Schaakkrant Apeldoorn
nummer 9 woensdag 3 september 2008

Uitgave SBSA

Freddie van der Elburg (links) speelt tegen Armen Hachijan op het MuConsult Apeldoorns rapidkampioenschap. (foto www.fredlucas.eu)

Tien jaar SBSA

OPEN APELDOORNS
SCHAAKKAMPIOENSCHAP
2008

Deze jaarlijkse krant wordt voor de
negende keer achtereen uitgegeven
door Stichting Bevorderen Schaken
Apeldoorn.
SBSA organiseert toernooien en
jeugdtrainingen.
Via www.sbsa.nl en wekelijkse e-mailberichten verspreidt SBSA Apeldoorns
schaaknieuws.
SBSA bestaat in september tien jaar.
Dat wordt zondag 12 oktober van
14.00 tot 17.00 uur gevierd in artcafé
Samsam met snelschaken en simultaans. Via beamers worden foto’s en
films over de Apeldoornse schaakcultuur getoond. Karel van Delft en
Merijn van Delft presenteren hun
nieuwe boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ (uitgave KVDC). Iedereen is welkom.
Jubileumdonaties zijn welkom op
39.32.95.850 t.n.v. SBSA Apeldoorn.

Schaken in Apeldoorn
Homburg Apeldoorn (sponsornaam
van Schaakstad Apeldoorn) komt dit
jaar weer uit in de Meesterklasse. De
club bestaat dit jaar 100 jaar en viert
dat op 14 december met een rapidtoernooi en aanschuifsimultaans in het
Denksportcentrum. SBSA bestaat dit
jaar tien jaar en viert dat op 12 oktober
in artcafé Samsam.
Schaakstad Apeldoorn, de Schaakmaat,
VDS Beekbergen en SV Ugchelen hebben wekelijks clubavond en teams spelen in regionale en landelijke competities. Schaken Overdag vindt plaats in
het Denksportcentrum en Het Vogelnest. Dinsdagmiddag komt damesclub

Vrouw en Paard bijeen. Jeugd kan
terecht bij de jeugdafdeling van de
Schaakmaat en circa twintig schaakclubs op basisscholen. De scholen spelen onderling competitie. Jeugdtoernooien zijn de Jan Zevenhuizen
Schaak-3-daagse, ABKS en AGKS.
Stichting Lighting Chess organiseert
komend seizoen opnieuw het NK
Lightning Chess (twee minuten
schaak) en stichting Peace Is The Way
het Vredestoernooi.
Thomas Beerdsen werd deze zomer
Open Nederlands kampioen t/m 10
jaar en Roeland Pruijssers Nederlands
kampioen t/m 20 jaar.

Tekstschrijver nodig?
www.kvdc.nl

Vergroot je kansen!

Voorafgaand aan de clubavond van Schaakstad Apeldoorn vindt vanaf
19.00 uur de Buro Post partijanalyse plaats. Onder meer Nederlands
jeugdkampioen IM Roeland Pruijssers en Stefan Kuipers bespreken
partijen met het publiek. Toegang
is gratis, iedereen is welkom.
(foto Cocky van Delft)

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

Vrijdag 12 september 1e ronde
19.30 – 23.30 uur
Zaterdag 13 september 2e, 3e, 4e ronde
9.00 – 23.30 uur
Zondag 14 september 5e, 6e ronde
9.00 – 18.00 uur

Speellocatie: ROC Aventus
Molendwarsstraat 40 in Apeldoorn

VOOR RAAD & DAAD
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 055-5416103
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C H E S S BAS E 10
WA AR O M WAC HTE N?

Het maakt niet uit of u online of
offline werkt: met ChessBase 10
blijft u altijd op de hoogte. Uw database wordt namelijk automatisch
geactualiseerd. De volkomen nieuw
ontworpen en gestructureerde onlinedatabase biedt u de mogelijkheid
in één oogopslag alle partijen van
een bepaalde speler te zien of toont
de laatste 1000 partijen van een willekeurige bordstelling. En de grote
referentiedatabase op uw harde schijf
wordt door Chessbase regelmatig en
automatisch geactualiseerd. *
Online of offline: partijen, stellingen,
statistieken enz. verschijnen razendsnel op uw beeldscherm. Waarom
wachten? De onlinedatabase tovert de
door u gewenste informatie in minder
dan een seconde (met DSL) op uw
scherm. Ook met de grote,
3,8 miljoen partijen omvattende
database op uw harde schijf (die in het
start – en megapakket meegeleverd
worden) kunt u de schaakwereld com-

onlinedatabase inschakelen. Zo heeft
u tijdens de live-uitzending van een
schaakpartij direct een prima overzicht wat er in de opening eigenlijk
aan de hand is.
*Updates van de referentiedatabase
tot eind 2008 is alleen bij het Starten Megapakket inbegrepen.
ChessBase 10 - Megapakket 359,90 %
fortabel en razendsnel exploreren.
Zelfs superfuncties zoals de openingsreferentie, het openingsrapport
of dossier kunnen snel en eenvoudig
worden gebruikt.
Andere nieuwtjes in Chessbase 10: de
geheel vernieuwde look met stukken
in hoge resolutie en een verbeterd
venstermanagement zorgen ervoor
dat het werken met ChessBase nog
prettiger en eenvoudiger wordt.
ChessBase laat als u dat wenst alleen
de beste partijen in een bepaalde stelling zien en op die manier heeft u snel
de sleutelpartijen te pakken.

