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Schaakkrant Apeldoorn

Vergroot je kansen!
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Vrijdag 7 september 1e ronde 

19.30 – 23.30 uur

Zaterdag 8 september 2e, 3e, 4e ronde 

9.00 – 23.30 uur

Zondag 9 september 5e, 6e ronde 

9.00 – 18.00 uur

Speellocatie: De Brinkhorst,
Ritbroekstraat 2 in Apeldoorn

Stefan Kuipers (l) versus grootmeester Sipke Ernst tijdens het MuConsult Apeldoorns Rapidkampioenschap. Nederlands kampioen (cat. 1999) Yassine Mouhdad kijkt toe. (foto Fred Lucas www.fredlucas.eu)

SBSA heeft de dvd ‘Trainen met Joesoepov’ samengesteld.
(cover Nicolai Lensen, foto Cocky van Delft)

Deze jaarlijkse krant wordt voor
de achtste keer uitgegeven door
Stichting Bevorderen Schaken
Apeldoorn.
SBSA organiseert ROC Aventus
Open Apeldoorns Schaakkam-
pioenschap, MuConsult Apel-
doorns Rapidkampioenschap,
Stad in Bedrijf Apeldoorns snel-
schaakkampioenschap en rapid-
toernooien.
SBSA organiseert jeugdtrainin-
gen en het workshopevenement
Juwelier Van der Mey Jeugd
Ontmoet Meesters.
De stichting heeft internetsite
www.sbsa.nl en verzendt weke-
lijks Apeldoorns schaaknieuws
via een emailbericht.
Donaties t.n.v. SBSA Apeldoorn
zijn welkom op 39.32.95.850.

Schaken in ApeldoornSBSA
Homburg Apeldoorn (sponsornaam
van Schaakstad Apeldoorn) is afgelo-
pen seizoen derde van Nederland
geworden en speelt in oktober EK
clubteams in Turkije.
Schaakstad Apeldoorn, De Schaak-
maat, VDS Beekbergen en SV
Ugchelen hebben wekelijks cluba-
vond en teams spelen in regionale en
landelijke competities.
Schaken Overdag vindt plaats in De
Drie Ranken en Het Vogelnest.
Dinsdagmiddag komt damesclub
Vrouw en Paard bijeen.
Iedereen is welkom bij de Buro Post
partij-analyse voorafgaand aan de
interne competitie van Schaakstad
Apeldoorn.
Jeugd kan terecht bij de jeugdafde-
ling van De Schaakmaat en circa
twintig schaakclubs op basisscholen.

De scholen spelen onderling compe-
titie. Jeugdtoernooien zijn de Jan Ze-
venhuizen Schaak-3-daagse, ABKS,
AVKS en AGKS.
Stichting Lighting Chess organiseert
komend seizoen opnieuw NK
Lightning Chess (twee minuten
schaak) in het Stadhuis en stichting
Peace Is The Way het Vredes-
toernooi.
In het afgelopen seizoen werden
Thomas Beerdsen (geb. in 1998) en
Yassine Mouhdad (geb. in 1999)
Nederlands jeugdkampioen.
Roeland Pruijssers (18) behaalde de
titel van internationaal meester en
scoorde een grootmeesternorm.
Sipke Ernst werd grootmeester en
Lucien van Beek internationaal
meester. Jacques Kuiper werd groot-
meester correspondentieschaak.

GRATIS SPREEKUREN • Woensdag 9:00-10:00 uur: voor advies aan ondernemers binnen
het MKB • Donderdag 9:00-10:00 uur: voor advies op het gebied van Arbeidsrecht, Sociaal
verzekeringsrecht, Strafrecht, Huurrecht, Vreemdelingenrecht • Vrijdag 9:00-10:00 uur:
voor advies op het gebied van Personen- en Familierecht.

B&C Advocaten, Christiaan Geurtsweg 3, Apeldoorn
www.bc-advocaten.nl, tel. 055-5411477, fax 055-5416104

@#$%*!
…vaak zijn juridische processen net zó ingewikkeld

VOOR RAAD & DAAD
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In Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders vindt u een alerte partner die actief 
met u meedenkt over al uw incassozaken. Wij zoeken met u naar een goede opening 

voor uw probleem. Samen met u beoordelen wij uw positie en denken met u mee 
over strategische of tactische oplossingen. U kunt met ons een langdurige relatie 

aangaan waarin wij u totaaloplossingen bieden. Maar u kunt ook rekenen op 
“meester (in de rechten)-zetten” of een snelle oplossing voor een eenmalig probleem.

Een goede opening voor uw probleem!

