
ties van de Oostelijke
Schaakbond OSBO.

Via jeugdleiders Hessel
Visser en Heleen Kers van
De Schaakmaat kunnen
Apeldoornse jeugdschakers
vijf Stappenexamens afleg-
gen. Jaarlijks zijn er ruim
550 examens.

Jeugdschakers kunnen lid
worden van De Schaak-
maat (zaterdagochtend),
Schaakstad Apeldoorn
(dinsdagavond), De
Touwladder (maandag-
avond) of De Schakel
(maandagavond). Ze krij-
gen daar les en spelen
competitie.  Voor kinderen
die op hun school niet
kunnen schaken zijn deze
clubs een mooie oplossing. 

Verschillende verenigingen
doen met jeugdteams mee
aan competities van de
OSBO. 

Er zijn diverse jeugdtoer-
nooien in Apeldoorn.
Enkele duizenden Apel-
doorners hebben via hun
schoolteam door de jaren
meegedaan aan het
Apeldoorns Basis Scholen
Kampioenschap (ABKS).
Het OSBO-jeugdkampioen-
schap met kerst en in het
voorjaar het Foto Kuipers
Apeldoorns jeugdkam-
pioenschap zijn meerdaag-
se toernooien. Elk jaar wor-
den er een paar Apel-
doornse jeugdschakers
regionaal OSBO-kampioen.
Zij mogen dan meedoen
aan het Nederlands kam-

pioenschap. Wie lid is van
de KNSB kan zich ook
inschrijven voor het NK
snelschaak en NK rapid.

Diverse schoolschaakclubs
als De Touwladder, de
Meester Lugtmeijerschool
en De Schakel (AGKS-toer-
nooi) organiseren jaarlijks
ééndags- of middagtoer-
nooien waar alle jeugd-
schakers aan mee mogen
doen. 
Ook kunnen jeugdspelers
meedoen aan toernooien
voor volwassenen.
Stichting Bevorderen
Schaken Apeldoorn (SBSA)
organiseert tijdens het
Apeldoorns Schaakfestival
het Apeldoorns jeugdkam-
pioenschap snelschaken.
Op dat festival kunnen

schoolschakers een simul-
taan spelen tegen de sterk-
ste Apeldoornse schakers.
De SBSA en schaakvereni-
gingen kunnen jeugdspe-
lers tips geven om zich
verder te ontwikkelen op
schaakgebied. Ook schaak-
sites en de bibliotheek bie-
den veel informatie. 

Sterkere jeugdschakers in
Apeldoorn krijgen extra
training via hun club, de
Oostelijke Schaakbond
OSBO, Stichting
Bevorderen Schaken
Apeldoorn en/of de lande-
lijke schaakbond KNSB.
Ook zijn er trainers die
jeugd privéles geven. De
SBSA organiseert elk jaar
de trainingsdag Jeugd
Ontmoet Meesters. 
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Apeldoorn Jeugdschaakstad

Gezamenlijke laatste ronde van de scholencompetitie. (Foto Maarten Sprangh)

Veel jeugd in Apeldoorn schaakt. Op allerlei
niveau’s. Er zijn meer dan twintig schoolschaak-
clubs, schaakclubs hebben een jeugdafdeling, er
zijn trainingen en toernooien. Ook worden er
goede resultaten geboekt. 

Deze jaarlijkse krant wordt voor de vijfde keer uitgegeven
door Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn. De SBSA
organiseert tal van schaakactiviteiten in Apeldoorn. 
De stichting heeft een internetsite www.sbsa.nl en 
verzendt wekelijks Apeldoorns schaaknieuws via een
emailbericht. Via een mail 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.

Via SBSA kun je meedoen met de sponsorloterij
Penningmeester SBSA: Hans Bouwer (h.bouwer@tiscali.nl)

Zie ook www.sponsorloterij.nl

Ruim een dozijn Apel-
doorners is tot dusver
Nederlands jeugdkam-
pioen geworden: Marc
Jonker, Renate Limbach,
Merijn van Delft, Roeland
Pruijssers, Marijn Vissche-
dijk, Gillian Visschedijk,
Esther Wolbers, Tim Lam-
mens, Michelle Donker,
Henriët Springelkamp,
Berdie de Bie, Laura Jonker
Stefan Kuipers, Remco
Woutersen en Stefan
Luteijn.

