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De gratis SBSA emailberichten geven wekelijks nieuws over schaakactiviteiten in Apeldoorn en 
schaakactiviteiten die voor Apeldoornse schakers interessant zijn. Er is aandacht voor alle niveaus, van 
beginners tot topschakers. Iedereen kan tekst, foto’s en partijen aanleveren. Redactie emailbericht: Karel 
van Delft (k.vandelft@planet.nl). SBSA-banknummer 39.32.95.850. Redactie SBSA-site  www.sbsa.nl: Marco 
Beerdsen (marco@sbsa.nl). SBSA-bestuur: Merijn van Delft (voorzitter), Martin van Dommelen 
(penningmeester), Karel van Delft (secretaris), Arkadi, Hachijan, Marco Beerdsen en Stefan Kuipers. 
 
 
This is the last SBSA email message. We thank all readers and contributors. 
Apeldoorn elementary schools Eben Haëzer and Wegwijzer 5/6 in national finals school chess. 
Queen sacrifice by Thomas Beerdsen. 
IM Roeland Pruijssers second after GM Daniel Fridman in national rapid championship Elburg. 
Links to book-sites ‘Schaaktalent ontwikkelen’ and ‘Developing Chess Talent’.  
VDS Beekbergen organizes Jo den Hollander Tournament. 
Youth de Schaakmaat did well in Wageningen. First medal for Tess van Randtwijk! 
Sixth annual municipality medal for Thomas Beerdsen.  
Last SBSA youth training with IM Yochanan Afek 
Chess Vibes Training. 
Chess Vibes Openings. 
Apeldoorn players in BSG Pinkster tournament. 
List participants Open des Vins in camping La Rochade. 
Garry Kasparov launches Chess Foundation in Europe 
CHESSBASE – 25  Composing Tourney 
Chess clubs in Apeldoorn. Apeldoorn chess calendars. Internet sites. 
More information see site www.sbsa.nl  
 
In dit bericht:  

- Laatste SBSA emailbericht 
- Eben Haëzer en De Wegwijzer vijfde en zesde op NK schoolschaken 
- Eben Haëzerschool vijfde van Nederland 
- Dame-offer 
- IM Roeland Pruijssers gedeeld tweede in Tuingoud NK rapid Elburg 
- Boek Schaaktalent ontwikkelen 
- Boek Developing Chess Talent 
- VDS Beekbergen organiseert van 16 juni t/m 11 augustus het “Jo den Hollander Toernooi” 
- Prijzenregen bij IJSCO Wageningen 
- Zesde Sportpenning van Apeldoorn op rij voor Thomas Beerdsen  
- Laatste SBSA jeugdtraining met IM Yochanan Afek 

http://www.sbsa.nl/


- Chess Vibes Training 
- Chess Vibes Openings 
- Apeldoorners in BSG Pinkstertoernooi 
- Deelnemerslijst Open des Vins 
- Garry Kasparov launches Chess Foundation in Europe 
- CHESSBASE – 25  Composing Tourney 
- Schaakclubs in Apeldoorn 
- Schaakkalenders 
- Sites  

 
Bijlagen/Attachments:  

- Partijen Roeland Pruijssers NK rapid Elburg 2011 
- Verslag NK basisscholen Marcel Driessen 

 
 
 

 
Laatste SBSA emailbericht 
 
Dit is het laatste SBSA emailbericht. SBSA wordt opgeheven. 
Het SBSA bestuur en de redactie bedanken alle lezers en de vele mensen die de afgelopen jaren een 
bijdrage hebben ingestuurd. SBSA is opgericht in 1998, de SBSA berichten verschenen vanaf 2001. 
De bestuursleden van SBSA blijven actief in de schaakwereld. 
IM Merijn van Delft blijft actief met training en coaching en schrijft onder meer voor de ChessVibes 
magazines CVT en CVO, zie www.chessvibes.com. 
De redacteur van de SBSA-berichten Karel van Delft is met nieuwe initiatieven bezig. Zie daarvoor 
binnenkort zijn site www.schaaktalent.nl. En verder www.maxeuwe.nl/columns. 
SBSA trainer IM Yochanan Afek blijft bereikbaar via zijn site www.afekchess.com. 
 
Voorzitter Merijn van Delft: 
Ook ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de mooie jaren die we met SBSA hebben gehad. Op het gebied 
van jeugdtraining, locale toernooien en berichtgeving komen een aantal taken die SBSA op zich nam, nu 
weer bij de Apeldoornse schaakclubs te liggen. Wat betreft de opleiding van Apeldoornse jeugdtalenten ligt 
er een uitdaging voor De Schaakmaat, locale toernooien lijkt me duidelijk wat voor Schaakstad Apeldoorn. 
Qua berichtgeving is de clubsite van Schaakstad Apeldoorn webmaster Ed van der Meulen een voorname 
kandidaat om iets van het gat op te vullen dat met dit laatste SBSA emailbericht ontstaat. Laten we ons met 
z'n allen blijven inspannen voor het Apeldoornse schaken.  
 

 

http://www.chessvibes.com/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.maxeuwe.nl/columns
http://www.afekchess.com/


 
IM Roeland Pruijssers versus IM Manuel Bosboom (met Tal-iaanse oogopslag). 

 
GM Zhaoqin Peng. 



 
- www.youtube.com/watch?v=xBFovK0z_bA 

 
 KVDC Tuingoud NK rapid 2011 Pruijssers vlagt Spoelman dd11juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=cbsn1l8U4LY 

 
 KVDC Tuingoud NK rapid 2011 Thomas Beerdsen houdt hoofd koel in laatste ronde dd11juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=P0SE3TMKvz0 

http://www.youtube.com/watch?v=xBFovK0z_bA
http://www.youtube.com/watch?v=cbsn1l8U4LY
http://www.youtube.com/watch?v=P0SE3TMKvz0


-  
- Tess staat met haar eerste schaakprijs in het laatste SBSA bericht. Ieder einde heeft een nieuw begin 

in zich.... 



-  
-     IM Yochanan Afek met Maarten Beekhuis, Sjef Rijnaarts, Marijn Visschedijk, Tim Remmel. 
-  



-  
-  IM Yochanan Afek met Arjen Koekkoek, Gillian Visschedijk, Anne-Fleur Hemmer, Floris Zoutman en 

Martin van Dommelen. 
-  



-  
-  

-  
-  



-  
-  
- Laatste SBSA jeugdtraining met IM Yochanan Afek 
-  
- IM Yochanan Afek heeft zondag de laatste SBSA jeugdtraining gegeven. Hij is sinds 1995 bij 

trainingen in Apeldoorn betrokken geweest. In dat jaar ontmoette hij Merijn van Delft (deelnemer 
EK jeugd) en Karel van Delft in het Poolse Zagan.  

- Naast trainingen heeft Afek enorm veel ervaringen en inzichten over talentontwikkeling en 
organisatie van evenementen gedeeld met mensen in Apeldoorn.  

- Zie voor de site van IM Yochanan Afek: www.afekchess.com  
-  
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http://www.afekchess.com/


 
Sponsor Henk Meurs, directeur MuConsult, kijkt toe. 



 
Karel van Delft (links) versus Evi Zickelbein. 

 
IM Merijn van Delft versus IM Roeland Pruijssers. 



 
 

 
 
 
IM Roeland Pruijssers wint MuConsult Open Apeldoorns Rapidkampioenschap 
Toernooidirecteur Martin van Dommelen bericht: 
 
IM Roeland Pruijssers heeft de editie van 2011 op zijn naam geschreven met een score van 7.5 uit 9. 
Achtervolger was IM Merijn van Delft met 7 uit 9, de 3e plaats werd gedeeld door een groep van zes spelers 
met o.a. GM Levin en GM Orlov. Overigens was de titel van 2011 de tweede keer dat Roeland het toernooi 
op zijn naam schreef nadat hij eerder in 2008 won. 
 
Naast de mooie prestaties van Pruijssers en Van Delft waren ook de overwinningen van Armen Hachijan op 
zowel GM Orlov als op IM Kabatianski opmerkelijk. 
 
=> Zie hieronder voor filmpjes en de ranglijst. 
 
 

 



- www.youtube.com/watch?v=8Z47EqhvrEs 
 
 
 KVDC MuConsultrapid Alexander Kabatianski versus Armen Hachijan  dd4juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=4P4LjddaTus 

 
 KVDC MuConsultrapid Felix Levin versus Stefan Kuipers  dd4juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=ZOY4oSFv_E0 

 
 KVDC MuConsultrapid rondgang langs de borden dd4juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=h2R1FRzuNsA 

 
  KVDC MuConsultrapid Stefan Kuipers versus Thomas Beerdsen  dd4juni2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=yY1P2y9gHhM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8Z47EqhvrEs
http://www.youtube.com/watch?v=4P4LjddaTus
http://www.youtube.com/watch?v=ZOY4oSFv_E0
http://www.youtube.com/watch?v=h2R1FRzuNsA
http://www.youtube.com/watch?v=yY1P2y9gHhM
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IM Yochanan Afek met Jop, Olger en Nuy. 
 