Telefoon 088 5799000, Fax 088 5799099, E-mail info@jwgd.nl

www.jwgd.nl

Groningen Harderwijk Zwolle
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Ketelboetershoek 25 | 7328 JE Apeldoorn | info@nijsenmedia.nl

Voor advies, ontwerp en uitvoering van
advertenties - folders & brochures - magazines - kranten - huisstijlen - websites

belt u met 055 - 5332991
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door Andries Elskamp

In de Apeldoornse woonkamer is
bijna geen plaats meer voor de
bekers, medailles en lintjes. Thomas
schaakte in tweeëneenhalf jaar een
omvangrijke prijzenkast bijeen.
Nederlands kampioen tot en met
negen jaar en Nederlands kampioen
tot en met tien jaar zijn de meest
recente titels. ‘Schaken is heel leuk,
maar voetbal ook. Brandweerman
worden? Nee, liever topschaker en
topvoetballer, bij Feyenoord!’
Huize Beerdsen in Apeldoorn staat
niet enkel in het teken van schaken
en voetbal. Andere spelen als
Zeeslag zijn evenzeer gewild.
‘Thomas is dol op spelletjes, ook op
de computer’, weet vader Marco
Beerdsen. Maar bewegen is natuur-
lijk ook belangrijk. Behalve voetbal
zit hij op judo. Je kunt niet de hele
dag schaken. ‘Maar mama wordt
soms wel eens een beetje gek van
schaken’, bekent Thomas.
Zijn talent en passie voor het scha-
ken groeide op de Margrietschool en
na een keertje meegedaan te hebben
aan het FotoKuiperstoernooi in
Apeldoorn. ‘Meteen een prijsje
gekregen. Toen ben ik ook thuis
gaan oefenen. Het leukste is in een
team te schaken, voor school of in

de competitie. Als je dan verloren
hebt, kun je toch nog winnen’, zegt
Thomas.
Inmiddels heeft hij Stap 5 gehaald
(volgens de schaakleerboekjes van
de Stappenmethode) en is hij bezig
met het laatste en o zo moeilijke
deel Stap 6. Af en toe tijdens toer-
nooien mag hij een keer spelen
tegen een grootmeester. ‘Dat is leuk.
Je leert ervan. Ze zeggen ook wat ik
dan beter had kunnen spelen.’
De foto van topgrootmeester
Topalov en de kleine Thomas tijdens
het Corustoernooi in Wijk aan Zee
wordt gekoesterd. ‘Ik mocht met
Topalov op de foto. Hij is erg goed.
Ik moet nog veel beter worden.’
Inmiddels is Thomas bij vele schaak-
toernooien een kleine maar opval-
lende verschijning, die met enige
moeite boven de tafel met bord uit-
komt. Alle partijen schrijft hij in zijn
notatieboekje en een verliespartij
accepteert hij zonder mokken of
morren. Dan is er even tijd om te
rennen en te voetballen.
Of Thomas inderdaad een uitzon-
derlijk schaaktalent is mag hij medio
november dit jaar laten zien tijdens
het Wereldkampioenschap schaken
voor junioren in Turkije. En wan-
neer niet dan is er altijd nog
Feyenoord.

door Andries Elskamp

Een sabbattical voor iemand die in
augustus net achttien jaar is
geworden, het lijkt wat vreemd.
Maar Roeland Pruijssers, de jong-
ste in het eerste team van
Schaakstad Apeldoorn, heeft zijn
redenen om zich een jaar lang te
oriënteren, zoals hij het zelf
omschrijft. ‘Oriënteren op het
schaken, de vervolgstudie, het vol-
wassen en zelfstandig worden en
het leven. Ik heb dat nooit kunnen
doen. Welke studie ik hierna moet
doen? Ik weet het niet precies. Na
veel overpeinzingen heb ik de
knoop doorgehakt: een jaar voor
het schaken en mezelf te ontwik-
kelen.’
Temidden van alle onzekerheden
heeft het Apeldoornse schaakta-
lent wel een concreet doel: zijn
schaakniveau naar een hoger plan
tillen en grootmeester worden.
Dat het eerste grootmeesterresul-
taat binnen is en dat hij inmiddels
de subtop van het Nederlandse
schaakwereld is binnengedrongen,
is voor Roeland Pruijssers niet vol-
doende. ‘Het grootmeesterresul-
taat was op het nippertje. Het is
een eerste stap en natuurlijk ben je
daar trots op. Maar mijn niveau
moet verbeteren. Er zijn enkele

systemen waar ik geen hout van af
weet. Die gebreken wil ik verhel-
pen, de algemene basis moet
hoger, zowel wat betreft ope-
ningen, middenspel als eindspelen
en qua techniek en strategie. Er is
nog zoveel te ontdekken. Hoe
denkt bijvoorbeeld iemand als
wereldkampioen Kramnik? Wat
gaat er in hem om als hij een zet
en een partij speelt? Ik weet het
niet. Het is fascinerend dat te ont-
dekken.’
Het klinkt als een uitdaging zoals
hij anderhalf/twee jaar geleden
ook de uitdaging aanging om aan
het eerste bord tegen Van Wely en
tegen Timman te spelen. Het lever-
de twee nederlagen op.
‘Spelen tegen topgrootmeesters is
leerzaam en natuurlijk ook een
eer. Tegen Van Wely ging het gelijk
op, misschien dat ik op een gege-
ven moment zelf iets beter stond,
maar op het eind ben ik getruct.
Timman wist in het eindspel
meteen wat hij moest doen, ik had
geen idee waar het om draaide.
Dan merk je dat ze op veel fronten
beter zijn. Daarom moet mijn alge-
hele niveau omhoog en dat is een
hele mix van dingen. Ik wil daar
veel tijd insteken en proberen het
gestructureerd aan te pakken.
Daarnaast geeft dat jaar me de tijd