Een schoolschaakclub
heeft in de regel één keer
per week een bijeenkomst.
Er wordt vaak een half uur
les gegeven met de Stap-
penmethode en daarna is
er een onderlinge compe-
titie. 
De Stappenmethode is een
heldere leermethode met
uitleg en oefeningen. 
Er is een  handleiding bij
waardoor iedere enthou-
siaste volwassene en oude-
re jeugdspeler schaakles
aan kinderen kan geven. 
De methode bestaat in
boekvorm en op cdrom
(vijf stappen in totaal 15
euro). Voor het indelen
van een competitie zijn
simpele en gratis program-
ma’s voor een computer
beschikbaar. Een ouder die
een dagdeel per week
beschikbaar heeft kan al
een schoolschaakclub
beginnen. Zie ook
www.stappenmethode.nl

Vrijwel alle basisschool-
schaakclubs doen mee aan
de basisscholencompetitie,
die wordt geleid door
Hessel Visser en Jan van
Dijk. Jaarlijks doen circa 60
viertallen mee in diverse
niveaucategorieën. De
competitie wordt komend
jaar voor de negentiende
keer gehouden en maan-
delijks verschijnt een
emailbulletin met uitslagen
en verslagen. De beste
scholen doen mee aan
regionale en landelijke
kampioenschappen. Dit
jaar is het bovenbouw-
team van het Gymnasium
tweede van Nederland
geworden en hebben De
Touwladder en KSG de
halve finales bereikt. Het
Gymnasium en De Heem-
gaard zijn al eens
Nederlands schoolkam-
pioen geworden.

Enkele schoolschaakclubs
organiseren extra activitei-
ten zoals een snelschaak-
toernooi of een simultaan
tegen een sterke speler.
Ook zijn er gezellige activi-
teiten zoals het bekijken
van de video ‘Lang Leve
de Koningin’. Soms
bespreekt een sterke scha-
ker partijen, dat is heel
leerzaam. 
De schoolschaakclubs van
De Touwladder en De
Schakel zijn officiële
schaakverenigingen die
meedoen aan de competi-
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Hij zit vast in Japan en dreigt te wor-
den uitgeleverd aan Amerika, waar hij
een gevangenisstraf riskeert. 

Aanleiding is een stuk dat Gary
Kasparov heeft geschreven in The New
York Times waar hij ingaat op de per-
soon Fischer. ‘Kasparov doet daarin
een beetje paternalistisch en is dat wel
terecht?’, vraagt de Vlaamsche corre-
spondent. 

De gedachte achter die vraag komt
voort uit een wereldbeeld waarin de
minderen zich geen oordeel moeten
aanmatigen over hun meerderen. Op
zich correct, resteert de vraag wie is
hier minder of meer: Fischer of
Kasparov? 

In Bobby Fischer, de dolende koning 
(Böhm en Jongkind, Tirion 2003) wor-
den alle wereldkampioenen met elkaar
vergeleken. 
1. De duur van de periode van regeren

(Lasker, Kasparov, Aljechin)
2. Het aantal toernooi-overwinningen 

(Karpov, meer dan 150)
3. De hoogste Elo-rating op een

bepaald moment (Kasparov 2850,
Fischer 2825, Karpov 2780)

4. De hoogste Elo-rating over een top-
periode van twee jaar (Fischer,
Kasparov, Karpov)

5. De hoogste Elo-rating over een
periode van tien jaar (Kasparov,
Fischer, Karpov)

Kortom, Fischer en Kasparov horen
zonder twijfel bij de top-drie beste spe-
lers aller tijden.

Maar is daarmee alles gezegd? Dacht
ik niet. Fischer heeft het professionalis-
me in de schaaksport gebracht, dankzij
hem verdienden zijn nagangers onver-
gelijkbaar veel meer dan zijn voorgan-
gers.

Fischer heeft de Fischer-klok bedacht,
waardoor de verschillende bedenktij-
den gedurende de partij simpel kun-
nen worden ingesteld. Juist door die
mogelijke versnellingen in tempo heeft
de schaaksport de laatste jaren nieuwe
impulsen gekregen. Fischer bedacht
zijn klok 20 jaar geleden, nu spelen Jan
en alleman ermee. En mocht de
schaaksport ooit door de computer
worden achterhaald (ANP- Het sterren-
kundig instituut Astron in Dwingeloo
en het Amerikaanse computerbedrijf

IBM ontwikkelen een supercomputer
die 34 duizend miljard berekeningen
per seconde kan uitvoeren), en dat kan
nog wel een paar jaar duren, dan heeft
Fischer al een voorzet gegeven om die
aanval te pareren: het Fischer-random-
schaak. Waarbij het toeval bepaalt wat

de beginopstelling is. ‘Dus’, zei ik
tegen De Gazet: ‘Kasparov mag zeg-
gen en denken en schrijven wat hij wil,
zolang hij maar met gepast respect
over Fischer oordeelt.’

Hans Böhm
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Briljant schaken 2003
De 10 beste partijen, 

de 10 mooiste studies
Jan Timman en Hans Böhm

Briljant Schaken is een eerbetoon

aan de crème de la crème van de

toernooischakers en de studie-

componisten. Met tien briljante

partijen en tien briljante studies,

op leerzame wijze behandeld.

ISBN 90.4390.556.9,

verkoopprijs € 16,98.

Verkrijgbaar bij boekhandel 

en warenhuis.

Een journalist van De Gazet aan de lijn…           Door IM Hans Böhm 

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, magazines waaronder 

�Nieuwsbulletin Buiten Bedrijf�. Voor alle disciplines heeft Nijsen Media 

de professionele medewerkers in huis. 

Kortom, ��n 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

met dat aangename Belgische accent, of ik
wat commentaar wil geven op de penibele
situatie van Bobby Fischer. 

