v.v. naam, adres, tele-
foonnummer, leeftijd en rating. 
De organisatie berust bij SBSA.
Sponsor van JOM is wederom
Juwelier Van der Mey.

Schaken bij de jeugdafdeling van De Schaakmaat
De jeugdafdeling van
schaakvereniging De
Schaakmaat telt op dit
moment ongeveer 75
jeugdleden. Er wordt op
zaterdagochtend in drie
groepen geschaakt. 
De jongste kinderen, tot 12 jaar,
schaken van 9 tot 10 uur twee

partijtjes. De tweede groep, tot
15 jaar, schaakt één partij van
10 tot 11 uur. Ook de groep tot
20 jaar schaakt één partij, van
11 tot 13 uur. Naast de compe-
titie worden er ook lessen gege-
ven volgens de stappenmetho-
de. De lessen worden gegeven
in kleine groepjes aansluitend

aan de competitie. Naast de
interne competitie spelen er in
verschillende leeftijdscatego-
rieën teams in de OSBO- en
KNSB-competitie tegen andere
verenigingen. 
Competitie en lessen vinden
plaats in CSG De Heemgaard,
Heemradenlaan 125. Het nieu-

we seizoen begint op 20 augus-
tus. Kinderen die belangstelling
hebben zijn dan van harte wel-
kom. De contributie bedraagt €
17 per kwartaal, de eerste
maand is gratis. 
Kijk voor meer informatie op
www.schaakmaat.nl of bel
Hessel Visser (tel. 5412425).

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2005

Het ROC Aventus Open
Apeldoorns Schaak-
kampioenschap wordt dit
jaar gehouden in het week-
einde van 9, 10 en 11 sep-
tember. De hoofdprijs is
1000 euro. 

Het kampioenschap vindt voor
de negende keer plaats en wordt
georganiseerd door Stichting Be-
vorderen Schaken Apeldoorn. 
Er wordt gespeeld in een A-groep
met een elo vanaf 1800 en een B-
groep met een elo tot 1900. 

De speelzalen zijn in het ROC-
Aventus gebouw aan de Molen-
dwarsstraat 40 (vlak bij station). 
Er zijn zes ronden. Op vrijdag-
avond 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 tempo is twee uur per per-
soon voor de hele partij. De uit-
slagen worden doorgegeven aan
de KNSB voor ratingverwerking. 
Het is de eerste vier ronden
mogelijk één of twee ronden vrij
te nemen (half punt).
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. In beide
groepen zijn enkele ratingprijzen.
Schoonheidsprijs: DGT-klok. 
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 ver-
zorgt zondagmiddag publieks-
commentaar. 
Deelnemers dienen zich vooraf te
melden via Hans Bouwer, tel.
3662649 of h.bouwer@tiscali.nl
danwel via Karel van Delft, 
k.vandelft@planet.nl. 

SBSA organiseert het Apeldoorns
Rapidschaak Kampioenschap op
zaterdag 17 juni 2006 in het Denk-
sportcentrum. Tussen 10.30 en 18.00
uur worden zeven ronden van 25
minuten bedenktijd per persoon

gespeeld.  De hoofdprijs is 150 euro,
de tweede t/m vijfde prijs zijn 75, 50,
25 en 15 euro. Er zijn enkele rating-
prijzen. Het inschrijfgeld is 10 euro,
jeugd tot 20 jaar 5 euro (IM's/GM's
vrij).  Info: k.vandelft@planet.nl.

SBSA organiseert het 8e Apeldoorns
Snelschaakkampioenschap op zondag
5 februari 2006 in restaurant Chic
Alambic, Nieuwstraat 66.
Tussen 13.00 en 17.00 uur worden 13
ronden van vijf minuten bedenktijd
gespeeld.

Eerste prijs 100 euro, tweede prijs 75
euro, derde prijs 50 euro, vierde prijs
25 euro en vijfde 10 euro. Er zijn drie
schaakspelen als ratingprijs.
Inschrijfgeld 10 euro, jeugd t/m 20
jaar 5 euro (IM's/ GM's vrij). 
Info: k.vandelft@planet.nl

Op zaterdag 13 mei 2006 wordt in het Apeldoorns 
Stadhuis het vierde CBP NK Lightning Chess gehouden. 

IM Manuel Bosboom (rechts) verdedigt zijn titel.

Jeugd Ontmoet Meesters

Zelf leren schaken:
www.ouders.nl/schaakacademie.htm