Toreneindspelen in SBSA-schaaktraining IM Yochanan Afek 
 
IM Yochanan Afek gaf zondag zijn een na laatste training voor SBSA. Op het bord kwamen onder meer vier 
toreneindspelen.  
De trainingen worden gegeven in een mix van Engels en Nederlands. 
Zie voor de site van Afek: www.afekchess.com 
 
 KVDC Afek SBSA training Philidor rook ending dd22mei2011.AVI 

 
 

- www.youtube.com/watch?v=JuHV7KpQS0I 
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http://www.afekchess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JuHV7KpQS0I


 
Roeland Pruijssers (rechts) versus Michiel Bosman. 
 

 



Ilja Zaragatski (rechts) versus Jan-Willem de Jong. 
 

 
Merijn van Delft (links) versus Rudy van Wessel. 
 



 
Sebastian Siebrecht (rechts) versus Mark van der Werf. 
 

 



Alexander Kabatianski (rechts) versus Ivo Wantola. 
 

 
Arthur van de Oudeweetering (rechts) versus Martin Roobol. 
 



 
Armen Hachijan (rechts) versus Raoul van Ketel. 
 

 



Stefan Kuipers (rechts) versus Arthur Pijpers. 
 

 
Erik Smit (rechts) vs Eelke Wiersma. 
 
 KVDC Homburg Apeldoorn 1 vs LSG 1 dd15mei2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=kyNs0TAi5L8 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kyNs0TAi5L8


 
 
 

Homburg Apeldoorn 3e! 
Armen Hachijan bericht: 
 
Homburg Apeldoorn is door een 5-5 gelijkspel in de laatste ronde op de 3e plek geëindigd in de 
meesterklasse. Homburg stond voor de laatste ronde op de gedeelde 3e plaats met HMC Calder, maar met 
minder bordpunten. Doordat HMC echter verloren heeft is Homburg ongedeeld 3e geworden.  
 
Doordat Sjef Rijnaarts er zondag niet bij kon zijn heeft hij zijn partij vooruitgespeeld op zaterdag en deze 
heeft hij gewonnen van Edwin van Haastert in een goede partij met zwart en daardoor heeft hij zijn eerste 
IM norm bemachtigd! Met deze winstpartij zette hij ons meteen op een 1-0 voorsprong. 
Op bord 1 speelde Roeland met zwart een erg goede partij. Na de opening heeft hij meteen een stuk 
geofferd, maar doordat zijn tegenstander het offer niet aannam, stond hij de gehele partij een pion voor en 
won uiteindelijk. op de borden 2 tot en met 5 speelden Ilja Zaragatski, Sebastian Siebrecht en Merijn van 
Delft snelle remises, geen slechte tactiek als je al met 1-0 voorstaat. Op bord 5 speelde Alexander 
Kabatianski met zwart tegen Ivo Wantola. Na een geslaagde opening maakte hij een rekenfout en moest 
daardoor een kwaliteit offeren. Hij heeft dat echter rechtgetrokken en uiteindelijk werd de partij remise. 
Arthur van de Oudeweetering speelde een erg sterke partij tegen Martin Roobol in een opening die hij al 
eerder dit seizoen op het bord had en die partij eindigde ook erg goed voor Arthur, net als deze. Arthur 
stond de gehele partij erg goed en in wederzijdse tijdnoodfase miste hij wel een mat in 1, maar zijn 
voortzetting was ook ruim voldoende voor de winst. Met deze winst is Arthur de topscorer van ons team 
met 6 uit 9. 
Armen Hachijan speelde op bord 6 met zwart tegen Raoul van Ketel. Armen kwam goed uit de opening, 
maar na een paar onnauwkeurigheden in het middenspel kwam hij in een slecht eindspel terecht, dat zijn 
tegenstander goed uitspeelde. 
Stefan speelde op bord 8 met wit tegen Arthur Pijpers. Arthur speelde een onbekende variant die Stefan 
niet kende. Stefan speelde het echter goed en kwam in een stelling met een pion meer terecht, dat heel 
goed was voor hem. In tijdnood ging het echter mis voor Stefan en daarom moest hij een nul incasseren. 
Op het 10e bord viel Erik Smit in voor Tom Meurs, die af moest zeggen doordat hij examens heeft. Erik 
speelde met wit tegen Eelke Wiersma. Hij kwam niet erg goed uit de opening en moest een kwaliteit 
offeren. Hij had echter niet genoeg compensatie en moest de strijd staken in het eindspel. 
 
Al met al een geslaagd seizoen voor Homburg met een mooie 3e plek. 
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Contemplatie na nederlaag: Thomas Beerdsen en coach IM Merijn van Delft. 
Later kwam het toch nog goed: Nederlands kampioen! 

 



Ook trainer IM Yochanan Afek kwam kijken en meedenken. 
KVDC Nico Zwirs analyseert winstpartij NK jeugd in Haarlem dd 3mei2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=fJylEKRBqP8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fJylEKRBqP8


 

 
  www.youtube.com/watch?v=6f7i2UtM35g&feature=player_embedded 
 
Nieuw leerzaam magazine voor de clubspeler door drie Nederlandse IM's en GM Anish Giri 
Peter Doggers bericht: 
 
De Nederlandse (maar internationale) website ChessVibes.com lanceert op zaterdag 7 mei een tweede 
magazine, getiteld ChessVibes Training.  
Net als ons magazine ChessVibes Openings ('CVO') zal 'CVT' wekelijks in PDF- en PGN-formaat worden 
verspreid onder de abonnees, zodat je het gemakkelijk op het computerscherm, op de iPhone of iPad en 
eventueel in het eigen schaakprogramma kunt lezen. 

http://www.youtube.com/watch?v=6f7i2UtM35g&feature=player_embedded


 
Drie Nederlandse trainers en IM's schrijven wekelijkse rubrieken voor het magazine: Merijn van Delft, 
Robert Ris en Thomas Willemze - de laatste is ook talentcoach bij de KNSB. Thomas zal ingezonden partijen 
van lezers onder de loep nemen, Merijn doet een wekelijkse partijquiz en Robert zorgt voor tactiekopgaven 
en een eindspelrubriek. Last but not least zal de 16-jarige Nederlandse topgrootmeester Anish Giri een 
wekelijkse column schrijven. 
 
Het magazine is in het Engels en richt zich op de gemiddelde clubschaker die zijn middenspel en eindspel 
wil verbeteren. Je kunt je abonneren op ChessVibes.com/training  en onder andere via iDEAL betalen.  
 
Uitslag nationale oploswedstrijd 
Henk le Grand bericht: 

Hieronder volgt de uitslag van de nationale oploswedstrijd die de afgelopen winter is gehouden door de 
Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan.  
De wedstrijd is aangekondigd in verscheidene dagbladen, tijdschriften en websites. 

De opgave was als volgt.  
 
Richard Muller 
Rochade 1985 

 

Deze stelling is vanuit de beginstelling ontstaan na de 7e zet van wit.  
Hoe is het zettenverloop geweest? 

De oplossing is: 1.a4 d6 2.a5 Lg4 3.a6 Lxe2 4.axb7 Lxd1 5.bxa8D Lg4 6.Df3 Lc8 7.Dd1. 
Er kwamen 101 oplossingen binnen.  

De prijswinnaars zijn: 
Lida Irza, Joop Elderhorst, Jan Stegeman, Arja Smit, Jeroen Knikman, J.C.de Visser,Jan Schadd,Tjaart 
Offringa, David van Kerkhof, B.P. Vermeulen. 
Zij krijgen het boek Mving On van Frank Visbeen thuisgestuurd. 

wedstrijleider: 
Henk le Grand  
Heimanslaan 5 
6705AD Wageningen 
h.le.grand@xs4all.nl 

De Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden 
 

http://chessvibes.com/training
mailto:h.le.grand@xs4all.nl


Liefhebbers van schaakproblemen zijn verenigd in de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden. Lid 
zijn zij die zich bezighouden met het maken van schaakproblemen, zij die het leuk vinden schaakroblemen 
op te lossen en zij die het gewoon leuk vinden schaakproblemen te bekijken. 
De voornaamste activiteit is het uitgeven van een eigen tijdschrift, Probleemblad genaamd, dat vier of vijf 
keer per jaar verschijnt. 
In Probleemblad verschijnen compositiewedstrijden, oploswedstrijden, artikelen over schaakprblemen en 
mededelingen over de wereld van het schaakprobleem. 
De bond houdt twee keer per jaar een bijeenkomst, waaran een keer gedurende een heel weekend. 
De bond beschikt over een eigen website: www.probleemblad.nl  Hier vindt men zowel informatie over de 

bond als over schaakproblemen in het algemeen. 