IM Merijn van Delft (l) versus IM Hans Böhm GM Jan Timman signeert een boek voor Jered Bloom



Zijn gelaatsuitdrukking
en lichaamstaal staan
op onweer. Arthur van
de Oudeweetering baalt
verschrikkelijk. De laat-
ste ronde van de mees-
terklasse leverde (weer)
een persoonlijke nul op.
‘Misschien wil ik wel te
graag. Dan denk je niet
meer objectief’, dubt
Arthur over de oorzaak
van zijn mindere preste-
ren voor Schaakstad.

Afgezien van zijn score is
hij tevreden over zijn
terugkeer naar Apel-
doorn. Als een verloren
zoon is hij in de Apel-
doornse gelederen opge-
nomen. Hoe kan het ook
anders bij het terugzien
van de oude makkers van
vroeger, destijds nog
ASG. ‘Het is een factor
geweest om voor
Schaakstad te gaan scha-
ken. Harrie de Bie had
het al eerder gevraagd.
Je komt de oude jongens
weer tegen en de ande-
ren als Sipke, Lucien,
Merijn en Manuel kende
ik ook al. Met Sipke en
Lucien heb ik een trai-
ningscursus gedaan’, ver-
telt Arthur na de laatste
gezamenlijke competitie-
wedstrijd in het
Denksportcentrum.
Belangrijke factor om

vanuit zijn woonplaats
Amsterdam voor het
schaken naar zijn ge-
boorteplaats Apeldoorn
terug te komen is even-
wel de ambiance rond
Schaakstad. ‘Er is hier
meer ambitie. Bij Amstel-
veen, mijn vorige club,
sijpelde dat toch een
beetje weg. Jammer is
alleen dat mijn prestaties
afgelopen seizoen zijn
tegengevallen. Vijf remi-
ses en vier verloren par-
tijen, dat is toch bene-
den mijn stand. Het ging
niet denderend en heb
tweemaal een enorme
bok geschoten.
Misschien wilde ik te
graag en teveel. Dan zie
je soms de simpelste din-
gen over het hoofd. In
vergelijking met vroeger
is het schaken in Apel-
doorn professioneler en
groter geworden. De
ambiance er omheen
trekt me. Ik heb het
gevoel dat we er met z’n
allen voor gaan.’
Arthur van de Oudewee-
tering, 38 jaar, maar nog
steeds de bescheidenheid
zelve, is inmiddels inter-
nationaal meester en
sinds twee jaar  trainer
bij de nationale jeugd-
trainingen van de KNSB.
Het is een job die hem
aanspreekt. ‘Het is leuk

om te doen en met
ambitieuze kinderen
bezig te zijn. Ik train de
jongens tot veertien jaar.
Het zijn alleen wel hele

zware weekeinden. De
trainingen zijn een dag
na de competitiewedstrij-
den, acht per jaar en zes
uur lang. Dat is best
zwaar. De hele jeugdop-
leiding is in vergelijking
met mijn jeugd verbe-
terd. Er zijn drie leeftijds-
categorieën bij de trai-

ningen en bij het
Nederlands jeugdkam-
pioenschap zijn het er
zelfs vier. Zowel natio-
naal en regionaal en bij

de verenigingen is er een
enorme aandacht voor
de jongeren. Er is ook
behoefte aan trainingen
en dan heb je vanzelf
meer trainers nodig.
Apeldoorn heeft talent,
Roeland Pruijssers bij-
voorbeeld. Die leeft voor
het schaken en studeert

hard.’
‘Mijn eigen ambities?
Eerst maar eens beter
spelen en mijn rating
opschroeven. Een mees-

ter met een rating van
onder de 2400, dat kan
eigenlijk niet. Komende
maanden speel ik toer-
nooien in Amsterdam en
Hoogeveen. Dan kijken
we wel weer verder. Om
grootmeester te worden
zou ik flink moeten stu-
deren, wanneer ik ten-

minste het talent ervoor
zou hebben. Het is nau-
welijks te combineren
ook met werken. Ik werk
bij een koeriersbedrijf in

Amsterdam, een com-
mercieel bedrijf met ideë-
le doelstellingen. De koe-
riers zijn mensen met
een handicap. Ik stuur de
koeriers aan en combi-
neer ritten. Die combina-
tie van werken, schaken
en mijn vriendin, dat
bevalt me heel goed.’
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Arthur keert terug naar de
oude makkers Door Andries Elskamp

President-direkteur en
geboren Apeldoorner
Richard Homburg is de
broer van clubgenoot
Eddy Homburg, waar-
mee de link is gelegd. De
landelijk spelende teams
zullen uitkomen onder
de naam Homburg
Apeldoorn.  Voor wie de
naamsveranderingen van
de afgelopen jaren even
niet meer kan volgen, bij
deze een kort overzicht.
De Apeldoornse schaak-
clubs ASG en SVA zijn
gefuseerd en de nieuwe
club heet Schaakstad
Apeldoorn. De teams van
Schaakstad Apeldoorn
die in de landelijke com-
petitie uitkomen werden
tot en met afgelopen sei-
zoen gesponsord door