ChessBase 10 programma, toegang tot
de nieuwe actuele CB-onlinedatabase,
spelersdatabase, Mega Database 2008
met 3,8 miljoen partijen + online updates van de referentiedatabase tot eind
2008, DVD Fritz eindspelturbo 3 op
9 DVD´s, ChessBase correspondentie
database 2009, ChessBase magazin
abonnement voor één jaar (6 DVD´s +
tijdschrift)
ChessBase 10 - Startpakket 154,90 %
ChessBase 10 programma, toegang tot
de nieuwe actuele CB-onlinedatabase,
spelersdatabase, Big Database 2008 met
3,8 miljoen partijen + online updates
van de Big Database tot eind 2008, drie
actuele uitgaven van ChessBase magazin
(DVD+tijdschrift
ChessBase 10 - Upgrade van 9.0 99,90 %

De vergrote openingsreferentie
laat een lijst van veel gespeelde
varianten zien, daardoor leert men
de theorie snel en intensief. Deze
verbetering heeft ook invloed op het
spelersdossier: de evaluatie van de
boekzetten zorgt ervoor dat u meteen
het repertoire van uw tegenstander
kunt bekijken. Bij het kiebitzen en
multi-kiebitzen op de schaakserver
kunt u met een enkele muisklik de

ChessBase 10 programma, toegang tot
de nieuwe actuele CB-onlinedatabase,
spelersdatabase. Levering alleen mogelijk als het CB9 registratienummer
wordt opgestuurd!
Systeemvereisten: Minimum: Pentium
1 GHz, 512 MB RAM, Windows Vista
of Windows XP (Service Pack 2),
DVD drive, Windows Media Player 9.
Aanbevolen: PC Intel Core 2 Duo
2,4 Ghz, 4 GB RAM, Windows Vista
64, GeForce8 grafische kaart (of vergelijkbaar) met 256 MB geheugen of
beter, 100% DirectX compatibele
geluidskaart, Windows Media
Player 11, DVD drive.

CHESSBASE GMBH · MEXIKORING 35 · D-22297 HAMBURG · TEL ++(49) 40/639060-12 · FAX ++(49) 40/6301282 · WWW.CHESSBASE.COM · INFO@CHESSBASE.COM

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.

Groningen

Harderwijk

Zwolle

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

www.jwgd.nl

Een goede opening voor uw probleem!

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

belt u met 055 - 5332991
Ketelboetershoek 25

|

7328 JE Apeldoorn | info@nijsenmedia.nl

RECLAME & VORMGEVING

ChessBase is de persoonlijke schaakdatabase die wereldwijd als standaard
wordt erkend. En wel voor iedereen
die graag schaakt en in de toekomst
succesvol mee wil blijven spelen.
ChessBase 10 luidt het begin van
een nieuw tijdperk van schaakdatabases in. Met het verschijnen van
de nieuwe versie is het wachten op
zoekresultaten afgelopen, net als de
eeuwige zorgen om de actualiteit en
compleetheid van uw database. Met
ChessBase 10 gaat de hele schaakkosmos opnieuw voor u open: bijna
vier miljoen partijen van het begin
van de schaakgeschiedenis tot aan de
toptoernooien die een paar weken
geleden werden gespeeld- wat u ook
zoekt of wil weten, alle informatie
staat voor u klaar, een enkele muisklik
is voldoende.
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Super om jeugdspelers te helpen en
te begeleiden
door Andries Elskamp

Ondanks zijn leeftijd van 18 jaar is Stefan Kuipers de grote
man bij de vernieuwde jeugdafdeling van de Schaakmaat. In
schaaktechnisch opzicht dan wel te verstaan. Hij neemt de training en begeleiding van de hoogste groepen en sterkste jeugdleden op de vrijdagavond voor zijn rekening. ‘Dat is leuk om te
doen, anders zou ik er natuurlijk niet ingestapt zijn’, zegt de
Apeldoorner er zelf over.