Wie lid wil worden van de bond of specifieke vragen heeft, kan zich richten tot de secretaris: Johan de Boer, 
Boy Edgarstraat 96, 3069 Rotterdam, 
email: boer.johan.de@gmail.com 
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Verklaring opheffing SBSA 
 
Na dertien mooie jaren komt er met het einde van dit seizoen ook een einde aan Stichting Bevorderen 
Schaken Apeldoorn (SBSA). Naast de enkele jeugdtraining die nog op het programma staat en enkele SBSA 
emailberichten die nog zullen verschijnen, zal het Apeldoorns rapid kampioenschap op 4 juni 2011 het 
laatste wapenfeit zijn. 
Na enige introspectie hebben we moeten vaststellen dat we onze ambitieuze doelstellingen met betrekking 
tot het Apeldoornse schaak niet langer kunnen waarmaken. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat 
we in al die jaren het nodige hebben bereikt (o.a. eigen jeugd opgeleid, een Apeldoorns team op het 
hoogste niveau gekregen) en veel hebben meegemaakt. We kijken er met ontzettend veel plezier op terug, 
maar soms moet je dingen afsluiten. 
Wat brengt de toekomst? We gaan zeker door binnen de schaakwereld, ongetwijfeld met nieuwe 
initiatieven, die nog hun vorm moeten krijgen en zich niet zullen beperken tot Apeldoorn. 
 
Namens het bestuur, 
Merijn van Delft, voorzitter 
. 
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http://www.probleemblad.nl/
mailto:boer.johan.de@gmail.com


 
Yochanan Afek kreeg van Hans Noorda het toernooiboek St. Petersburg 1909. 

 
Martien Boerefijn en echtgenote. 



 
Na afloop uitleg door IM Yochanan Afek met assistentie van David Klein. 
 

 



Organisatoren Robert Oosting en Hichem Boulahfa feliciteren oploswinaar Miguoel Admiraal. 
 
Finale tweede Chesscool Chess Puzzle Challenge in teken verjaardag Afek 
 
In Denksportcentrum ’t Spaerne in Haarlem hield Chesscool zaterdagavond 16 april de finale van de tweede 
Chess Puzzle Challenge.  
De finale is voorafgegaan door acht wekelijkse voorronden via de site van Chesscool. 
De finale stond in het teken van de 59e verjaardag van eindspelstudiecomponist IM Yochanan Afek.  
Tientallen deelnemers bogen zich twee uur lang over tien studies, waarvan er één voor de gelegenheid 
door Afek zelf is gecomponeerd. 
Na het oplossen lichtte Afek de oplossingen van de studies aan de ongeveer vijftig aanwezigen toe. 
Zie: www.chesscool.nl/puzzle 
 
De site van Afek: www.afekchess.com  
 
Zie hieronder diverse filmfragmenten. 
 
KVDC Chesscool Puzzle Challenge Afek begin oploswedstrijd dd16april2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=DJhijxAaXp4 

 
KVDC Chesscool Puzzle Challenge Afek uitleg 1 dd16april2011.AVI 

 
-  www.youtube.com/watch?v=yLDqh4cyKLs 

 
KVDC Chesscool Puzzle Challenge Afek uitleg 2 dd16april2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=LVVXocEjt3M 

 
KVDC Chesscool Puzzle Challenge opening en zingen voor Afek dd16april2011.AVI 

 
- www.youtube.com/watch?v=lwnosYos9Z4 

 

http://www.chesscool.nl/puzzle
http://www.afekchess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DJhijxAaXp4
http://www.youtube.com/watch?v=yLDqh4cyKLs
http://www.youtube.com/watch?v=LVVXocEjt3M
http://www.youtube.com/watch?v=lwnosYos9Z4


 
 
SBSA jeugdtraining stopt 
  

Het ziet er niet naar uit dat SBSA nog een eigen jeugdtraining zal hebben in de naaste toekomst. 
Op dit moment doen nog drie Apeldoorners mee aan de jeugdtraining. 
Er zijn diverse trainers in Apeldoorn die privé tegen betaling training geven. Ook is het mogelijk tegen 
betaling extra trainingen bij de Schaakmaat te volgen. Dat maakt SBSA-inzet overbodig. 
SBSA wijst ouders van kinderen die meer training willen volgen op de mogelijkheid om zelf extra trainingen 
te organiseren. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf een zaaltje in het denksportcentrum huren, een trainer inhuren 
en een beroep doen op gratis advies van SBSA m.b.t. de trainingsopzet. 
SBSA is qua trainingen dus niet meer organisator, maar wil wel gratis adviseren. Het verschil is vrij simpel: 
eerder rolden SBSA-bestuursleden vroeg hun bed uit om het centrum op zondag te openen. Nu kunnen 
ouders dat zelf doen. Of niet.  
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Thomas Beerdsen met Mark Dvoretsky (links) en Artur Joesoepov, Apeldoorn, maart 2010.  
 

 
 
Zie voor KVDC-trainingsfilmpjes van Mark Dvoretsky met Thomas Beerdsen en Armen Hachijan: 
www.youtube.com/watch?v=GXNv6MiX2kg en 

http://www.youtube.com/watch?v=GXNv6MiX2kg


www.youtube.com/watch?v=cl3eNk42wTU&feature=related 
 
 

 
 
 
30. axb5 Dxh1  
31. Dd6+ Ke8    
32. Db8+ Ke7   
33. Dxb7+  Kf8  
34. g6!  fxg6   
35. bxa6  c3   
36. bxc3  Dh2+  
37. Ke1 Dh1+  
38. Kd2 Da1   
39. a7         1-0  

 
Reactie Mark Dvoretsky op torenoffer Thomas Beerdsen 
 
De Russische toptrainer IM Mark Dvoretsky heeft per mail aan Karel van Delft het volgende commentaar 
gegeven op het torenoffer van Thomas Beerdsen dat vorig week in dit bericht stond (zie voor de stelling 
hierboven). Publicatie gebeurt met zijn instemming. 
 
Yes, it is a good combination with an important move 34.g6!. Instructive illustration of the strength of 
defensive construction: knight near his king – opponent's queen can do nothing agains it.   
An aesthetic minus combination is opportunity to change order of the moves: 30.Qd6+! Kc8 (in case of 
30...Ke8 31.Qb8+ White plays like in the game, and h1-rook still exists at the board) 31.ab ab 32.Ra1 with 
winning position. And if Black in the game would play 30...ab, White would be forced to attack by the same 
way: 31.Qd6+ Kc8 32.Ra1. So immediate check reduced Black's choice and would be more practical. 
 
Best regards, 
Mark      
 

http://www.youtube.com/watch?v=cl3eNk42wTU&feature=related


 

 
 
Platform Schaaktalent Ontwikkelen nieuwsbrief 3 
 
De derde nieuwsbrief van Platform Schaaktalent Ontwikkelen is verschenen. 
In de nieuwsbrief staat onder meer een verslag van de conferentie die PSO en KNSB servicepunt Randstad 
onlangs in Bussum hielden. Naast tekst staan er ook videoverslagen van de lezingen in de nieuwsbrief. 
De brief is te downloaden via de site van het Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl 
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http://www.maxeuwe.nl/
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Vrijdagavond na de SBSA jeugdtraining snelschaken Kambiz en Thomas met GM Artur Joesoepov 
 

 
- www.youtube.com/watch?v=sAS0Z5rfCMg 

 

 
- www.youtube.com/watch?v=uRwCJVZIg-k 

 

 
- www.youtube.com/watch?v=treCAuDgNh8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sAS0Z5rfCMg
http://www.youtube.com/watch?v=uRwCJVZIg-k
http://www.youtube.com/watch?v=treCAuDgNh8


 

 
- www.youtube.com/watch?v=C1K9SNy8tFU 

 
 
 

 
Maarten Beekhuis tijdens de analyse. Zijn becommentarieerde partij staat in de bijlagen. 
 