BIS en speelden ook
onder die naam.
Het eerste team is na vier
seizoenen Meesterklasse
gedegradeerd naar de
eerste klasse, maar het
team is bij elkaar geble-
ven. IM Sipke Ernst, IM
Alexander Kabatianski,
IM Manuel Bosboom, IM
Merijn van Delft, IM
Arthur van de Oude-
weetering, Lucien van
Beek, Marc Jonker en
Freddie van der Elburg
blijven spelen. Nieuwe
gezichten in het eerste
team zijn IM Alexander
Naumann (25) en
Roeland Pruijssers (15). 
Naumann woont in
Hamburg en maakt even-
als Van Beek, Van Delft
en Ernst deel uit van de

sterke generatie 1979.
Met elk twee grootmees-
ternormen op hun naam
zijn Naumann en Ernst
de nieuwe kopmannen
van het team. Pruijssers
komt uit de eigen jeugd
en is dit jaar definitief
doorgebroken met zijn
Nederlandse titel t/m 16
jaar. Zijn internationale
rating is reeds gestegen
tot 2257 en het plafond
is nog lang niet in zicht. 
Dat het team thuishoort
op het hoogste niveau is
duidelijk. Ondanks een
slecht seizoen in de regu-
liere competitie werden
afgelopen jaar wel de
nationale beker en het
Nederlands snelschaak-
kampioenschap voor
teams gewonnen.

Homburg N.V. nieuwe sponsor 
Schaakstad Apeldoorn Door IM Merijn van Delft

Links IM Arthur van de Oudeweetering  (Foto Maarten Sprangh)

Schaakstad Apeldoorn won dit jaar de KNSB-beker, v.l.n.r. IM Sipke Ernst, IM Manuel Bosboom, IM Arthur
van de Oudeweetering en IM Merijn van Delft.

Schaakstad Apeldoorn heeft met ingang van dit seizoen een nieuwe sponsor,
vastgoedondernemer Homburg N.V. Het doel is duidelijk: zo snel mogelijk
weer promoveren naar de Meesterklasse.
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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

DGT...
dé denksportenklok

Verkrijgbaar via de KNSB 
en de betere schaakhandel

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:

Fritz 8 Nederlands - spelen, leren, trainen, analyseren - € 50,-
NU Shredder 8 - meervoudig wereldkampioen - € 50,-

Fritz 7 NL NU € 26,- •    Fritz 6 NL NU € 11,50
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

"DGT XL, Digital Exellence"

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

KORTINGSBON
Speciaal voor de lezers van Schaakkrant Apeldoorn

10% korting op een artikel naar keuze!
Schaakboeken, -materiaal, -computers, -software ...

Vraag naar de gratis catalogus of bezoek onze website

Naam

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Gewenste artikel

Stuur deze bon (of een kopie) naar:

VOF De Beste Zet tel: 0499-460320
A.van Ostadepad 5 email: johanvanmil@nederland.net
5684 AS Best http://www.cybergate.nl/debestezet

Actie geldig tot 30 november 2004, één bon per persoon

✃



De prachtige wereld van de
schaakproblemen Door GM Daniel Stellwagen
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Zelf zou ik het antwoord
niet weten, maar ik ver-
moed dat het een soort
onbekendheid met de
materie is. 
Iets als: de wereld van
het probleemschaak
bestaat, OK, maar wat
heb ik daar mee te
maken?!
Een normale schaakpartij
is al ingewikkeld genoeg!
Toch liggen er prachtige
dingen voor het oprapen
in deze redelijk onbeken-
de uithoek van het scha-
ken.

Een voorbeeld om er in
te komen.
De stelling winnen is niet
zo moeilijk, maar mat in
drie zetten wel. Het is
zeker niet makkelijk om
te zien dat het de pion is
die mat moet geven! Dit
is een goed voorbeeld
van een ‘probleem’. De
stelling winnen is niet zo
moeilijk, maar mat in
drie geven kan maar op
één manier. Het is zeker
niet makkelijk te zien dat
het die pion is die mat
gaat geven. 1.Tb1!! a6
Deze zet doet zwart
natuurlijk liever niet,
maar hij moet wel.... 

2.Ta1! Kb5 Alweer heeft
zwart geen keuze. 3.a4#
Het is volbracht! 
De manoeuvre Tb1-a1 is
erg paradoxaal. Om de

zwarte koning mat te
zetten is het nodig om

de toren op het minst
actieve veld neer te zet-

ten. Het bovenstaande
probleem wordt een
miniatuur genoemd. Alle
gecomponeerde stellin-
gen waarin zeven  of
minder stukken op het
bord staan worden zo
genoemd.
Natuurlijk zijn niet alle
problemen miniaturen.
Vele zijn tamelijk chao-
tisch en bevatten veel
stukken. Soms heeft
zwart zelfs ál zijn stukken
nog......