Voor Stefan Kuipers betekent de
job bij de jeugdafdeling een
terugkeer naar zijn oude club.
Hij heeft er jarenlang de jeugdafdeling doorlopen. ‘Maar ik ben
begonnen bij ASG en daarna
overgestapt naar de Schaakmaat.
Die jeugdafdeling was een voorbeeld voor iedereen. De Toren in
Arnhem heeft die leidende rol
overgenomen. Nogal wat sterke
Apeldoornse jeugdspelers schaken bij De Toren. Je mag stellen
dat zij nu de vereniging zijn waar
wij ons aan spiegelen. Het
enthousiasme van ouders en
begeleiders in Arnhem is erg
groot. Wellicht, als de jeugdafdeling van de Schaakmaat weer
eenmaal goed draait, dat die
talenten naar Apeldoorn terugkeren. Dat zou goed zijn voor het
schaken en voor Apeldoorn. Je
ziet dat nu te veel potentiële
talenten afhaken en dat is jammer.’
Aan Stefan Kuipers zal het niet

liggen. ‘Omgaan met kinderen,
ze helpen en begeleiden is super.
Vorig jaar bij het ROC Aventus
toernooi zagen we een partij tussen twee jeugdspelers. Na afloop
hebben we die partij geanalyseerd en aangegeven hoe het
anders kan. In datzelfde toernooi
kreeg die jeugdspeler later precies dezelfde opening en stelling
op het bord en nu won hij wel.
Dat is leuk. Misschien dat schakers vaak wat gefixeerd zijn en
in een eigen wereld leven. De
sociale aspecten, de begeleidende
rol of noem het de pedagogische
kanten van het jeugdwerk vind
ik hartstikke leuk.’
Overigens is Stefan Kuipers maar
net zelf de jeugdjaren ontgroeid,
tenminste wat leeftijd betreft.
Inmiddels studeert hij al een jaar
psychologie aan de Universiteit
Twente, na op 16-jarige leeftijd
de middelbare school afgemaakt
te hebben. ‘Feitelijk ben ik nog

jeugdspeler, maar in de praktijk
voelt dat niet zo. Bij nationale
jeugdkampioenschappen heb ik
nooit aansprekende resultaten
behaald. Op de een of andere
manier wilde het tijdens die
kampioenschappen niet lukken,
afgezien van een titel toen ik
zeven jaar was. Waar het aan
ligt?’
Diverse grootmeester hebben in
serieuze partijen moeten buigen
voor de Apeldoorner. Gurevich
bijvoorbeeld, toch een van de
betere spelers in de wereld. Ook
won Kuipers diverse schaaktoernooien en gold hij als een van de
grootste schaaktalenten uit
Apeldoorn. Afgelopen seizoen
maakte hij zijn opwachting in
het eerste team van Schaakstad
en dit seizoen is hij vaste speler
in het eerste team. Desondanks
staart hij zich niet blind op schaken.
‘De beste van de wereld worden?
Nee, dat hoeft van mij niet. Het
moet leuk blijven, anders stop ik
ermee. Ik zou nog de laatste
twee normen voor de titel van
internationaal meester moeten
halen. Maar dan moet je er ook
wat voor doen. Doe je een tijdje
niets of weinig, dan zie je ande-

Stefan Kuipers. (foto www.fredlucas.eu)

ren grotere stappen maken.’ Bij
Roeland Pruijssers gaat het erg
snel de laatste tijd. Hij steekt er
veel energie in. Eigenlijk hebben
we in het verleden, hoewel we
vrijwel even oud zijn, nooit
samen opgetrokken. De laatste
tijd trainen we vaker samen en

dat stimuleert enorm. Voorlopig
wil ik eerst mijn studie afmaken
en dan verder kijken. Een duidelijke visie voor de toekomst
heb ik niet. Misschien iets in de
sportpsychologie, begeleiding
van het Nederlands voetbalelftal,
dat zou me wel wat lijken.’

Jeugdafdeling de Schaakmaat beleeft revival
Wat blijft is het plezier in schaken. Voor het overige verandert
er veel bij de jeugdafdeling van de Schaakmaat. De erkende
kweekvijver van het Apeldoornse schaak gooit het over een
andere boeg: op de vrijdagavond, in een andere locatie en met
een stel nieuwe mensen. Het is met dank ook aan Hessel
Visser, die de jeugdafdeling 23 jaar onder zijn hoede heeft
gehad. De grote baas van het Apeldoornse jeugdschaak doet
een stapje terug.