 

 
Schoolteam De Prinsenakker Bennekom www.youtube.com/watch?v=BMn6cfyn3T8 
 
Promotie van schoolschaken door beeldmateriaal 
Karel van Delft bericht: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=C1K9SNy8tFU
http://www.youtube.com/watch?v=BMn6cfyn3T8


Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Bij een schoolschaakclub hoort niet alleen training en coaching, 
maar ook organisatie en communicatie.  
Via organisatie en communicatie kun je een stimulerende schaakcultuur ontwikkelen waarin kinderen veel 
plezier hebben in het schaken en ook zelf actief aan de slag gaan met onderling spelen, internet enzovoort. 
Door foto’s en filmpjes te maken laat je zien wat er gebeurt en wat mogelijk is op schaakgebied. 
Het was een gemiste kans dat er in het afgelopen SBSA-bericht geen foto’s/film stonden van de halve 
finales van het OSBO-schoolschaken. Voor dergelijk materiaal is de redactie afhankelijk van wat wordt 
aangeleverd door de begeleiders van deze teams. 
Ter inspiratie staat hierboven een link naar een filmpje van het Leonardo schoolschaakteam de 
Prinsenakker in Bennekom, dat de finale van het OSBO schoolschaken zaterdag 26 maart in De Stolp in 
Apeldoorn heeft bereikt. 
Het filmpje is van Karel van Delft, die het Bennekomse schoolteam lesgeeft. 
Voor meer informatie over schaakpromotie: www.maxeuwe.nl/columns/ivoren-toren.html 
 

 

  
Marijke versus Merijn. (foto Evi Zickelbein) 
 

Come back Marijke 
 
Volgens Marijke Weller is haar come back aanstaande. Dan kan ze haar dochters bijhouden. Loïs is ook al 
aan het ‘sjaken’. Afgelopen week speelde Marijke liefst drie partijtjes tegen haar broer Merijn van Delft.  
Het is mogelijk twintig jaar geleden voordat dat het laatst gebeurde. Volgens Merijn kwam Marijke in één 
van de partijen beter uit de opening. Goed positiegevoel wellicht. 
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Chesscool heeft het nieuwe schaakvideoplatform ChessTube gelanceerd: www.chesstubel.nl.  
In de PSO-nieuwsbrief komen manuals van Pascal Losekoot en Robert Oosting hoe je met tekst ingesproken 
filmpjes in een handomdraai kunt maken. 
 
 
Lezingen PSO en KNSB servicepunt Randstad voor trainers, leraren en coaches in Bussum 
 
In Bussum vond zaterdag 5 maart een conferentie plaats voor jeugdtrainers, leraren en coaches. 
Er waren zo’n 30 mensen aanwezig op deze bijeenkomst in Denksportcentrum Bussum.  
Voor de organisatie tekenden Servicepunt Randstad van de KNSB en Platform Schaaktalent Ontwikkelen. 
Sprekers waren Robert Oosting van Chesscool over de moderne jeugdschaakclub, Eddy Sibbing en Thomas 
Willemze over nieuwe ontwikkelingen in de Stappenmethode, Pascal Losekoot over schaakles op 
Leonardoscholen en Jop Delemarre over zijn activiteiten als professioneel schaaktrainer.  
Over ongeveer een week verschijnt een verslag van Karel van Delft in de nieuwsbrief van PSO. Deze wordt 
gepubliceerd op de site van het Max Euwe Centrum en via Schaaksite.nl. Het is mogelijk via Max Euwe 
Centrum-manager Eddy Sibbing een gratis abonnement op de PSO-nieuwsbrief te nemen.  
Binnenkort staan er ook enkele KVDC-filmpjes over de bijeenkomst op YouTube. 
Informatie over de nieuwe tutors van de Stappenmethode: www.chesstutor.eu/nl/demo/demo.html 
 
 
 

http://www.chesstubel.nl/
http://www.chesstutor.eu/nl/demo/demo.html


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
Dorinde Bierma tijdens een OSBO wedstrijd tegen De Toren in Arnhem. 
 

 
Dorinde Bierma in Dieren. 
 
Schaakpresentatie van Dorinde Bierma 
Dorinde Bierma bericht: 
 
Hoi Karel, 
 
Bij deze mijn  presentatie over schaken. 
  

Onder werktijd mag ik stoeien met Power Point en ik heb een proef presentatie gemaakt over schaken. 
  

Het waarom wil ik graag uitleggen in een verhaal over hoe ik destijds begonnen ben met schaken. 
  

Even over mezelf: ik ben op 4 september 1967 te Amsterdam geboren. 
Ik ben 3 weken te vroeg geboren en heb bij geboorte heb ik zuurstoftekort gehad, maar men heeft 
mij nooit in een couveuse gestopt. 
Ik was een mooie baby en hierdoor lette men er niet op dat ik mogelijk zuurstoftekort had en hierdoor een 



aangeboren handicap heb. 
Mijn ouders zeggen weleens: "Hadden ze je bij geboorte maar in de couveuse gedaan, dan had je niet de 
hersenfunctiestoornis gehad die je nu wel hebt." 

  

Afijn. Ik heb dus een aangeboren handicap. Ik heb Minimal Brain Disfunction ofwel M. B. D. 
In het Nederlands heet dit Minimale Hersenfunctie Stoornis (Ten onrechte noemen ze nu de afwijking 
ADHD) 
Mijn hyperactiviteit heeft met de aangeboren aandoening niets te maken, de hele familie is van nature 
actief. 
  

En u dan het schaken. 
De sport heb ik van mijn vader geleerd toen ik 7 jaar oud was.  
Op een gegeven moment woonde ik in een leefgroep van "Werkenrode". 
Hier hadden ze mij advies gegeven om eens te kijken of de schaakclub van "Werkenrode" iets voor mij kon 
zijn. 
Zodoende heb ik in 1989 voor het eerst geschaakt bij een club. 
  

Door het schaken leerde ik mij beter te concentreren. 
  

Dat ik nog steeds plezier heb ik de schaaksport lijkt me duidelijk. 
Leer nog altijd bij en zolang ik nog progressie heb ik het spel blijf ik er wel mee bezig. 
Ook op internet schaak ik bijna dagelijks. 
  

Schaakgroeten van Dorinde. 
  

PS 

  

Dit stukje mag je van mij ook gebruiken voor je werk. 
Als je meer details wilt weten dan ben ik bereid je die ook te geven. 
Vraag er dus gerust naar als je meer wilt weten! 

  

En ik geef je toestemming om het in een volgende SBSA bericht te zetten. 
 
 
 



 
IM Merijn van Delft en IM Manuel Bosboom. 
 
Terugblik Batavia 2011 
Merijn van Delft bericht: 
 
Het Batavia toernooi in Amsterdam was weer een geweldig sfeervol en dynamisch geheel. Tijdens het 
toernooi stampte Peter Doggers binnen 24 uur een prachtige toernooisite uit de grond 
(http://batavia1920.nl/chess2011/) en zelf heb ik over mijn toernooi bericht via Facebook, hetgeen een 
snelle en makkelijke manier is om iedereen snel bij te praten. 
Over mijn score van 4,5 uit 9 en een tpr van 2456 ben ik tevreden, maar over mijn vertoonde spel niet 
altijd. Met name in de witpartijen in de 4e en de 6e ronde wist ik vanuit veelbelovende stellingen niet te 
overtuigen. Er blijft dus werk aan de winkel, maar ik heb de smaak wel weer te pakken gekregen! 
 
Voor de partijen van Merijn van Delft: zie de bijlagen 
 



 
 
 
Map van Ap: Schaakstad Apeldoorn TV 
Ed van der Meulen bericht: 
 
Zie www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/mapvanap.htm 

 
 
Video Jubilee Groningen tournament 1996 by Hebert Perez-Garcia 
Yochanan Afek bericht: 
 
Dear chessfriends, 
Here you may watch the fifth and last chapter (the farewell party) of 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/mapvanap.htm


the video film about the Jubilee Groningen tournament 1996 
as well as the four previous ones. 
http://www.youtube.com/watch?v=s6MKf97sxkY 
taken by my friend Hebert Perez-Garcia (Den Helder, Netherlands). 
A remarkable historical document. 
Enjoy, 
Yochanan Afek 
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FM Stefan Kuipers verzorgde de eerste speeldag doorlopend ‘Schaken tegen de Beer’. Karel van Delft was op 
het juiste moment aanwezig om zijn enige nederlaag te registreren. 

 
- www.youtube.com/watch?v=ZHKXSMxpr6s 

 

 
Toernooiwinnaar GM Gerald Hertneck versus IM Merijn van Delft. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=s6MKf97sxkY
http://www.youtube.com/watch?v=ZHKXSMxpr6s


 
Voorzitter Max Euwe Centrum prof. Eric Smaling en IM Merijn van Delft. 
 

 



IM Manuel Bosboom won de schoonheidsprijs. 
 

 
 



 
Toernooidirecteur Peter Tames kan terugzien op een prachtig toernooi. 
 