Het tweede probleem
vind ik zelf een hele
mooie. De beginzet is zó
onverwacht dat ik me er
nog steeds over verbaas.
Geniet mee!

1.Le4!! Een zet van on-
gekende schoonheid. De
loper kan op 7(!) manie-
ren geslagen worden,
maar al zwarts stukken
blijken overbelast. Zwart
gaat onherroepelijk mat.
1...Dxe4 [ 1...Kxe4
2.Tc4#;  1...dxe4
2.Dd8#;  1...Pgxe4
2.Pe6#;  1...Pfxe4
2.Thd3#;  1...Tfxe4
2.Pf5#;  1...Texe4 2.Tc1#;
1...Tb2 2.Dxd5#] 2.Tc2#
Merk op dat de matzet
op elke zwarte zet anders
is!  

In een normale schaak-
partij kan je alleen maar
hopen dat je een derge-
lijke zet uit kan voe-
ren......

Ikzelf vind  het bekijken
van problemen en stu-
dies een buitengewoon
geslaagde besteding van
mijn tijd.
Hopelijk is na de boven-
staande voorbeelden ook
een beetje duidelijk
geworden waarom..... 

GM Daniel Stellwagen

Het lijkt erop dat de meeste toernooischakers niet
veel moeten hebben van gecomponeerde schaak-
problemen (mat in X zetten). Het is dan ook vrij
zeldzaam dat iemand èn componeert èn ‘gewone’
toernooien speelt. 
Waarom?! Wat veroorzaakt deze barrière?

Roeland  Pruijssers (15)
is dit jaar Nederlands
kampioen t/m 16 jaar
geworden. Voor de
Schaakkrant analyseert
hij zijn mooiste partij
van dit jaar. Dat is een
simultaanpartij tegen
grootmeester Adrian
Michalchishin, die 14
maart in Denksport-
centrum Apeldoorn een
training aan de SBSA-
jeugd gaf. 

GM Adrian
Michalchishin –
Roeland Pruijssers

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6
3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5
Deze variant is gewoon
heel fijn spelen, omdat
zwart ontwikkelingsvoor-
sprong krijgt en wit niet
zoveel heeft aan die
pion. 5.exd5 b5 6.Lf1
Dxd5 [6...Pd4 7.c3 Pxd5
8.cxd4 Dxg5 9.Lxb5+
Kd8± Wel een leuke
variant, alleen is het niet
goed, omdat zwart nu
zelf ook zwaktes heeft.]
7.Pc3 Dc5 8.Lxb5 h6
[8...Lg4 9.Pge4 Pxe4
10.Lxc6+ Dxc6 11.Dxg4
Pxc3 12.dxc32 met beter
spel voor wit.] 9.b4 inte-

ressante zet. Zorgt voor
zwaktes, maar aan de
andere kant: een aanval
op de damevleugel is
nooit weg. [9.De2 Ziet er
raar uit, maar is zeker
niet onmogelijk. 9...hxg5
10.d4 Db6 ( 10...Dd6
11.dxe5) 11.d5] 9...Db6
10.Df3 Ld7 11.Pge4
Pxe4 12.Dxe4 rare
positie van de dame.
Maakt de opstoot f5
extra verleidelijk. Later
wordt de slechte positie
van de dame duidelijk.
12...0–0–0?! Gewaagde
zet, omdat de konings-
stelling open ligt. Maar
het idee ligt er wel:
koningsaanval doen.
13.0–0 Ld6 Ik snap niet
waarom ik niet direct f5
speelde. Misschien door
dit gezegde: de dreiging
is sterker dan de uitvoe-
ring. [13...f5 14.Dd5 En
nu weet ik het al niet
meer. Vandaar dus.]
14.a4 a6? Nu geef ik
wit de kans om zonder
kleerscheuren mijn
koningsstelling open te
gooien. [14...f5 15.Dd5
Pxb4 Nu heb ik de pion
wel terug, maar de acti-
viteit is minder gewor-
den. 16.Db32] 15.Lc4?

passiever kan bijna niet.
Wit had zoveel mogelijk-
heden en hij kiest de pas-
siefste uit. 15.Pd5 was
een goede zet, net als
15.a5 [15.a5! Dit wint
geheid. 15...Db7 16.Lxa6
Dxa6 17.b5 f5 18.De3
Db7 19.bxc6 Lxc6± Nu
wordt mijn koningsstel-
ling wel erg zwak.
15.Pd5 Db7 16.Lc4 Pd4
17.b5 Lf5 Met nog
steeds meer activiteit
voor zwart.] 15...f5
16.Dd5 Kb8 Goede zet,
zorgt ervoor dat de
koningsstelling wat min-
der zwakke gaten heeft.
17.b5 ziet er sterk uit,
maar schijn bedriegt,
want na 17...Pb4 en a5
heeft zwart een goede
blokkade. [17.a5 Db7
18.b5 Pd4 19.bxa6 Dxd5
20.Pxd5 Lc6 En het valt
reuze mee.  17.Tb1 Pd4
(17...Thf8 18.a5 Dd4
19.b5 Pb4 20.bxa6 Dxd5
21.Pxd5 En zwart verliest
gegarandeerd.) 18.Df7
Lf8 19.Dh5 en wit staat
beter.] 17...Pb4 18.Df7
gewaagd! Hij zet zijn
belangrijkste stuk temid-
den van de vijand. Maar
ja, hoe actiever hoe
beter. 18...Pxc2 Andere