Het team van de Prinses Margrietschool heeft afgelopen seizoen de Apeldoornse
scholencompetitie en het ABKS-kampioenschap gewonnen. In Apeldoorn zijn
circa twintig schoolschaakclubs. De scholencompetitie wordt weergegeven op
www.sm-asc.nl. (foto Marco Beerdsen)

Jeugdleden van de Schaakmaat. (foto Wim Huzen)

Hessel Visser heeft een grote bijdrage geleverd aan het jeugdschaak in Apeldoorn en hij blijft
de immens populaire schoolschaakcompetitie verzorgen. De
Schaakmaat slaat met ingang van
het nieuwe seizoen andere wegen
in. ‘In de eerste plaats verhuizen
we naar de vrijdagavond.
Gebleken is dat het zaterdagmorgen steeds moeilijker is vrijwilligers te vinden. Bovendien zijn de
jeugdtoernooien veelal op de
zaterdag en hebben we dan
tevens concurrentie van andere
sporten. De vrijdagavond lijkt ons
het meest geschikt’, zeggen
Marian Koekkoek en Lucas Smid,
twee leden van de commissie van
zes die het werk van Hessel
Visser voortzetten.
De huidige leslokalen van de
Heemgaard in De Maten worden
ingewisseld voor het op steenworp afstand geleden De Stolp.
‘Dat is een accommodatie met
meer sfeer. We hebben er de
beschikking over kleine zalen
voor het geven van theorieles en
een grote zaal voor toernooien en
de schaakcompetitie. Financieel
zijn er eruit gekomen dankzij
medewerking van een heel aantal

sponsoren’, vervolgen Koekkoek
en Smid.
Met momenteel tegen de zestig
jeugdleden gaat het allerminst
slecht met de jeugdafdeling. De
meeste verenigingen in Osboverband (Oostelijke schaakbond)
zouden jaloers op dat aantal zijn.
De Schaakmaat evenwel heeft
betere tijden gekend. ‘Er moet
wat gebeuren. De jeugd is je toekomst en we proberen een revival
te bewerkstelligen. Uiteindelijk
kan dat de vereniging alleen maar
ten goede komen.’
Behalve Koekkoek en Smid hebben ook Wim Huzen, Luc Zwirs,
Joke Hamers en Stefan Kuipers
zitting in de commissie. Alleen
samen is de enorme inbreng van
Hessel Visser afgelopen 23 jaar te
compenseren. Meest opmerkelijke naam in schaakkringen is die
van Stefan Kuipers, een student
en een van de betere jeugdspelers
in Nederland, die uit de gelederen van de Schaakmaat afkomstig
is en zich nadrukkelijk met de
schaaktechnische
begeleiding
van jeugdleden gaat bezighouden. Koekkoek en Smid zijn als
ouders en leerkrachten betrokken
bij het initiatief. ‘,Binnen de com-

missie vullen we elkaar goed aan.
Er is veel ervaring op verschillende terreinen. Het is gewoon leuk
om te doen. De schaakwereld is
leuk en het is ook een heel sociale sport.’
Er is een heel schema voor het
komend schaakseizoen vervaardigd. De voorbereidingsperiode
is al lang achter de rug. ‘We
beginnen half zeven tot kwart
over zeven met theorie via de
Stappenmethode en vervolgens
spelen de jeugdleden tot acht uur
een partij. Van acht tot negen
komt de oudere jeugd aan bod,
eerst met les en dan tot tien uur
via een competitie. Oudere jeugdleden kunnen tot maximaal elf
uur doorschaken. Onderdeel van
het concept is tevens dat oudere
jeugdleden de jongere helpen:
kennis doorgeven, analyseren en
begeleiden. Daarom ook zijn we
blij dat Stefan Kuipers meewerkt.
Uiteindelijk moet de jeugdafdeling van de Schaakmaat weer uitstraling krijgen, een revival beleven.’
Vanaf september kan iedereen
terecht bij de jeugdafdeling vanaf
18.30 uur in De Stolp.

De sponsors van de
jeugdafdeling van
de Schaakmaat:
Clean Air Concept
Zwirs Regeltechniek
& Advertising b.v.
Volvo Nieuwenhuijse
H.F. Adviseurs b.v.
Bakkerij Van der Wal Jolink
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RANDSTAD TOPSPORT COLLEGE
by ROC AVENTUS
’s Ochtends naar school en ’s middags trainen! Dat kan bij Randstad Topsport College by ROC
Aventus. Je combineert (top)sport met een studie in het mbo. ldeaal als jij je sportieve talent
wilt ontwikkelen en een (beroeps)opleiding wilt volgen. Een mbo-opleiding is een goede basis
voor een carrière als topsporter, een carrière in werk of een vervolgopleiding in het hbo.
Samenwerking
Randstad steunt, als partner van NOC*NSF, sinds
1997 de top- en breedtesport in Nederland. Een
belangrijk onderdeel in deze samenwerking is dat
topsporters worden begeleid in het vinden van een
goede balans tussen topsport en studieloopbaan.
Daarom heeft ROC Aventus samen met Randstad
Randstad Topsport College opgezet. Dit college gaat
op 1 augustus 2008 van start.
Randstad Topsport College biedt jou als aankomend
(top)sporter de mogelijkheid om, naast een intensief
trainings- en wedstrijdprogramma, een mbo-opleiding te volgen in alle branches waarbinnen ROC
Aventus opleidingen aanbiedt.