 

 
 
IM Merijn van Delft 50 procent in 3e Batavia Grolsch schaaktoernooi 
 
Het derde Batavia Grolsch toernooi in Amsterdam in café Batavia is gewonnen door de Duitse GM Gerald 
Hertneck.  
Homburg Apeldoorn-speler IM Merijn van Delft heeft 50 procent gescoord in het derde Batavia Grolsch 
toernooi in Amsterdam. Zijn tpr was 2456.  
Dit toernooi bestond uit een negen-rondige tienkamp waaraan drie grootmeesters en zeven internationaal 
meesters aan deelnamen.  
Toernooisite: http://batavia1920.nl/chess2011/ 
 

http://batavia1920.nl/chess2011/


 

 
- www.youtube.com/watch?v=QvdWWZohOAU 

 
 
 

 
 
Lezingen PSO en KNSB servicepunt Randstad voor trainers, leraren en coaches in Bussum 
 
Platform Schaaktalent Ontwikkelen en KNSB servicepunt Randstad houden zaterdag 5 maart in Bussum 
samen een dag voor schaaktrainers, leraren en coaches. Deelname is gratis. 
Vanaf 11.00 uur spreekt Robert Oosting over de Haarlemse jeugdclub Chesscool. 
Vanaf 13.00 uur spreken Eddy Sibbing en Thomas Willemze over de Stappenmethode in de praktijk. 
Vanaf 14.00 uur spreekt Pascal Losekoot over lesgeven op Leonardoscholen. 
Vanaf 15.00 uur spreekt Jop Delemarre over het werken als zelfstandig schaaktrainer. 
Na iedere spreker is er gelegenheid tot gedachtenwisseling. Vanaf 16.00 uur is er een nazit.  
Voor aanmelden en informatie:  
Eddy Sibbing euwemec@xs4all.nl of 020–6257017. 
Pascal Losekoot, plosekoot@schaakbond.nl of 035-6012745. 
 
Zie ook www.maxeuwe.nl/talent/uitnodiging-bussum.html 
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Peter Doggers en IM Yochanan Afek. 

 

 
Ronde 2. Bosboom speelt het dramatische 8..Pf6. tegen Merijn van Delft en verliest hard na 9. Pa4. 

 
3e Batavia Grolsch schaaktoernooi 

 



In Amsterdam is vrijdag het derde Grolsch Batavia toernooi begonnen. Het toernooi vindt plaats in 

café Batavia van Peter Tames aan de Prins Hendrikkade tegenover het Centraal Station. 

Er doen tien spelers aan mee waaronder Homburg Apeldoorn-speler IM Merijn van Delft. Hij heeft 

na drie ronden 1,5 punt. 

Er zijn drie GM’s en zeven IM’s. Omdat er vijf verschillende nationaliteiten zijn kunnen IM’s met 

een score van 6,5 uit 9 een GM-norm scoren. 

 

Helaas had het toernooi bij aanvang nog geen eigen site. Op een suggestie van Merijn van Delft na 

de eerste speelronde besloot toernooivoorzitter Peter Tames in zee te gaan met Peter Doggers van 

ChessVibes. Binnen een dag stond er een uitstekende website! Peter is iemand van kennis van 

zaken, begrip van het belang van communicatie, visie, beleid en de handen uit de mouwen steken. 

 

Voor verslagen: 
- Eigen Batavia site http://batavia1920.nl/chess2011/ 

- Schaakbond www.schaakbond.nl/live/Batavia.htm 

- Peter Doggers www.chessvibes.com, 

- Bas Beekhuizen http://web.mac.com/photowalhallainfo/chessphotographic/3e_Batavia-

Grolsch.html 

- Merijn van Delft  

http://www.facebook.com/notes.php?id=1189653146#!/permalink.php?story_fbid=1852543

191876&id=1189653146&notif_t=like  

 

 

 Voor volgen van partijen: 

- http://batavia1920.nl/chess2011/ 

- www.schaakbond.nl/live/live.pgn 

- Playchess van Chessbase 

- www.schaaksite.nl  

 
Zie hieronder voor een KVDC-filmverslag van de eerste dag.  

  

- Opening toernooivoorzitter Peter Tames  www.youtube.com/watch?v=pPOFHDyDn7w 

http://batavia1920.nl/chess2011/
http://www.schaakbond.nl/live/Batavia.htm
http://www.chessvibes.com/
http://web.mac.com/photowalhallainfo/chessphotographic/3e_Batavia-Grolsch.html
http://web.mac.com/photowalhallainfo/chessphotographic/3e_Batavia-Grolsch.html
http://www.facebook.com/notes.php?id=1189653146#!/permalink.php?story_fbid=1852543191876&id=1189653146&notif_t=like
http://www.facebook.com/notes.php?id=1189653146#!/permalink.php?story_fbid=1852543191876&id=1189653146&notif_t=like
http://batavia1920.nl/chess2011/
http://www.schaakbond.nl/live/live.pgn
http://www.schaaksite.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=pPOFHDyDn7w


 

 
- De loting  www.youtube.com/watch?v=ULDLmZwwVzU 

 

 
- De eerste ronde  www.youtube.com/watch?v=aAGWAa1K7S4   

 

 
- Bosboom: ‘Tjongejonge’  www.youtube.com/watch?v=kV8z2_IqRMM 

 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ULDLmZwwVzU
http://www.youtube.com/watch?v=aAGWAa1K7S4
http://www.youtube.com/watch?v=kV8z2_IqRMM


 
 
SBSA Jeugdacademie training 20 februari 2011 
 
IM Yochanan Afek gaf zondag 20 februari weer een training voor de SBSA Jeugdacademie. Zie hierboven 
voor enkele foto’s en hier onder voor een KVDC filmimpressie. Denk met de trainingdeelnemers mee over 
de oplossing… 
 

 
- www.youtube.com/watch?v=ZVSUyLtjK20 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZVSUyLtjK20


 
Wedstrijdleiding: Sibbele Bonthuis (rechts) en André Schols. 
 

 



Publieksexplicatie Cees Steendam Visser bij Apeldoorns weekendkampioenschap in ROC Aventus. 
 

 
GM Artur Joesoepov versus Cees Steendam Visser in Apeldoorns snelschaakkampioenschap. 
 

 
Apeldoorns snelschaakkampioenschap: IM Alexander Kabatianski versus Cees Steendam Visser. 
 



 
Cees Steendam Visser en Karel van Delft in Max Euwe Centrum in Amsterdam bij presentatie van het boek 
Developing Chess Talent. Steendam Visser is vice-voorziter van het Max Euwe Centrum. 
 

 
Cees Steendam Visser analyseert partij op Apeldoorns kampioenschap met GM Daniel Stellwagen, IM Merijn 
van Delft, GM Sipke Ernst, GM Friso Nijboer en IM Rob Hartoch.  
 
 



  
 
Cees Steendam Visser kandidaat Provinciale Staten Noord-Holland Partij 50plus 
 
Mede-oprichter en voormalig SBSA-voorzitter Cees Steendam Visser, alias Cees Visser, gaat de politiek in.  
Hij staat als nummer 2 op de lijst van de partij 50PLUS (de jongste partij van Nederland) bij de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. 
Zijn voornaamste politieke doelstelling is het realiseren van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers 
buiten de spits. Tevens bepleit hij gratis toegang voor deze groep in de Noord-Hollandse musea. Beide 
maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement verkeren.  
Steendam Visser staat bovendien als zesde op de kandidatenlijst van de partij voor de Eerste Kamer. 
Zie ook www.50pluspartij.nl  
Zie ook http://50pluspartij.nl/kandidatenlijst-eerste-kamer 
 
 

 

 
SBSA emailbericht 533 zondag 13 februari 2011  

 

 
 

http://www.50pluspartij.nl/
http://50pluspartij.nl/kandidatenlijst-eerste-kamer/


 
 

 
 



 
 

 
 

 
Homburg Apeldoorn ten onder tegen HSG 
Armen Hachijan bericht: 
 