zetten waren ook moge-
lijk. [18...Dd4 19.Lb3 e4
20.Dh5 De5 21.Lb2 g6
22.Dh4 met geen slecht
spel. 18...Dc5 19.d3 e4
20.Pd5 Pxd5 Wit heeft
een pion meer, maar

zwart heeft nog steeds
de activiteit.] 19.Tb1 a5
20.d3 Lc5 Goede zet,
pakt velden van de loper
af. 21.Ld2? Nu heb ik
de kans om het loper-
paar te pakken te krijgen.
[21.Dxg7 Dd6 22.Lb2

Pd4 23.Kh1 Le6 En wit
heeft een gezonde pion
meer. 21.Pd5 Dd6
22.Dxg7 Pd4 En hier
heeft wit al ontwikke-
lingsproblemen.]
21...Pa3 22.Pd5 De6

[22...Le6 23.Pxb6 Lxf7
24.Tbc1 cxb6 25.Lxf7
Thf8 26.La2 Txd3
27.Lxa5 Lxf2+ 28.Txf2
bxa5 En zwart staat een
pion voor, alleen staat
dat paard raar.]
23.Pxc7? Nu komt wit

slecht te staan. [23.Dxg7
Thg8 24.Dxh6 Dxh6
25.Lxh6 Pxb1 26.Txb1
Le6 27.Pxc7 Kxc7 Wit
staat hier een stuk beter.]
23...Dxf7 24.Pa6+ Ka7
25.Lxf7 Pxb1 26.Txb1
Een kwaliteit, voor een
pion. Moeilijk voor bei-
den. 26...Lb6 27.Lc3
het centrum onder druk
zetten is altijd goed.
27...Thf8 28.Lc4 Tfe8
29.Te1 Le6 30.Kf1
[30.Txe5 Lxc4 31.Txe8
Txe8 32.dxc4 Te2 En
zwart staat beter.]
30...e4 31.Lxe6 Txe6
32.dxe4 fxe4 33.Lxg7
Td2 34.Te2 34. Txe2
Eerst 34...Td1 en daarna
ruilen zou voor een
slechtere positie van de
koning zorgen. 35.Kxe2
Tg6 36.Le5 Txg2
37.Lg3 Tg1 38.Pc7
Eindelijk komt dat paard
weg van a6. 38...Ta1
Geen 39...Txg3, want
waarom risico nemen als
je straalgewonnen staat.
39.Pd5 Txa4 40.h4
Ta2+ 41.Ke1 Tb2
42.Pc3 e3 43.fxe3
Lxe3 44.Pd1 Tb1
45.Ke2 Ld4

En hier gaf hij op. 0–1

De mooiste partij van Roeland Pruijssers

Roeland Pruijssers (links) tijdens simultaan tegen GM Adrian
Michalchishin
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ROC Aventus en Sport
Leren en (top)sport gaan bij ROC
Aventus heel goed samen
ROC Aventus wil haar
deelnemers een zo 
aantrekkelijk mogelijke
leeromgeving bieden.
Daarbij wordt nadruk-
kelijk rekening gehou-
den met individuele
talenten, competenties
en wensen van de 
deelnemers. 

Op een flexibele manier
maakt ROC Aventus het
voor sporters mogelijk
sport en reguliere MBO-
opleidingen te combine-
ren. Opdat je èn veel in

je sport bereikt èn een
maatschappelijke carrière
opbouwt. 
ROC Aventus bereidt
deelnemers voor op het
theoretisch en praktisch
goed kunnen uitoefenen
van een beroep. De
opleidingen bevorderen
tevens de algemene vor-
ming en persoonlijke
ontplooiing. 
Sportbeoefening moet
volgens ROC Aventus
gericht zijn op een com-
binatie van optimale per-

soonlijkheidsontwikkeling
en het leveren van spor-
tieve prestaties. 
In principe kan elke
MBO-deelnemer bij ROC
Aventus gebruik maken
van de combinatie van
onderwijs en sport. 
ROC Aventus biedt twee
sportberoepsopleidingen
aan:
- Sport en Bewegen

(CIOS) bij de sector
Gezondheid Dienst-
verlening en Welzijn in
Apeldoorn.