Een sport-studie contract
Als je in aanmerking komt voor Randstad Topsport
College, dan wordt met jou een sport-studie contract afgesloten. Dit komt neer op speciale afspraken
tussen de opleiding en jou als sporter.
Wat bieden wij jou?
• Vrije keuze van beroepsopleiding
• Naadloze aansluiting van onderwijs en trainingen
• Individuele begeleiding in de combinatie onderwijs en sport
• Specifieke ondersteuning (o.a. sollicitatietrainingen) voor de beroepspraktijkvorming (stage) en
start op de arbeidsmarkt.
• Maatwerk voor alle sporters.

De Aventus-talentenregeling
Regulier onderwijs is vaak lastig te combineren met
sport. ROC Aventus houdt hier rekening mee en
zorgt er voor dat jij jouw opleiding kan combineren
met sport.
De “Aventus-talentenregeling” houdt in dat jij in
aanmerking komt voor een regeling waarbij je studie
wordt aangepast aan je sportactiviteiten. Zo wordt
er bijvoorbeeld rekening gehouden met trainingen,
wedstrijden en piekmomenten. Dit noemen persoonlijk maatwerk!

Randstad biedt hulp bij de invulling van stage- of
werkervaringsplaatsen en het zoeken van een passende baan na afronding van je opleiding

De intake
Wil jij verder met je sport? Denk je dat Randstad
Topsport College iets voor jou is? Neem dan contact
op voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit
gesprek dien je een intakeformulier in te vullen. Op
basis van dit formulier nodigen we je uit voor een
gesprek. Deelnemers van de Wieler- of Atletiekschool
van ROC Aventus komen meteen in aanmerking
voor het Randstad Topsport College.

Contact
Voor meer informatie en het verkrijgen van het intakeformulier, neem dan contact op door het sturen
van een e-mail naar: sportbureau@aventus.nl

Doelbijdrage
Alle atleten en wielrenners van Randstad Topsport
College die de trainingen van de Wieler- of Atletiekschool combineren met een opleiding bij ROC
Aventus betalen € 750,- per schooljaar. Voor individuele sporters wordt geen extra bijdrage in rekening
gebracht.
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IM Roeland Pruijssers won het MuConsult Apeldoorns rapidkampioenschap 2008. (foto www.fredlucas.eu)

Roeland Pruijssers Nederlands jeugdkampioen
In mei 2008 is Roeland Pruijssers in Venlo Nederlands jeugdkampioen t/m 20 jaar geworden met een indrukwekkende 7,5 uit 9. Het
toernooi was sterk bezet met spelers als Chiel van Oosterom, Marijn
Otte, Twan Burg, Robin Swinkels en Ali Bitalzadeh.
Met zwart werd de concurrentie
middels de Russische verdediging op afstand gehouden, met
wit werd flink op aanval
gespeeld, zoals in de volgende
partij uit de zesde ronde:
Roeland Pruijssers – Roi
Miedema, Venlo 2008
Analyse gebaseerd op aanwijzingen van de witspeler. 1.e4 e6
2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 Pe7
5.a3 Lxc3 6.bxc3 c5 7.Dg4 0–0
8.Ld3 Pbc6 9.Dh5 Pg6 10.Pf3
Dc7 11.Le3 c4 12.Lxg6 fxg6
13.Dg4 Df7 14.Pg5 De8 15.h4
In deze variant van het Frans
beschikt wit dankzij de ongelijke
lopers over goede aanvalskan-

sen. 15...Pe7 16.De2 b5 Deze
zet is nieuw. Bekend was nog
16...h6 17.g4 Ld7 18.h5 gxh5
Na 18...h6 19.Ph3 g5 worden de
zwarte velden opengebroken
met 20.f4 19.Txh5 h6 20.Ph3
Dg6? Beter is 20...Df7 hetgeen
Miedema drie maanden later bij
het Open NK Jeugd in Enschede
speelde. 21.Pf4 De4 22.f3 Dh7
23.Kd2 23.Th3!? a5 24.Ph5 ziet
er ook veelbelovend uit. 23...a5
24.Tg1? Dit geeft zwart de kans
zich te verdedigen. Sterker is
meteen 24.g5! b4 25.gxh6 g6
(25...gxh6 26.Tg1 Kf7 27.Pxe6!)
26.Tg5 met aanval. 24...b4?
Juist was 24...Pg6! 25.Ph3 b4
26.g5 Tf5! 25.g5 Txf4!? Een

thematisch kwaliteitsoffer in een
poging om de controle over de
stelling terug te krijgen. 26.Lxf4
Df5 27.Dh2 Le8 Ook na 27...b3
blijft zwart in de problemen:
28.gxh6 (28.Kc1!?) 28...Dxc2
29.Ke1! Db1 (29...Dxc3 30.Ld2!)
30.Kf2 Dc2 31.Kg3 Pf5 32.Kg4
Le8 33.Th3 gxh6 34.Dxc2 bxc2
35.Th2 La4 36.Lxh6 met groot
voordeel. 28.g6 Df8