Op zaterdag 12 februari stond de wedstrijd tegen HSG op het programma. Vooraf hadden we gehoopt op 
wat meer bordpunten, maar de uiteindelijke uitslag van 8,5-1,5 was terecht. 
Ilja Zaragatski speelde een solide partij tegen Anish Giri en remise was een terechte uitslag. 
Op bord twee maakte Sebastian Siebrecht een foutje in de opening tegen Jan Smeets en moest de hele 
partij achter de feiten aanlopen. Op bord drie speelde Roeland Pruijssers een sterke partij tegen Predrag 
Nikolic, waarbij remise een terechte uitslag was. Merijn van Delft speelde met tegen Erwin l’Ami. Met zwart 
kwam hij goed uit de opening en wanneer l’Ami besloot te offeren had Merijn voordeel bereikt kunnen 
hebben, maar de stelling zou wel heel moeilijk te spelen zijn. Merijn besloot om het stuk terug te geven, 
maar wit kreeg wel voordeel en won. Stefan speelde op bord 5 met wit tegen Daniel Stellwagen. Na de 



opening had hij twee pionnen meer, maar zwart had goede compensatie en de stelling was praktisch erg 
moeilijk te spelen en Stefan bezweek onder de druk. 
Sjef Rijnaarts speelde met zwart tegen Friso Nijboer. Nadat hij met een gelijke stelling uit de opening kwam, 
kreeg hij het erg moeilijk en moest uiteindelijk opgeven. Tom Meurs speelde met wit tegen Wouter 
Spoelman. De stelling na de opening was gelijk. Spoelman besloot om de stelling iets scherper te maken 
door een thematisch kwaliteitsoffer toe te passen. Tom vond het moeilijk om met weinig tijd op de klok de 
stelling te verdedigen en verloor uiteindelijk. Op bord 8 speelde Armen Hachijan met zwart tegen Ruud 
Janssen. Na een foutje in de opening stond Armen de hele partij vrij slecht, maar net wanneer hij de stelling 
gelijktrok, miste hij de juiste zet voor remise. Arthur van de Oudeweetering speelde met wit tegen Robin 
van Kampen. Na de opening kwam hij niet erg goed te staan, maar hij wist na 20 zetten wel remise te 
forceren door eeuwig schaak. Op bord speelde teamcaptain Karel van Delft met zwart tegen Henk Vedder, 
aangezien Alexander Kabatianski zich afgemeld had wegens ziekte. Karel bereikte na de opening gelijkspel, 
maar maakte een foutje daarna wat fataal werd. De uiteindelijke uitslag is dus 8,5-1,5 geworden. Na de 
zesde ronde staan we nog steeds tweede, alleen nu wel gedeeld met HMC Calder en Voerendaal, hoewel 
we wel minder bordpunten hebben. Maar goed er zijn nog drie ronden te gaan en we hebben een grote 
kans om tweede te worden. 
 
 
 
Voor meer details, zie www.schaakbond.nl  
 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=hdqX_wICpL0 

 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=g_wsb8NP7UE 

 

 

http://www.schaakbond.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=hdqX_wICpL0
http://www.youtube.com/watch?v=g_wsb8NP7UE


 
 
De laatste partij van Mark Dvoretsky in Apeldoorn 
 
In zijn column voor ChessCafe.com schrijft IM Mark Dvoretsky over zijn ervaringen in Apeldoorn. 
Zie http://www.chesscafe.com/dvoretsky/dvoretsky.htm 

 
 

 
 

http://www.chesscafe.com/dvoretsky/dvoretsky.htm


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
IM Merijn van Delft geeft voorafgaand aan het snelschaaktoernooi een simultaan. 
 

 
 
GM Levin wint SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap 2011 
 
GM Felix Levin heeft zondagmiddag 13 februari het SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap 2011 in 
artcafé Samsam gewonnen. Hij scoorde 11,5 uit 13. 
Beste Apeldoorner werd IM Merijn van Delft die gedeeld tweede werd met GM Andrei Orlov en IM Rafel 
Fridman. IM Roeland Pruijssers werd vijfde.  
Het toernooi telde 52 deelnemers. 
Vooraf gaf Merijn van Delft een simultaan aan enkele deelnemers van het toernooi. 
De eerste zet werd aan bord 1 gedaan door sponsor Eric Nijsen van Stad in Bedrijf. 
Anja Slotboom van Samsam heeft het artcafé alweer toegezegd voor het toernooi van 2012. 
 
Zie voor alle uitslagen hieronder en  www.sbsa.nl  
 
 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=danQY5X9YkI 

http://www.sbsa.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=danQY5X9YkI


 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=MZJmwfommIk 

 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MZJmwfommIk


 

 
 
SBSA training met Merijn van Delft 
 
Afgelopen vrijdag was er in Denksportcentrum Apeldoorn weer een SBSA jeugdtraining met Merijn van 
Delft. De trainingen van SBSA jeugdacademie worden gegeven door IM Yochanan Afek (acht zondagen) en 
IM Merijn van Delft (acht vrijdagavonden). Coördinator is SBSA-bestuurslid Marco Beerdsen. 
 



 
 



 
 
Eindspeltraining Afek bij HSK teambuilding met Homburg Apeldoorn-spelers 
 
IM Yochanan Afek gaf afgelopen week in Hamburg een eindspelstudie aan HSK 2 plus GM Jan Gustafsson. 
In HSK 2 spelen diverse spelers die ook voor Homburg Apeldoorn spelen. 
IM Merijn van Delft heeft een verslag geschreven op de site www.chessvibes.com. 
Zie www.chessvibes.com/weekly-endgame-study/endgame-studies-for-team-building/#more-35098 
 
Voor de site van Afek zie www.afekchess.com  
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http://bundesliga.liveschach.net   
 
Kunnen we in Nederland iets van de Bundesliga leren over speelomstandigheden? 
 

http://www.chessvibes.com/
http://www.chessvibes.com/weekly-endgame-study/endgame-studies-for-team-building/#more-35098
http://www.afekchess.com/
http://bundesliga.liveschach.net/


Afgelopen weekeind werd in Duitsland de Bundesliga gespeeld. De competitie lijkt daar professioneel 
opgezet. Live verslag op internet. Duidelijke regels over opstellingen.  
In Nederland mag je rustig een koek en zopie bar in de speelzaal van een Meesterklassewedstrijd 
neerzetten. Of zes uur in een speelzaal zitten spelen waar je wegens zuurstofgebrek hoofdpijn krijgt. Of een 
lamme rug krijgen wegens doorzakkend plastic campingmeubilair.  
Schaken is in Nederland ‘een meesterlijke sport’ volgens de KNSB. Waar blijkt dat uit? De schaakbond wil 
het schaken populariseren. Een aantal clubs noemt zichzelf zelfs ‘Schaakstad’. Kortom, aan ambities geen 
gebrek. Worden die ambities ook waargemaakt? Hoe professioneel is de Nederlandse KNSB-competitie? 
Hoe professioneel zijn de clubs die op het hoogste competitieniveau acteren? Of hoef je misschien wel 
helemaal niet professioneel te zijn om op topniveau sport te bedrijven?  
Over dergelijke vragen schrijft Karel van Delft binnenkort een column in zijn serie ‘Schaaktalent 
ontwikkelen’ op de site van het Max Euwe Centrum. De komende twee weken zal hij daartoe een aantal 
spelers, organisatoren, bestuurders, arbiters, schaakjournalisten en anderen interviewen. 
Suggesties en bijdragen zijn welkom: k.vandelft@planet.nl  
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Tijdelijk recreatieschaker GM Loek van Wely bekijkt een analyse van GM Anish Giri. (Hé Anish, in die variant 
heb ik met 7-1 van je gewonnen met vluggeren. Weet je nog?) 

mailto:k.vandelft@planet.nl


 
Spontaan afgereisd uit Hamburg: Merijn van Delft en Michael Faika. Rechts Henk Waninge. 

 
Karel van Delft en Theo Visschedijk in Sonnevanck. 



 
Homburg Apeldoorn-spelers in Tata Steel Chess 2011 
 

 
 KVDC Tata analyse Carlsen winst op Nakamura dd23jan2011.AVI 
 http://www.youtube.com/watch?v=o-nsOhxx_OQ 
 

 
 KVDC Tata analyse Pruijssers Van Kampen dd21jan2011.AVI 
 http://www.youtube.com/watch?v=vvE8zEvDeIQ 
 

 
 KVDC Tata begin ronde dd21jan2011.AVI 
 http://www.youtube.com/watch?v=B39ePapYA3Q 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=J9CouhZGQQQ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=o-nsOhxx_OQ
http://www.youtube.com/watch?v=vvE8zEvDeIQ
http://www.youtube.com/watch?v=B39ePapYA3Q
http://www.youtube.com/watch?v=J9CouhZGQQQ


 
 
 
 

 
IM Yochanan Afek, GM Alfonso Romero Holmes en GM Sipke Ernst. 
 
Tata Chess and Studies Day 
Yochanan Afek bericht: 
 



 
Wedstrijdleider Kees Lute (midden) mag het komend jaar ‘de bretels’ dragen.  
Deze prijs van verdienste wordt jaarlijks eigenmachtig door Alexander Munninghoff  
(links) toegekend. Rechts staat toernooidirecteur Jeroen van den Berg.  