om over de toekomst na te den-
ken, andere hobby’s te doen, op
mezelf te gaan wonen en van de
vrijheid te genieten. Dat laatste is
natuurlijk iets waar je van kinds af
aan op hoopt.’
Roeland staart zich niet blind op
het schaken. ‘Het is maar een spel-
letje’, laat hij zich ontvallen. ‘Nee,
ik beoog niet er een beroep van te
maken, hoezeer ik ook geniet van
het schaken en hoeveel vrienden

ik ook in de schaakwereld heb.
Professioneel schaken is een zwaar
leven. Het is een leuke sport, maar
niet om je leven erop te baseren.’
Is dat relativerend? ‘Je moet dat
objectief bekijken, zoals je ook
schaakstellingen objectief moet
beoordelen.’
Naamloos is Roeland Pruijssers in
ieder geval niet meer in de schaak-
wereld en een grootmeester als
tegenstander laat de knieën niet

meer bibberen. ‘De eerste winst op
een grootmeester is in psycholo-
gisch opzicht erg belangrijk. Dan
weet je dat je het kunt en het
kweekt zelfvertrouwen. Dan neem
je vervolgens zonder twijfels ach-
ter het bord plaats. De schaaksfeer
in Apeldoorn heeft daar zeker aan
toe bijgedragen. Wat dat betreft
heb ik het getroffen. Er is echter
nog veel te leren, ook om op eigen
benen te staan.’

Zet de achtjarige Thomas Beerdsen achter een schaakbord
en je hebt geen kind aan hem. Hij gaat helemaal op in de
manoeuvres van dame, toren, loper, paard en pionnen.
Wanneer er even geen partij te spelen valt, is er altijd nog de
voetbal en het onvermijdelijke Feyenoord-shirt. Een andere
club is er niet of het mocht het Apeldoornse ZVV’56 zijn
waar hij wekelijks als linksbuiten langs de lijn rent.

‘Er zijn nog zoveel onbekende wegen’

IM Roeland Pruijssers. (foto Fred Lucas www.fredlucas.eu)

Internationaal meester, het eerste grootmeesterresultaat en
geslaagd voor het gymnasium. Het kan niet op voor Roeland
Pruijssers uit Apeldoorn. Het schaak- en schoolseizoen 2006 –
2007 lachte hem breeduit toe. Hij ziet geen reden om hoog
van de toren te blazen, wel om een bezinningsperiode in te
lassen. ‘Ik moet nog veel ontdekken, in het leven en in het
schaken. Er zijn nog zoveel onbekende wegen.’

Thomas Beerdsen. (foto Fred Lucas www.fredlucas.eu)

‘Leukste is in een team
spelen: als je verloren hebt
kun je toch nog winnen’
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Sport en bewegen bij ROC Aventus!
Veranderingen in de samenleving vragen
om aanpassingen, ook binnen het beroeps-
onderwijs. ROC Aventus pakt het signaal op
dat opvoeding nodig is met betrekking tot
het gezond bewegen en leven. Dit is niet
alleen belangrijk voor deelnemers bij ROC
Aventus maar heeft ook effect voor het
bedrijfsleven dat gezonde actieve mede-
werkers met een laag ziekteverzuim wenst.

ROC Aventus probeert op deze vraag in te spe-
len en doet dat op verschillende wijzen. Zo wil
ROC Aventus een aangename en krachtige
omgeving bieden waarin haar deelnemers zo
aantrekkelijk mogelijk kunnen leren maar ook
kunnen sporten. Sinds 2006 biedt ROC
Aventus haar deelnemers en medewerkers een
inspirerend en aantrekkelijk sportaanbod.

Vanaf 2006 worden de gymnastieklessen/
beweegactiviteiten aangeboden in zogenaam-
de clinics: Sport op Maat. Bij Sport op Maat
krijgt de deelnemer de kans om zijn of haar
eigen sportprogramma samen te stellen.
Tevens telt dit programma mee binnen de
opleiding.

Met eerstejaars deelnemers in Deventer en
Zutphen is in het afgelopen schooljaar gestart
met het aanbieden van een groot aantal cli-
nics. In augustus 2007 starten de clinics ook in
Apeldoorn. Het unieke van deze nieuwe invul-

ling van “Lichamelijke opvoeding” in clinic-
vorm is, dat dit gebeurt in samenwerking met
diverse sportverenigingen en -organisaties in
Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Clinics die ROC Aventus in het afgelopen jaar
heeft aangeboden zijn bijvoorbeeld: voetbal
bij Go Ahead Eagles, fitness, Tae Bo, B-kicks,
kickboksen, basketbal, tennis, volleybal, bow-
len, paardrijden, streetdance en sloeproeien.
In de toekomst zal dit aanbod verder worden
uitgebreid. De diversiteit van de clinics wordt
mede bepaald door de wens van onze deelne-
mers.