- Commercieel Mede-
werker in de Sport bij
de sector Economie &
Ondernemen in Deven-
ter (vanaf 2005 moge-
lijk ook in Apeldoorn)

Sporters die de ambitie
hebben om topsport te
beoefenen kunnen bij
ROC Aventus opleidin-
gen combineren met:
1. De Wielerschool
2. De Atletiekschool
3. De Voetbalscholen van

Go Ahead Eagles en
AGOVV

Meer informatie:
www.aventus.nl

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

H E E R E N V E E N
( 0 5 1 3 )  4 3 3  4 3 3

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

Orderparkweg 3
7312 EN Apeldoorn

Vrij toegankelijke 
modellentuin

Alle natuursteenproducten

A p e l d o o r n
Pr. Beatrixlaan 255a
7312 DG Apeldoorn
Tel. 055 - 576 05 85
Fax 055 - 576 01 84

R i j s s e n
Argonstraat 2a
7463 PD Rijssen

Tel. 0548 - 53 84 00
Fax 0548 - 53 84 09



Rapidkampioenschap 
Het Eggink Maalderink
Apeldoorns Rapidschaak
Kampioenschap wordt
gehouden op zaterdag
18 juni 2005 in het
Denksportcentrum. 

Tussen 10.30 en 18.00
uur worden zeven ron-
den van 25 minuten
bedenktijd per persoon
gespeeld. De hoofdprijs

is 200 euro, de tweede
t/m zesde prijs zijn 100,
50, 40 en 30 euro. Er zijn
ook ratingprijzen. Het
inschrijfgeld is 5 euro,
jeugd tot 20 jaar 3 euro

(IM’s/GM’s vrij). 
Opgave bij Karel van
Delft, k.vandelft@pla-
net.nl of bij Hans Bouwer
(tel. 055-3662649 of
h.bouwer@tiscali.nl).
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Trainen met Afek

IM Yochanan Afek is eind-
spelstudiecomponist, eind-
spelarbiter, internationaal
meester, internationaal arbi-
ter, schaaktrainer, schaak-
postzegelverzamelaar,
schaakorganisator en
schaakjournalist. Hij is spe-
ler/trainer van Wageningen
en woont in Amsterdam. Hij
geeft trainingen aan groe-
pen en geeft privéles (ook
per email). Verder geeft hij

simultaans en lezingen. Afek
was van 1988-1998 trainer
van de Israëlische jeugdse-
lectie. In Apeldoorn is hij bij
de jeugd sinds 1996 een
graag geziene trainer. 

Op de foto wordt hij
omringd door deelnemers
aan de SBSA-jeugdtraining.
IM Yochanan Afek is bereik-
baar via afek26@zonnet.nl
of via tel. 020-6861965.

JOM is een jaarlijkse tra-
ditie. Sterke schakers,
waaronder meesters,
geven vrijdag 7 januari
2005 workshops aan
groepjes jeugdschakers. 
Het programma duurt van
11.00 tot 17.00 uur en

bestaat onder meer uit een
partijbespreking en een si-
multaan met nabespreking.
De groepjes worden op
niveau ingedeeld. De deel-
nemers kunnen voor de
onderdelen punten verdie-
nen en de winnaars krijgen
een schaakboek. De works-
hops worden gehouden in
Denksportcentrum
Apeldoorn. De eigen bij-
drage is 10 euro (bij aan-
vang te voldoen). Aanmel-
den kan bij Karel van Delft
(tel. 055-3601271 of email

k.vandelft@planet.nl) o.v.v.
naam, adres, telefoonnum-
mer, leeftijd en eventuele

rating. Sponsor van JOM is
wederom Juwelier Van der
Mey.

Eggink Maalderink Schaak-
festival in denksportcentrum

In Denksportcentrum Apel-
doorn, Dubbelbeek 24,
vindt  vrijdag 7 januari 2005
van 17.00 tot 21.00 uur het
derde Eggink Maalderink
Schaakfestival plaats. Er zijn
allerlei activiteiten waaron-
der simultaans, films, een
openbare schaakles en com-
puterschaak. Toegang is gra-
tis. Onderdeel is het Apel-
doorns Jeugdsnelschaak-
kampioenschap. Van 17.30
tot 19.30 uur worden zeven
ronden Zwitsers van 5 minu-

ten per persoon per partij
gespeeld. Deelname kost 
1 euro. Opgave vooraf via
k.vandelft@planet.nl. Er zijn
schaakboeken te winnen.

Schaakstad Apeldoorn: dinsdagavond, De Brinkhorst, Ritbroekstraat 2. Secr. Anton Weenink tel: 0570-542898.
De Schaakmaat: maandagavond, De Drie Ranken, Eglantierlaan 202. Secr. Theo van der Bijl, tel 5415244. 
SC Vrouw en Paard: dinsdagmiddag 13.30-17 uur, Drieschoten, Snelliusstraat 2. Secr. Ineke van Garderen, tel.
3663553. 
VDS: donderdagavond, kantine VV Beekbergen, Veldhofweg. Secr. Johan van Ommen, tel. 5430959.
SVU: donderdagavond, de Duiker, Hoenderloseweg 10, Ugchelen. Secr. Thérèse van Wijk, tel 5331409.
De Touwladder: maandagavond, Secr. Max Reimerink, tel. 5337778.
De Schakel: maandagavond, Secr. Jan van Dijk, 5426910.
Overdag: Buurthuis ‘t Vogelnest: Spreeuwenweg 1A, maandagmiddag 13-17 uur, Ap Ketting, tel. 5410057.
Overdag: De Drie Ranken: Violierenplein, donderdagmorgen van 9.15 tot 12 uur, Piet Talsma, tel. 5424249.