 
SBSA-training met IM Yochanan Afek in café De Zon. 
 
SBSA Jeugdacademie traint bij Tata  
 
Deelnemers van de SBSA Jeugdacademie hebben zondag in Wijk aan Zee tijdens het Tata toernooi getraind 
met IM Yochanan Afek. Ook hebben ze de toernooizaal en het publiekspaviljoen bezocht. 
Mick van Randtwijk deed ook mee aan het tweedaags rapidtoernooi. Als jongste deelnemer heeft hij 1,5 uit 
7 gescoord. Dat is verdienstelijk. Bovendien heeft hij zijn partijen genoteerd, dat is dus goed materiaal voor 
trainingen. 

 
 KVDC Tata SBSA Jeugdacademie training met Afek in De Zon dd23jan2011.AVI 
 http://www.youtube.com/watch?v=t38yRvg2Uf8 
 
 

  

PPSSOO Platform Schaaktalent Ontwikkelen   

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=t38yRvg2Uf8


Uitnodiging ‘PSO-bijeenkomst’ op zaterdag 5 maart 2011 te Bussum  
Eddy Sibbing bericht: 
 
In het Denksportcentrum Bussum vindt zaterdag 5 maart van 13.00 tot 17.00 uur de tweede bijeenkomst 
van het ‘Platform Schaaktalent Ontwikkelen’ plaats. Deze bijeenkomst is gratis. Het Denksportcentrum 
(Nieuwe Englaan 6, 1404 EC Bussum) is op loopafstand van station Naarden-Bussum. 
 
Het platform is bedoeld voor schaaktrainers, schaakcoaches en schaakleraren van alle niveaus.  
Het beoogt deze mensen met elkaar in contact te brengen alsook mogelijkheden te bieden om kennis, 
inzichten en ervaringen uit te wisselen omtrent schaaktalent ontwikkelen. 
 
Het doel is om trainers, coaches en leraren meer mogelijkheden te bieden om schakende jeugd op allerlei 
manieren in hun ontwikkeling te stimuleren. 
 
Programma zaterdag 5 maart 2011 
 
12.30 – 13.00 uur   Inloop. 
13.00 – 13.10 uur Opening dagvoorzitter Eddy Sibbing, aanwezigen stellen zichzelf voor. 
13.10 – 13.45 uur Les geven in de Stappenmethode: hoe gaat men in de praktijk om met de  
   nieuwste onderdelen van deze methode? Ervaringen en tips op dit gebied door  
   Thomas Willemze en Eddy Sibbing. 
14.45 – 15.00 uur  Pauze. 
15.00 – 15.45 uur Pascal Losekoot over les geven op Leonardoscholen, gevolgd door   
  gedachtewisseling deelnemers. 
15.45 – 16.00 uur  Pauze. 
16.00 – 16.45 uur Lezing Jop Delemarre over het werken als zelfstandig schaaktrainer, gevolgd door 

vragenrondje over dit onderwerp. 
16.45 – 17.00 uur  Rondvraag en afsluiting. 
17.00 – 18.00 uur Borrel. 
     
Aanmelden PSO-bijeenkomst 
 
Gaarne vooraf aanmelden bij Eddy Sibbing euwemec@xs4all.nl of 020–6257017. 
 
Lees verder in de bijlage. 
 
 

mailto:euwemec@xs4all.nl
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GM Artur Joesoepov tijdens de SBSA-workshop ‘The way to the top’. 
 

 



Thomas Beerdsen versloeg IM Merijn van Delft bij het snelschaken na afloop van de workshop. 
 
Filmverslag SBSA-workshop GM Artur Joesoepov ‘The way to the top’ 
 
GM Artur Joesoepov gaf vorige week zondag 9 januari in Denksportcentrum Apeldoorn op uitnodiging van 
SBSA de workshop ‘The way to the top’. 
Zie hieronder voor een filmverslag van Karel van Delft.  
 

  
 

- 1    www.youtube.com/watch?v=vLzzkBLK_Sk 
- 2    www.youtube.com/watch?v=Flboy3oTJnA 
- 3    www.youtube.com/watch?v=fwzlBRbfXlc 
- 4    www.youtube.com/watch?v=IP-8OE97KWc 
- 5    www.youtube.com/watch?v=LfwunscKOEY 
- 6    www.youtube.com/watch?v=mBc4Gk5N-d8 
- 7    www.youtube.com/watch?v=UN8cCIE9_38 
- 8    www.youtube.com/watch?v=6-_WBeUL52k 
- 9    www.youtube.com/watch?v=enuqAujK-t4 
- 10  www.youtube.com/watch?v=ckqYIThTR-s 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vLzzkBLK_Sk
http://www.youtube.com/watch?v=Flboy3oTJnA
http://www.youtube.com/watch?v=fwzlBRbfXlc
http://www.youtube.com/watch?v=IP-8OE97KWc
http://www.youtube.com/watch?v=LfwunscKOEY
http://www.youtube.com/watch?v=mBc4Gk5N-d8
http://www.youtube.com/watch?v=UN8cCIE9_38
http://www.youtube.com/watch?v=6-_WBeUL52k
http://www.youtube.com/watch?v=enuqAujK-t4
http://www.youtube.com/watch?v=ckqYIThTR-s


- www.youtube.com/watch?v=wqy46yi1oIc 
 

 
 

 
Zie  www.maxeuwe.nl/columns/leonardoscholen.html 
 
Schaken, intelligentie en lesgeven op Leonardoscholen 
 
Over dit onderwerp heeft Karel van Delft een uitgebreid verhaal geschreven in zijn serie over 
schaaktalent ontwikkelen op de site van het Max Euwe Centrum (www.maxeuwe.nl) 
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Zie voor meer foto’s van Ed van der Meulen over de 5e ronde KNSB: 
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/homburg-apeldoorn.htm 
 
Ed van der Meulen bericht: 
Alle foto's staan in een album dat gelinkt is op de hoofdpagina van schaakstad-apeldoorn.nl 
 

 
 

 
Tijdnoodfase Homburg Apeldoorn - Utrecht: www.youtube.com/watch?v=boAMfNcWueE 
 

 
Analyse IM Merijn van Delft – IM Benjamin Bok 

- http://www.youtube.com/watch?v=aMADq24xNM4 
- http://www.youtube.com/watch?v=X15fL4ejpAA 
- http://www.youtube.com/watch?v=GETjkHZDXqg 
- http://www.youtube.com/watch?v=uaqXafTHiHc 
- http://www.youtube.com/watch?v=0DRl6koBywQ 
- http://www.youtube.com/watch?v=U4tUzgFRBZQ 

 
 
 
 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/homburg-apeldoorn.htm
http://schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=boAMfNcWueE
http://www.youtube.com/watch?v=aMADq24xNM4
http://www.youtube.com/watch?v=X15fL4ejpAA
http://www.youtube.com/watch?v=GETjkHZDXqg
http://www.youtube.com/watch?v=uaqXafTHiHc
http://www.youtube.com/watch?v=0DRl6koBywQ
http://www.youtube.com/watch?v=U4tUzgFRBZQ


 
GM Artur Joesoepov, IM Merijn van Delft en enkele workshopdeelnemers. 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
Snelschaken na afloop. 
 
Grandmaster class GM Artur Joesoepov 
 
Grootmeester Artur Joesoepov gaf zondagmiddag 9 januari 2011 in Denksportcentrum Apeldoorn  
een SBSA-grandmaster class ‘The way to the top’.  
Er deden 24 mensen aan de workshop mee, waaronder de KNSB-trainingsgroep van IM Willy 
Hendriks en de SBSA-trainingsdeelnemers. 
Alle deelnemers kregen een dvd met filmpjes en interview omtrent eerdere trainingen van 
Joesoepov in Apeldoorn.  
Volgende week verschijnen er enkele filmpjes over deze training in dit bericht. 
 
Na afloop werd er gesnelschaakt (Scheveningersysteem met 4 min.pppp).  
Helaas was de tijd te kort om iedereen tegen iedereen te laten spelen. 
 