Naast de samenwerking met sportverenigin-
gen /-organisaties bij het invullen van de cli-
nics is er een samenwerking op het gebied van
het inzetten van Aventus deelnemers bij spor-
tevenementen. ROC Aventus stelt daar waar
dat mogelijk is, middelen en deelnemers
beschikbaar bij organisaties in het kader van
het opdoen van werkervaring. Voorbeelden
hiervan zijn: de Ronde van Gelderland en de
jaarlijkse sportverkiezingen in Apeldoorn en
Deventer.

In de toekomst wil ROC Aventus ook deze
nieuwe samenwerking met sportorganisaties
uitbreiden teneinde dat te bereiken wat het
wil zijn, ook in de sport: een schoolvoorbeeld!

www.aventus.nl
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Sipke Ernst – Loek van Wely,
Meesterklasse ronde 1
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3
c6 5. Lg5 h6 6. Lh4 dxc4 7. e4 g5
8. Lg3 b5 9. Le2 Lb7 10. 0–0 Pbd7
11. Pe5 Lg7 12. Pxd7 Pxd7 13.
Ld6 a6 14. Lh5 14. e5 c5 15. d5!?
is een suggestie van Noomen en
Rybka. 14. ... Lf8 15. Lxf8 Txf8
16. e5 Db6 17. Pe4 0–0–0 18.
Pd6+ Kb8 19. b3!? De eerste nieu-
we zet. In de 3e rapidpartij
Radjabov-Anand, Mainz 2006
volgde 19. Pxf7 maar na 19. ... Txf7
20. Lxf7 Pxe5 21. Dh5 Txd4 had
zwart lekkere compensatie voor de
kwaliteit. 19. ... f6 20. bxc4 fxe5
21. a4!? 21. c5 Dc7 22. dxe5 Pxc5
23. De2 Pd7 24. Pf7 Tde8 25. Pd6=
Noomen en Rybka. 21. ... exd4 22.
axb5 cxb5 23. Pxb7 Kxb7 24.
cxb5 axb5 25. Lf3+ 25. De2!
Noomen en Rybka. 25. ... Kc7 26.
Tc1+ Pc5 27. Te1 Dd6! Deze ster-
ke verdedigingszet had Sipke ge-
mist. 28. Dd2?! Sipke geeft 28.
De2! Kb6 29. Ta1 d3 30. Dd2 Txf3
31. gxf3 en wit heeft genoeg tegen-
spel voor remise. 28. ... Kd7 De
pointe van de vorige zet, zwart
bevrijdt zich uit de lastige penning.
29. Db4 Tc8 30. Tcd1 Om de zwar-
te d-pion naar voren te lokken
zodat hij zwak wordt. Noomen en
Rybka geven de voorkeur aan
direct 30. Dxb5 30. ... d3 31.
Dxb5+ Ke7 32. Db2 Tf6 33. Te3
Tb8 34. Da3 Tb3? Beter was het
controlerende 34. ... Td8! waarna

zwart het nog even kan proberen.
35. Da7+ Nu komt de witte dame
binnenzeilen en is zwart degene die
moet oppassen. 35. ... Ke8 36. Dh7
Dd4 37. h3! Maakt een nuttig
luchtgaatje voor de koning. 37. ...
Ta3 38. Dh8+ Ke7 39. Lh5 Pd7?
Het paard had moeten blijven
staan, correct was 39. ... Kd7 40.
Dh7+? Wit had kunnen winnen
met het elegante 40. Lg6! Ta1 41.
Txa1 Dxa1+ 42. Kh2 40. ... Kd8 41.
Lf3 Pe5?! Zwart had de fout kun-
nen herstellen met 41. ... Pc5 42.
Dh8+ Ke7 43. Lh5 Pd7?!

Deze stelling stond vier zetten eer-
der ook op het bord. 44. Lg4?
Wederom 44. Lg6! 44. ... Df4? 44.
... Pc5 was weer de juiste verdedi-
ging. 45. Tf3? 45. Dg7+ Kd8 46.
Lxe6! Dxf2+ 47. Kh1 met winst
wegens de matdreiging op d7 was
de derde kans! 45. ... Dd4 46.
Dg7+ Kd8 47. Dh8+ Kc7 48. Dg7
Kd8 49. Dh8+ Kc7 50. Dg7 Kd8
51. Dh8+ 1/2 – 1/2

Manuel Bosboom behaalde net
geen grootmeesterresultaat, maar
verwende het publiek wel weer
met een heel arsenaal aan positio-
nele offers.