Schaakstad Apeldoorn komt onder de naam Homburg Apeldoorn uit in de
Meesterklasse, de hoogste schaakdivisie van Nederland. De selectie bestaat komend
seizoen uit GM Vyacheslav Ikonnikov, FM Ali Bitalzadeh, IM Sebastian Siebrecht,
IM Michael Hoffmann, IM Roeland Pruijssers, IM Alexander Kabatianski, IM Ilja
Zaragatski, IM Merijn van Delft, IM Arthur van de Oudeweetering, IM Lucien van
Beek en FM Stefan Kuipers. GM Artur Joesoepov speelt een enkele partij.
IM Merijn van Delft. (foto www.fredlucas.eu)

MuConsult
Rapidkampioenschap
Het MuConsult Apeldoorns Rapidschaak
Kampioenschap 2009 vindt plaats op
zaterdag 13 juni 2009 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, tevens meerdere ratingprijzen.
Inschrijfgeld is €10, voor jeugd t/m 20 jaar
€ 5 (IM’s/GM’s vrij).
De organisatie berust bij SBSA. Opgave
bij Karel van Delft, k.vandelft@planet.nl.
Het kampioenschap werd in 2008 gewonnen door IM Roeland Pruijssers.

29.Lxh6! Alle stukken stonden
klaar, wit moet en kan er nu
met een stukoffer doorheen.
29...Lxg6 30.Thg5? Een hapering. Na het nauwkeurige
30.Th3! gxh6 31.Txh6 Dg7
32.Dh3! Ta6 33.cxb4 c3 34.Kxc3
Tc6 35.Kd2 axb4 36.axb4 Txc2
37.Kd1 Tc6 38.Tg4 zit zwart
bijna in zetdwang. 30...Df7?
Met het alerte 30...Dxf3!
31.Kc1! Dxc3 32.Txg6 Da1
33.Kd2 Dxd4 34.Kc1 Da1 had
zwart eeuwig schaak kunnen
houden. Nu slaat de witte aanval door: 31.Txg6! Pxg6
32.Dh5 Df5 33.Tg5 Df4
34.Kd1 bxa3 35.Txg6 Df7
36.Lxg7 1-0
Dit was geen incidenteel succes,
getuige de toernooioverwinning
bij het LCT twee maanden later.
Van dat toernooi een vlotte
overwinning op een jonge speler die zelf een enorm talent is:

12.Df2 Tb8 Zwart heeft een
tamelijk riskante variant van het
Siciliaans gekozen en wit trekt
nu ten strijde op de koningsvleugel: 13.g4! d6 14.g5 Pfd7
15.Tg1 b4 16.Pe2 Pc4 17.Lc1
a5 18.Ped4 Pdb6 19.f4 a4
20.Pd2 Ld7 21.Tg3 0-0
22.Pxc4 Pxc4 23.f5 Tfc8 24.f6
Lf8 25.g6! Na deze thematische
doorbraak worden er lijnen geopend naar de zwarte koning.
25…hxg6 26.Lxc4 Dxc4

Roeland Pruijssers – Anish Giri,
Leiden 2008
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 Dc7 6.Le3
a6 7.Dd2 Pf6 8.0-0-0 Lb4 9.f3
Pe5 10.Pb3 b5 11.Kb1 Le7

27.Txg6! e5 Na 27...fxg6 28.f7
Kh7 29.Dh4 is het mat. 28.Txg7
Lxg7 29.Dg3 Lg4 30.Dxg4 Kf8
31.Dxg7 Ke8 32.b3 axb3
33.axb3 Dxd4 34.Txd4 exd4
35.Dg8 1-0

KVDC Rapidtoernooien
SBSA houdt komend seizoen
drie KVDC-rapidtoernooien
voor jeugd en volwassenen
op zondagmiddag van
12-18 uur in het Denksportcentrum
Herfst: 5 oktober 2008
Winter: 1 februari 2009
Lente: 19 april 2009
Deelname kost € 8, jeugd t/m 20 jaar € 5

Aanmelden per mail via k.vandelft@planet.nl
Prijzen per toernooi:
€ 200, 100, 50, 30, 20, 5 ratingprijzen € 10
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HE
E T S C H A A K B UR E A U
sinds 1993

BOEKEN, SOFTWARE & MATERIAAL

L O S T UW S C H A A K P R O B L E ME N O P …
ALLE SOFTWARE EN ENGELSE SCHAAKBOEKEN: HIER BETAALT U GEEN VERZENDKOSTEN!!!