Schaakclubs in Apeldoorn

Colofon
Schaakkrant Apeldoorn is een jaarlijkse uitgave. Dit is het vijfde nummer.
Uitgave: Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn. Secretariaat: Mergelland 79, 7325 ZW Apeldoorn, 
k.vandelft@planet.nl Redactie: Andries Elskamp, Jan Stenvert, Karel van Delft. Bijdragen: Daniel Stellwagen, Merijn
van Delft, Hans Böhm. Foto’s: Maarten Sprangh, Rien Bos, Ap Addink, Karel van Delft. Vormgeving: Nijsen Media
BV. Druk: Wegener. Advertentiewerving: SBSA. SBSA-bestuur: Cees Visser, Karel van Delft, Hans Bouwer, Merijn
van Delft. Siteredactie: Ap Addink, Patrick Goudriaan.

• september
4 NK Snelschaak

jeugd Heerenveen
10–12 ROC Aventus
Open Apeldoorns
Schaakkampioen-
schap
18 ronde 1 KNSB
25 Vredesschaak-
toernooi 
26 NK Rapid jeugd-
teams Mierlo
• oktober
9 ronde 2 KNSB
16 NK Rapid jeugd
Eindhoven

• november
6 ronde 3 KNSB
27 ronde 4 KNSB
• december
18 ronde 5 KNSB
27 t/m 30 OSBO-
jeugdkampioen-
schap
• januari
7 Jeugd Ontmoet
Meesters
7 Eggink Maalderink

Schaakfestival
8 ronde 6 KNSB
9 Apeldoorns snel-
schaakkampioen-
schap

14-30 Corus Wijk
aan Zee
22 ABKS voorronden
• februari
9-11 Foto Kuipers
jeugdkampioen-
schap
19 ABKS finale
26 ronde 7 KNSB
• maart
19 ronde 8 KNSB
• april
16 ronde 9 KNSB
• juni
18 Eggink Maalde-
rink Rapidkampioen-
schap

Kalender

Apeldoorns
Snelschaak

kampioenschap

ROC Aventus Open Apeldoorns
Schaakkampioenschap 2004

Het ROC Aventus Open
Apeldoorns Schaak-
kampioenschap wordt
dit jaar gehouden in het
weekeinde van 10, 11
en 12 september. De
hoofdprijs is 1000 euro. 
Het kampioenschap wordt
voor de achtste keer geor-
ganiseerd door Stichting
Bevorderen Schaken
Apeldoorn. Er wordt
gespeeld in twee groe-
pen, 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
twee uur per persoon
voor de hele partij. De uit-
slagen worden doorgege-
ven aan de KNSB voor de
ratingverwerking. Het is

de eerste vier ronden
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. In
beide groepen zijn vijf
exemplaren van het boek
‘Briljant Schaken 2003’ als
ratingprijs. Schoonheids-
prijs is een 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 verzorgt zon-
dagmiddag publiekscom-
mentaar. Deelnemers die-
nen zich vooraf aan te
melden. Dat kan via Hans
Bouwer (tel. 3662649 of
h.bouwer@tiscali.nl) 
danwel via Karel van Delft
(k.vandelft@planet.nl).

Meer informatie:
www.schaakbond.nl

www.sbsa.nl, www.osbo.nl 
www.schakers.info 

www.schaakstad-apeldoorn.nl
www.schaakmaat.nl

www.vriendschapdoorstrijd.nl
www.svdeschakel.net

Jeugd Ontmoet Meesters Wie zichzelf wil leren
schaken, kan terecht op

de site: 
www.sv-spijkenisse.nl/training

Het Apeldoorns Snelschaak-
kampioenschap wordt gehou-
den op zondag 9 januari 2005
in het Denksportcentrum.
Tussen 13.00 en 17.00 uur wor-
den 13 ronden van vijf minuten
bedenktijd gespeeld. Eerste prijs
100 euro, tweede prijs 75 euro,
derde prijs 50 euro, vierde en
vijfde prijs een schaakboek. Er
zijn vijf schaakboeken als rating-
prijs. Inschrijfgeld 10 euro,
jeugd t/m 20 jaar 5 euro
(IM’s/GM’s vrij). Aanmelden:
k.vandelft@planet.nl. 

Winnaars vorige edities: GM Artur
Joesoepov, IM Alexander Kabatianski,
GM Roland Schmaltz, IM Alexander
Kabatianski, IM Manuel Bosboom en
IM Merijn van Delft. 
Het snelschaaktoernooi vormt samen
met publieksexplicatie bij de thuis-
wedstrijd van Homburg Apeldoorn en
het Schaakfestival de negende
Apeldoornse Schaak-3-daagse.

Verzwaarde plastic stukken
en rubber bord: 12,50 euro.

Verkrijgbaar via SBSA:
k.vandelft@planet.nl 

of 055-3601271.

SCHAAKSPELEN 
TE KOOP