Manuel Bosboom – Bruno Carlier,
Meesterklasse ronde 2
1. c4 g6 2. e3 Lg7 3. Pf3 e5 4. Dc2
d6 5. b3!? Toen Manuel losgelaten
had, zag hij wat zwart nu kon
doen. 5. ... Lf5 6. d3 Het conse-
quente antwoord. 6. ... e4 7. dxe4!
Een positioneel kwaliteitsoffer, het
handelsmerk van Bosboom. 7. Lb2
exd3 8. Dd2 was het droge alterna-
tief. 7. ... Lxa1 8. exf5 Pc6 Een van

de factoren is dat de zwarte torens
geen open lijnen hebben. In aan-
merking komt daarom 8. ... a5!? 9.
Ld2 Lg7 10. h4! Wit voert lang-
zaam maar zeker de druk op. 10. ...
Pf6 11. Lc3 0–0 12. h5 gxh5?!
Beter was volgens Bosboom 12. ...
Pxh5 13. g4 Pf6 14. g5 Pe8 15. f6
Pxf6! 16. gxf6 Lxf6 en zwart staat
niet slecht. 13. Le2 De7 14. Pbd2
Tae8 15. Pg5 h6 16. Ph3 Pe5
Misschien wederom lijnen probe-
ren te openen met 16. ... d5!? 17.
Pf4 c6 18. Lxh5 d5 19. Le2 dxc4
20. bxc4 b5 21. Th3 b4 22. Lb2 c5
23. Tg3 Dd6 24. Pe4 Pxe4 25.
Dxe4 Kh8

Al het witte geschut is in stelling
gebracht, het slotaccoord wordt
ingeleid met een tweede kwaliteits-
offer: 26. Txg7! Kxg7 27. Pe6+!
Txe6 28. fxe6 f6 29. f4! Zwart
heeft geen verdediging meer. 29. ...
Dc6 30. Df5 Pg6 31. Ld3 Dxg2 32.
e7 Dg1+ 33. Kd2 Df2+ 34. Kd1
1–0

Lucien van Beek behaalde net als
vorig seizoen een meesternorm en
mag zich nu Internationaal Meester
noemen. Zijn leukste partij was die
uit de derde ronde.

Lucien van Beek – Carl Wüstefeld,
Meesterklasse ronde 3
1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Pc3 c5 4.
dxc5 Pa6 5. Le3 Ph6 6. Ld4 e5 7.
Le3 Pf5 8. Ld2 Pxc5 9. b4 Pe6 10.
g3 a5 11. Pd5 b6 12. Lg2 Lb7 13.
e3 Tc8 14. Db3 La6 15. Tc1 Pd6
16. b5 Lb7 17. Pe2 Pc5 18. Db1 e4
19. Pef4 Lxd5 20. Pxd5 Pd3+ 21.
Ke2 Pxc1+ 22. Txc1 f5 23. Db3
Pb7 24. Lc3 Pc5

Je hebt al een kwaliteit geofferd en
het loopt niet echt lekker, wat doe
je dan? Juist, je offert er nog drie
punten bij: 25. Lxg7!! Pxb3 26.
axb3 Kf7 27. Ld4! Uiteraard geen
kwaliteit terugpakken met 27.
Lxh8 De lichte stukken moeten het
opnemen tegen de zwarte dame en
het feit dat zwart een toren meer
heeft is vooralsnog irrelevant
omdat er geen open lijnen zijn. 27.
... Tb8 28. h4 Te8 29. h5 Te6 30.
hxg6 hxg6+ 31. Th1 Dg8 32. f3
Td6 Wellicht toch maar gewoon
32. ... exf3 Na de tekstzet heeft wit
definitief voldoende compensatie.
33. fxe4 Txd5 34. exd5 d6 35. e4
Te8 36. Kd3 fxe4+ 37. Lxe4
Txe4! Een verstandige keuze,
voordat het uit de hand loopt met
die witte lopers. 38. Kxe4 g5 39.
Tf1+ Ke7 40. Kd3 Dh7+ 41. Kc3
Dh3 42. Tf3 Dh1 43. Te3+ Kd7
44. Lxb6 Dc1+ 45. Kd4 Dd1+ 46.
Ke4 Dg4+ 1/2 – 1/2

Roeland Pruijssers maakte het feest
compleet door zijn eerste groot-
meesterresultaat aan te laten teke-
nen. Daarvoor moest er in de laat-
ste ronde gewonnen worden.

Yge Visser – Roeland Pruijssers,
Meesterklasse ronde 9
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4.
La4 Pf6 5. 0–0 Le7 6. Lxc6 dxc6
7. Pc3 Pd7 De in de voorbereiding
vastgestelde strategie was loperpaar
incasseren en rustig afwachten. Als
je moet winnen is het verleidelijk
om ergens risico te nemen, maar
zoals deze partij laat zien is geduld
belangrijk. 8. d4 exd4 9. Dxd4 0–0
10. Lf4 Pc5 11. Dxd8 Lxd8 12.