NIEUW het topprogramma Rybka 3
met veel nieuwe analysemogelijkheden:
ChessBase versie 49,90 * Deep Rybka 99,90
+ (alleen bij ChessBase) CD "Rybka Openings"
van Jeroen Noomen voor 24,99
ENGELSE BOEKEN ALTIJD LAAG IN PRIJS. GEEN VERZENDKOSTEN; wij blijven de goedkoopste!

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!!!
SCHAAKCLUBS IN APELDOORN

De nieuwe klok van DGT

Schaakstad Apeldoorn: dinsdagavond, Sprengenweg 15, Apeldoorn. 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. Henny Vos, tel 3660633.
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: Denksportcentrum Apeldoorn, donderdagmorgen van 9.15 tot 12 uur, Piet Talsma, tel 5424249.

APELDOORNSE SCHAAKLINKS
Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn: www.sbsa.nl
Schaakstad Apeldoorn: www.schaakstad-apeldoorn.nl
VDS Beekbergen: www.vriendschapdoorstrijd.nl
NK Lightning Chess www.lightningchess.nl
Vredesschaaktoernooi: www.pitw.net
Apeldoornse scholen competitie: www.sm-asc.nl

De Schaakmaat: www.deschaakmaat.nl
SV Ugchelen: www.svugchelen.nl
De Korenaar: www.korenschaker.nl
KNSB: www.schaakbond.nl
Theo Visschedijk: www.cccasper.nl
Vrouw en Paard: www.vrouw-en-paard.nl

COLOFON

www.dgtprojects.com

Schaakkrant Apeldoorn is een jaarlijkse uitgave. Dit is het negende 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, Cobie Joustra, Wim Huzen, Marco Beerdsen. Vormgeving: Nijsen Media BV. Druk: Wegener. Advertentiewerving: SBSA. SBSAbestuur: Merijn van Delft, Marco Beerdsen, Karel van Delft, Stefan Kuipers, Arkadi Hachijan, Martin van Dommelen. Siteredactie: Marco Beerdsen.

Cocky van Delft fotografe

cvandelft@hccnet.nl
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100 jaar
Schaakstad
Apeldoorn

‘Dit boek beveel ik sterk aan aan schaaktrainers, schaakouders
en schaakorganisatoren. En natuurlijk aan de schaaktalenten zelf!’
Artur Joesoepov
Dit boek gaat over het ontwikkelen van schaaktalent en het
creëren van een schaakcultuur
door coachen, trainen, organisatie en communicatie.
Er komen tientallen onderwerpen aan bod zoals de rol van
coaches en ouders, trainingsprogramma’s, organiseren van
toernooien en psychologie.
Het boek bevat onderzoek naar
schaken als leervak op de basisschool.
David Bronstein, Rob Hartoch,
Jan Timman, Artur Joesoepov en
Loek van Wely geven in interviews hun visie op talentontwik-

keling. Auteurs Karel van Delft
en Merijn van Delft illustreren
onderwerpen met Apeldoornse
ervaringen.
Het boek omvat circa 50 foto’s,
ondermeer van Fred Lucas en
Cocky van Delft.
Het boek kost € 24,50, inclusief
verzendkosten € 27,50.
Bestellen kan via e-mail met vermelding van naam en adres
naar schaaktalent@kvdc.nl en
overmaken van het bedrag naar
rekening 1248.47.420 t.n.v.
KVDC, Apeldoorn.
Ook is het boek verkrijgbaar bij
Nawijn & Polak - Apeldoorn.

Schaakstad Apeldoorn bestaat
dit jaar 100 jaar. Dat wordt 14
december in het Denksportcentrum gevierd met het
Schaakstad Apeldoorn Jubileumtoernooi en een inloopsimultaan
met twee simultaangevers.
Beide activiteiten duren van
11.00 tot 18.00 uur. Iedereen
kan gratis inschrijven. Het toernooi telt zeven ronden van 25
min p.p.p.p. Eerste prijs is € 250.
Informatie staat te zijner tijd op
www.schaakstad-apeldoorn.nl
Het eerste team speelt komend
seizoen opnieuw onder de sponsornaam Homburg Apeldoorn
op het hoogste niveau in de
Meesterklasse. Andere teams
spelen in de landelijke KNSB- en
regionale OSBO-competities.
Schaakstad Apeldoorn heeft
dinsdagavond clubavond van
19.45 tot 23.45 uur in de kerk

Clubavond Schaakstad Apeldoorn. (foto Cocky van Delft)
van de Vrije Evangelische
Gemeente, Sprengenweg 15.
Op de clubavond wordt een
onderlinge competitie gespeeld.
Partijen duren maximaal vier uur.
Er zijn spelers van uiteenlopend
niveau, van beginners tot spelers
van meestersterkte.
Elk kwartaal is er een snelschaaken rapidschaakavond. Compe-

en particulieren. Deze club
ondersteunt de doelstellingen
van Schaakstad Apeldoorn: topschaken,
amateurschaken,
talentontwikkeling en promotie
van de sport.

Schaakstad Apeldoorn richt een
vriendenclub op voor bedrijven

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap
Het ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap
2008 wordt gehouden in het
weekeinde van 12, 13 en 14

september. De hoofdprijs is
€ 1.000.
Het twaalfde kampioenschap op
rij wordt georganiseerd door

SBSA houdt komend seizoen
diverse malen een Chess
Masterclass in artcafé Samsam.
De workshops zijn voor schakers
met rating vanaf circa 1800 elo.
Op het programma staan onder
meer GM Artur Joesoepov, IM
Yochanan Afek en IM Merijn
van Delft. Nadere informatie
volgt op www.sbsa.nl.

KVDC sponsort deze Chess
Masterclasses.
Jeroen Noomen geeft zondag
28 september van 14.00 tot
16.00 uur de eerste workshop
over Rybka 3. Hij schrijft het
openingenboek van dit sterkste
schaakprogramma ter wereld.
Toegang tot de eerste workshop
is gratis.

Jeugd Ontmoet Meesters
Jeugd Ontmoet Meesters 2009
en het Open Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap worden vrijdag 2 januari 2009 van

titieleider is Robert Verkruissen
(tel. 3669916). Voor de interne
competitie is er van 19.00 tot
19.40 uur de Buro Post-partijanalyse. Iedereen is welkom bij
deze bespreking op een demonstratiebord.

Stichting Bevorderen Schaken
Apeldoorn. Er is een A-groep
vanaf 1800 elo en een B-groep
tot 1900 elo. Speellocatie is het
Aventus-gebouw aan de Molendwarsstraat 40.
Er zijn zes ronden. Vrijdagavond
wordt één ronde gespeeld
(vanaf 19.30 uur), zaterdag drie
(vanaf 9.00, 14.00 en 19.30
uur) en zondag twee (vanaf
9.00 en 14.00 uur). Speeltempo
is twee uur per persoon per partij. De uitslagen worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking. 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.
In de B-groep zijn de prijzen
€ 200, 100, 75, 50 en 40. In
beide groepen zijn ratingprijzen.
Publieksprijs is een opvouwbare
DGT-klok.
Het inschrijfgeld (betalen aan de
zaal) bedraagt € 30 voor de Agroep, € 25 voor de B-groep en
€ 20 voor jeugd t/m 20 jaar.
Deelname voor (groot)meesters
is vrij. IM Rob Hartoch verzorgt
zondagmiddag publiekscommentaar. Deelnemers dienen
zich vooraf aan te melden via
k.vandelft@planet.nl.

11 tot 18 uur gehouden in het
Bolwerk, Ravellijn 55, Woudhuis.
Info via k.vandelft@planet.nl.
Sponsor is Juwelier Van der Mey.

IM Yochanan Afek geeft les aan de SBSA Jeugdacademie. (foto
Cocky van Delft)

www.sbsa.nl

SBSA steunt www.makulafoundation.com (foto Cobie Joustra)

www.schaakstad-apeldoorn.nl

Stad In Bedrijf
Snelschaken
Het Stad In Bedrijf Apeldoorns
Snelschaak Kampioenschap 2009
wordt gehouden op zondag 8
februari 2009 in Artcafé Samsam,
Van Kinsbergenstraat 17.
Tussen 13.00 en 17.00 uur worden 13 ronden van vijf minuten
bedenktijd per persoon gespeeld.
Prijzen € 250, 150, 100, 50 en 25.
Twee ratingprijzen van € 10.
Inschrijfgeld € 10, jeugd t/m 20
jaar € 5 (IM's/GM's vrij).
Organisatie SBSA. Aanmelden via
k.vandelft@planet.nl
Eerdere toernooiwinnaars:

Accommodatieverhuur
ACCRES biedt u de ruimte
ACCRES verhuurt verschillende locaties in Apeldoorn.
Zo beheren we gymzalen, sporthallen en diverse wijkcentra.
U kunt een zaal huren voor een feestje, een vergadering of
een andere activiteit. Een overzicht van de diverse zalen kunt
u vinden op: www.accresinfo.nl. Om een ruimte te reserveren

1999
2000
2001
2002
2003

GM Artur Joesoepov,
IM Alexander Kabatianski,
GM Roland Schmalz,
IM Alexander Kabatianski,
IM Manuel Bosboom,

2004
2005
2006
2007
2008

IM Merijn van Delft,
IM Manuel Bosboom,
IM Sipke Ernst,
GM Stelios Halkias,
IM Edwin van Haastert.

kunt u emailen naar verhuur@accres.net.

Veelzijdig en Actief!