Pd4 Lf6 13. Le3 Te8 14. f3 Pe6
15. Tad1 Pxd4 16. Lxd4 Le7 17.
g4 a5 18. Kg2 Le6 19. Kg3 a4 20.
f4 f6

21. Tfe1?? Een fikse blunder. De
zwarte a-pion moet geblokkeerd
worden met 21. a3 21. ... a3! 22. f5
De laatste vechtkans was 22. b3
Lb4 23. Tf1 c5 24. Pb5 cxd4 25.
Pxc7 Lc3 hoewel de lopers erg sterk
worden. 22. ... Lf7 23. b3 Lb4 24.
Pb1 24. Td3 Tad8 is het probleem;
24. Tf1 c5 25. Pb5 cxd4 26. Pxc7 is
hier al geen optie meer wegens 26.
... Ld6 24. ... Lxe1+ 25. Txe1 b6 en
de rest was geen probleem meer
voor de Apeldoornse kandidaat-
grootmeester: 26. Pc3 c5 27. Le3
Te7 28. h4 Le8 29. g5 Lc6 30. gxf6
gxf6 31. Lh6 Kf7 32. Kf3 Tg8 33.
Pd1 Te5 34. Lf4 Txf5 35. Pe3 Th5
36. Lxc7 b5 37. Kf2 Lxe4 38. Td1
Txh4 39. Td7+ Ke6 40. Td6+ Ke7
41. Ta6 Kd7 42. Lg3 Th3 43. Ta7+
Kc6 44. Pf1 f5 0–1

Homburg Apeldoorn bereikt top drie
In het seizoen 2006-2007 heeft
het eerste team van Homburg
Apeldoorn een historische
derde plaats behaald in de
Meesterklasse en zal deelne-
men aan de Europacup in
Turkije. Bovendien was er
volop individueel succes.

Sipke Ernst behaalde aan het
begin van het seizoen zijn lang-
verwachte laatste grootmeester-
norm. In de eerste ronde van
de competitie had hij Neerlands
nummer één kunnen verslaan.

door IM Merijn van Delft

Homburg Apeldoorn-speler IM Alexander Kabatianski (links) versus SBSA-jeugdtrainer Martin van Dommelen. (foto Fred Lucas www.fredlucas.eu)

IM Merijn van Delft. (foto Cocky van Delft)
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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, Multifunctioneel Centrum, Dorpstraat 30, Beekbergen. Secr. Johan van Ommen, tel 5430959.
SVU: dinsdagavond, dorpshuis Ugchelens Belang. Secr. Theo Logtenberg, tel 5336253.
De Touwladder: maandagavond. Secr. Piet van Oorspronk, tel 5409658.
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.deschaakmaat.nl
Schaakstad Apeldoorn: www.schaakstad-apeldoorn.nl SV Ugchelen: www.svugchelen.nl
VDS Beekbergen: www.vriendschapdoorstrijd.nl De Korenaar: www.korenschaker.nl
NK Lightning Chess www.lightningchess.nl KNSB: www.schaakbond.nl
Vredesschaaktoernooi: www.pitw.net Theo Visschedijk: www.cccasper.nl
Apeldoornse scholen competitie: www.asc-apeldoorn.info Vrouw en Paard: www.vrouw-en-paard.nl

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 achtste nummer. Uitgave: Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn. Secretariaat:
Mergelland 79, 7325 ZW Apeldoorn, k.vandelft@planet.nl Redactie: Andries Elskamp, Karel van Delft. Bijdrage: Merijn van Delft. Foto’s: Fred Lucas,
Cocky van Delft, Karel van Delft, Diane Roest. Vormgeving: Nijsen Media BV. Druk: Wegener. Advertentiewerving: SBSA. SBSA-bestuur: Merijn
van Delft, Marco Beerdsen, Karel van Delft, Henk Meurs, Arkadi Hachijan, Martin van Dommelen. Siteredactie: Marco Beerdsen.

Het MuConsult Apeldoorns
Rapidschaak
Kampioenschap wordt
gehouden op zaterdag
14 juni 2008 in
Denksportcentrum
Apeldoorn, Dubbelbeek 24.

Tussen 10.30 en 18.00 uur
worden zeven ronden van
25 minuten bedenktijd per
persoon gespeeld.
Prijzen 250, 150, 100, 50
en 25 euro alsook rating-
prijzen. Inschrijfgeld is 10

euro, jeugd t/m 20 jaar
5 euro (IM’s/GM’s vrij).
Opgave bij Karel van Delft,
k.vandelft@planet.nl.
Het kampioenschap werd
in 2007 gewonnen door
Stefan Kuipers.

Damesschaakclub Vrouw en Paard komt dinsdagmiddag bijeen in Wijkcentrum Drieschoten, Snelliusstraat 2.
Om 13.30 uur begint een uur schaakles, daarna is er tot 17 uur interne competitie. Zie www.vrouw-en-paard.nl.
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Cocky van Delft fotografe cvandelft@hccnet.nl

De nieuwe klok van DGT

Deze maand verkrijgbaar
www.dgtprojects.com

L O S T U W S C H A A K P R O B L E M E N O P …

Retiefstraat 73-B, 1092 VZ Amsterdam, (Bezoek alleen na afspraak!), tel/fax 020-66.507.93
Bestel via internet: www.xs4all.nl/~chess E-mail chess@xs4all.nl

LET OP HET NIEUWE WEBADRES & E-MAILADRES!!!

ALLE SOFTWARE EN ENGELSE SCHAAKBOEKEN: HIER BETAALT U GEEN VERZENDKOSTEN!!!
FRITZ 10 op DVD – div. talen - €49,90 • Deep Fritz 10 – 64 bit - €119,90

DVD FRITZ 9 NL NU €34,90 • FRITZ 8 NL op CD €25 (incl. porto!)
CD Rybka 2.3.2 Engine €39 • CD Rybka 2.3.2 + Openings, databank €49
Rybka multiprocessorversie €69 • idem met Openings en databank €89

ChessBase Magazine op DVD 1 JAAR €99,80 (6 DVD’s + tijdschrift)
ChessBase Magazine EXTRA (met 6 extra uitgaven op CD) €151,30

SCHOOLSCHAAKSET: BORD + STUKKEN (HOUT) €10 !!!
KLOKKEN: SAITEK II €35 • GARDE €36,50 • DGT 59,- • DGT-XL €63

COMPUTERS: Saitek Cosmic €69,95 • Mephisto Miami 39,95
ENGELSE BOEKEN ALTIJD LAAG IN PRIJS. GEEN VERZENDKOSTEN; wij blijven de goedkoopste!

HEET SS CHHAAAKBBURREAAU
sinds 1993 BOEKEN, SOFTWARE & MATERIAAL



Simultaan 
Lucien van Beek
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DVD ‘TRAINEN MET 
ARTUR JOESOEPOV’

Het Stad in Bedrijf Apeldoorns
Snelschaak Kampioenschap
wordt gehouden op zondag 10
februari 2007 in Artcafé
Samsam, Van Kinsbergenstraat
17. Tussen 13 en 17 uur wor-
den 13 ronden van vijf minuten
bedenktijd gespeeld.
Prijzen: 250, 150, 100, 50 en
25 euro. Twee ratingprijzen van
10 euro. Inschrijfgeld 10 euro,
jeugd t/m 20 jaar 5 euro
(IM's/GM's vrij).
Aanmelden: 
k.vandelft@planet.nl 
Vanaf 12 uur is er een simul-
taan voor jeugdtalenten.

Eerdere winnaars: 1999 GM
Artur Joesoepov, 2000 IM
Alexander Kabatianski, 2001
GM Roland Schmalz, 2002 IM
Alexander Kabatianski, 2003 IM

Manuel Bosboom, 2004 IM
Merijn van Delft, 2005 IM
Manuel Bosboom, 2006 IM
Sipke Ernst, 2007 GM Stelios
Halkias.

Het elfde ROC Aventus Open
Apeldoorns Schaakkampioen -
schap wordt dit jaar gehouden
in het weekeinde van 7, 8 en 9
september. De hoofdprijs is
1.000 euro. 
Het kampioenschap wordt
georganiseerd door Stichting
Bevorderen Schaken Apeldoorn.
Er wordt gespeeld in een 
A-groep vanaf 1800 elo en een
B-groep tot 1900 elo.
Speellocatie is De Brinkhorst
aan de Ritbroekstraat 2.
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 zon-
dag twee (vanaf 9.00 en 14.00
uur). Het speeltempo is twee
uur per persoon per partij.
De uitslagen worden doorgege-
ven aan de KNSB voor rating-
verwerking. Het is de eerste vier

ronden mogelijk om één of
twee ronden vrij te nemen (half
punt).
Hoofdarbiter is Paul Ham. 
De prijzen in de A-groep zijn
1.000, 500, 250, 150 en 100
euro. In de B-groep zijn de prij-
zen 200, 100, 75, 50 en 40
euro. In beide groepen zijn
ratingprijzen. Schoonheidsprijs
is een DGT-klok.
Het inschrijfgeld (betalen aan
de zaal) bedraagt 30 euro voor
de A-groep, 25 euro voor de 
B-groep en 20 euro voor jeugd
t/m 20 jaar. Deelname voor
(groot)meesters is vrij. 
IM Rob Hartoch verzorgt 
zondagmiddag publieks-
commentaar.
Deelnemers dienen zich vooraf
aan te melden via 
k.vandelft@planet.nl.
Foto: GM Sipke Ernst verdedigt
zijn titel op het toernooi.

Jeugdafdeling De Schaakmaat
De jeugdafdeling van De
Schaakmaat telt circa 60 leden.
Elke zaterdag is er van 9.30 tot
12 uur clubochtend in CSG De
Heemgaard (ingang zijkant) aan
de Heemradenlaan 125. Het eer-
ste uur krijgt iedereen les in de
Stappenmethode. Er zijn vijf
niveaus. Ook zijn er soms ook
lessen rond een bepaald thema.

Daarna wordt onderling compe-
titie gespeeld. Er zijn vijf niveaug-
roepen en vijf keer per jaar kan
een speler promoveren (niet
degraderen). Die onderlinge
competitie duurt maximaal een
uur (hoogste groep anderhalf
uur). Wie klaar is met zijn partij
kan partijtjes spelen voor de lad-
dercompetitie.

De meeste jeugdschakers maken
deel uit van een jeugdteam dat
tegen andere clubs op regionaal
(OSBO) of landelijk (KNSB)
niveau speelt. Vier keer per jaar
kunnen de jeugdschakers in het
Denksportcentrum terecht voor
Jeugd Ontmoet Senioren, waar
snelschaak of rapidpartijen tegen
de volwassenen clubleden wor-

den gespeeld. Jeugdleden
mogen ook in de seniorencom-
petitie van de club meespelen en
in een seniorenteam meedoen.
De contributie voor de jeugd
bedraagt € 18,50 per kwartaal.
Een tweede lid uit één gezin
krijgt €2,25 korting.
Informatie: Hessel Visser, tel.
5412425 of hpjvisser@chello.nl 

Schaakstad
Apeldoorn

Schaakstad Apeldoorn heeft
dinsdagavond clubavond van
19.45 tot 23.45 uur in De
Brinkhorst, Ritbroekstraat 2. Op
de avond wordt een onderlinge
competitie gespeeld. Partijen
duren maximaal vier uur. Er zijn
spelers van uiteenlopend
niveau, van beginners tot spe-
lers die uitkomen in de
Meester klasse. Iedere speler
heeft een tegenstander van
gelijk niveau. 
Elk kwartaal is er een snelschaak-
en rapidschaakavond.

Voorafgaand aan de competitie
is er van 19.00 tot 19.40 uur de
Buro Post-partijbespreking door
onder meer IM Roeland Pruijs -
sers en Stefan Kuipers. Iedere
geïnteresseerde is welkom.

Competitieleider is Robert
Verkruissen (tel. 3669916).
Schaakstad Apeldoorn speelt
met teams in de competitie van
de Oostelijke Schaakbond

OSBO. Landelijk spelen
Schaakstad Apeldoorn en de
Schaakmaat samen met drie
teams onder de sponsornaam
Homburg Apeldoorn.

De contributie bedraagt 100
euro per jaar. 

De club heeft een site
www.schaakstad-apeldoorn.nl

Homburg Apeldoorn-speler IM
Lucien van Beek bespreekt zon-
dag 14 oktober van 13.30 tot
14.30 uur in het Denksport -
centrum zijn mooiste partijfrag-
menten van het afgelopen jaar,
waarin hij de titel van interna-
tionaal meester verwierf.
Daarna geeft hij een simultaan
aan deelnemers van de SBSA
jeugdtraining en leden van
Schaakstad Apeldoorn. 
Publiek is welkom bij deze 
activiteiten vanwege de viering
van het vijfjarig bestaan van
Denksportcentrum Apeldoorn.

JOM is een jaarlijkse traditie.
Meesters en sterke schakers
geven vrijdag 4 januari 2008
workshops aan jeugdschakers.
Het programma duurt van 11
tot 18 uur en bestaat onder
meer uit een partijbespreking
en een simultaan met nabe-
spreking. De groepjes worden
op niveau ingedeeld. De deel-
nemers verdienen punten en
winnaars krijgen een schaak-
boek.  Vanaf 16 uur wordt het
Apeldoorns Jeugdsnelschaak
Kampioenschap gehouden.
JOM wordt gehouden in
Denksportcentrum Apeldoorn,
Dubbelbeek 24. De eigen bij-

drage is 10 euro. Aanmelden
via k.vandelft@planet.nl (o.v.v.
naam, adres, leeftijd, rating,
Stappendiploma). 
Sponsor is 
Juwelier Van der Mey.

SBSA heeft een dvd gemaakt over
een workshopdag met grootmees-
ter Artur Joesoepov. De dvd omvat
onder meer een gefilmd interview
(45 minuten) over trainingsmetho-
den, honderden foto’s over schaken
in Apeldoorn, drie cdroms Jeugd
Ontmoet Meesters, zeven eerdere
Schaakkranten (pdf) en de cdrom
‘Mark Dvoretsky in Apeldoorn’. 
De dvd is beschikbaar voor 
donateurs (minimaal tien euro) 
van SBSA. Informatie: www.sbsa.nl 
of k.vandelft@planet.nl 

LEREN SCHAKEN

Leren schaken kan prima via de
Stappenmethode. De lesmethode
bestaat in boekvorm en op cdrom.
Per les wordt een onderwerp uitge-
legd en zijn er opgaven. 
Zie ook www.stappenmethode.nl.
Het schaakprogramma Fritz 10
bevat diverse functies. Je kunt er
tegen spelen, partijen mee analyse-
ren en via internet tegen andere
mensen over de hele wereld spelen.
Op de Nederlandse versie staat een
film waarin IM Merijn van Delft de
schaakregels uitlegt.

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2007

Stad in Bedrijf
Snelschaken

Clubavond, in het midden Armen Hachijan en Maarten Beekhuis. (foto Cocky van Delft)

Jeugd Ontmoet Meesters
www.maxeuwe.nl

www.buropost.nl
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Voor meer informatie bel het Studie Informatiepunt 
0800 - 444 55 55 (gratis) of kijk op www.aventus.nl

Kies voor een opleiding of cursus bij ROC Aventus. Een tactische zet is om je goed 
te laten informeren op basis van je talent over de studiemogelijkheden. Inschrijven 
bij ROC Aventus is voor jou een zet op weg naar een succesvolle carrière.

Vergroot je kansen!

zo... nu ben jij aan zet!