 

 
Eindstand na ronde 7: Punten: 

   
1 IM Merijn van Delft (2377) 6 

 
Armen Hachijan (2230) 

 

   
3 Peter Drost (2087) 5,5 

 
Thomas Beerdsen (2020) 

 



   
5 Mees van Osch (1894) 4 

 
Kambiz Sekandar (1874) 

 

   
7 Caspar Hermeling (1960) 2 

   
8 Carlos Preuter (1568) 1 

 
Arjan Buijse (2000) 

 

   
10 Karel van Delft (1588) 0 

 

 
Uitslagen: 

           

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             
1 IM Merijn van Delft 2377 

 
1 

  
1 1 1 1 1 0 

2 Caspar Hermeling 1960 0 
 

0 
 

0 
 

1 1 0 0 

3 Kambiz Sekandar 1874 
 

1 
 

0 
 

1 1 1 0 0 

4 Armen Hachijan 2230 
  

1 
 

1 1 1 1 ½ ½ 

5 Mees van Osch 1894 0 1 
 

0 
 

1 1 1 0 
 

6 Arjan Buijse 2000 0 
 

0 0 0 
 

1 0 
 

0 

7 Karel van Delft 1588 0 0 0 0 0 0 
  

0 
 

8 Carlos Preuter 1568 0 0 0 0 0 1 
   

0 

9 Peter Drost 2087 0 1 1 ½ 1 
 

1 
  

1 

10 Thomas Beerdsen 2020 1 1 1 ½ 
 

1 
 

1 0 
 

 
 
 



 
Mick van Randwijk en GM Artur Joesoepov. 



 
Boek ‘Developing Chess Talent’ van IM Merijn van Delft en Karel van Delft genomineerd voor ‘Book of 
the year’ in USA door ChessCafe. 
Zie voor de site: http://www.chesscafe.com/Reviews/botyr1.htm 

http://www.chesscafe.com/Reviews/botyr1.htm


 
 Zie voor meer informatie en een filmpje waarin Merijn van Delft het boek toelicht: 
 www.chesstalent.com 
 

http://www.chesstalent.com/


 

 
  Zie: www.facebook.com/?tid=1562624905427&sk=messages#!/media/set/?o.376284194327 

 
 
It's time to vote 
Merijn van Delft bericht: 
 
That's how they put it on the ChessCafe website: 
http://www.facebook.com/l/d59965h0wCwS83zSycDlDPCz4lg;www.chesscafe.com/Reviews/botyr1.
htm 
 
Our book Developing Chess Talent was nominated for 2010 ChessCafe Book of the Year! :-) 
You can vote by sending an email to bookoftheyear@chesscafe.com 
 
More importantly, I wish everyone a very healthy and successful 2011 with many inspiring chess 
activities! 
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SBSA Jeugd Ontmoet Meesters 2011 
 

SBSA begon dit schaakjaar met de jaarlijkse traditie Jeugd Ontmoet Meesters op zondag 2 

januari. 



John Post, directeur van basisschool Prinses Margriet aan de Sluisoordlaan 198, had de school 

weer gastvrij gratis ter beschikking gesteld voor dit evenement waaraan 43 kinderen en 

jongeren deelnamen. 

De trainers waren IM Alexander Kabatianski, IM Roeland Pruijssers, FM Stefan Kuipers, FM 

Sander van Eijk, Armen Hachijan en Nico Zwirs.  

De deelnemers werden in groepen opgedeeld en in elke groep was een workshopprogramma 

met onder andere een kloksimultaan met nabespreking. Daarna was er een 

snelschaaksimultaan met commentaar. Trainer Sander van Eijk speelde 2-2 in de simultaan 

tegen Tycho Dijkhuis, Anna-Maja Kazarian, Renso Steunenberg en Joep Scheerhoorn terwijl 

Stefan Kuipers live commentaar gaf.  

Daarop aansluitend was er het Apeldoorns Jeugd Snelschaakkampioenschap. Lars Vereggen 

won het toernooi. Hij kreeg de Rob Hartoch trofee uitgereikt door Rob’s vrouw Hetty Visser. 

Traditioneel werd de dag afgesloten met snert van Rien Bos. 

  

Karel van Delft gaf een lezing met foto’s en filmpjes geven over het ontwikkelen van 

schaaktalent en een plaatselijke schaakcultuur. Dat gebeurde aan de hand van sheets over zijn 

boek Schaaktalent Ontwikkelen (voor een preview zie www.schaaktalent.nl).  

 

Zie ook www.sbsa.nl voor uitslagen van het snelschaken. Daar kun je ook aanklikken wie 

tegen wie gespeeld heeft. 

 

Fotografe Yvonne Pieters heeft het evenement in beeld vastgelegd. Ze bericht: 

Hier de link waar de mensen 2 fotocollecties op YouTube kunnen bekijken.   
http://www.youtube.com/user/YvonnePietersPhoto?gl=NL 

Frans Andriessen uit Zoetermeer heeft ook foto’s gemaakt, zie zijn site www.sir-francis.eu. 

 

 

KVDC-filmpjes van Karel van Delft: 

 

 
- www.youtube.com/watch?v=hfhqXIkg878 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.sbsa.nl/
http://www.youtube.com/user/YvonnePietersPhoto?gl=NL
http://www.sir-francis.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=hfhqXIkg878


 

 
- www.youtube.com/watch?v=LXYYqCCe64k 
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SBSA wishes Happy New Year to all of you. Gens Una Sumus.  Much chess fun! 
SBSA wenst  je een gelukkig nieuw jaar. Gens Una Sumus. Veel schaakplezier! 
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IM Yochanan Afek. 
 



 
Tussendoor bruine bonensoep van Anja. 
 



 
IM Yochanan Afek en IM Hans Böhm, zaterdag in Amsterdam tijdens het MEC-festival. 
 

 
 
Presentatie Afek over boek ‘De Pion’  in Samsam 
 
Yochanan Afek hield zondagmiddag 19 december in het Apeldoornse artcafé Samsam een 
presentatie over het boek ‘De Pion’, dat hij vorig jaar samen met Hans Böhm heeft geschreven. 



 
Vanwege het slechte weer zegden diverse mensen af. Toch wisten nog zes schaakliefhebbers de weg 
naar Samsam te vinden. Afek toonde niet alleen een aantal inspirerende stellingen, hij vertelde er 
ook allerlei historische verhalen en anekdotes bij. 
 
Zie verder ook onderstaand filmpje. Voor meer filmpjes zie komende week www.afekchess.com.  
 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=TpLeEnxQGW8 

 
 
 
 

 
V.l.n.r. Peter Tames (organisator Batavia-toernooi), IM Merijn van Delft en Cees Visser (vice-voorzitter 
van het Max Euwe Centrum). 
 
 

http://www.afekchess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=TpLeEnxQGW8


 
De vrijwilligers van het Max Euwe Centrum met portretten van de schakers die het hoogste scoren in 
de Canon van de Nederlandse schaakgeschiedenis van het Max Euwe Centrum. 
 
1  Max Euwe – Martin Steunbrink 
2  Jan Timman – Aleks Warnica 
3 Jan-Hein Donner – Evert-Jan Straat 
4 Hans Böhm – Cor ten Woude 
5 Cor van Wijgerden – Gerda Visser 
6 Hans Bouwmeester – Arno Bezemer 
7 Anish Giri – Lorena Zevedei 
8 Hans Ree – Jesse Bassant 
9 Frans Kuijpers - Ger Hageman 
10 Berry Withuis – Remco Hillebrandt  
11 Fenny Heemskerk – Liesbeth van den Berg 
 



 
Henk Vinkes tijdens de simultaan tegen GM Jan Timman. 
 



 
 
 
 



 
Henk Vinkes toont in de trein de souvenirs die hij aan de simultaan heeft overgehouden. 
 



 
Vertrokken MEC-voorzitter Fred Teeven (nu staatssecretaris, VVD), nieuwe voorzitter professor Eric 
Smaling (voor de SP senator in de Eerste Kamer). 
 



 
Publieksuitleg GM Jan Smeets en GM Anish Giri. Vragen uit het publiek: Kunnen jullie opzij van het 
bord gaan staan en net als Euwe eerst het oordeel en dan het plan uitleggen. Jan Smeets vertelde 
tijdens een publieksinterview van Peter Doggers, die gelijk video-opnames voor ChessVibes maakte:  . 
‘Ik heb boeken van Euwe gelezen toen ik tien was: deel 1, 2, 3, 4 en 5.’ Reactie Doggers: ‘Je bedoelt de 
serie Praktische Schaaklessen’.  Smeets: ‘Een paar jaar terug heb ik weer partijen van Euwe 
nagespeeld in de boeken over zijn predecessors van Kasparov.’ 
 
 
 



 
GM Anish Giri in de denktank tegen Mick van Randtwijk uit Apeldoorn. 
 
 
 



 
GM Viswanathan Anand versus Cees Visser. De voormalig SBSA voorzitter kwam een aardig eind. 
 
Presentatie Polygoon-beelden over Euwe: 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=VbOZYSYkqMo 

 
IM Hans Böhm interviewt professor Johan van Hulst: 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=ngeKDRnfYJM 

 
Simultaan GM Jan Timman versus Henk Vinkes: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VbOZYSYkqMo
http://www.youtube.com/watch?v=ngeKDRnfYJM


- http://www.youtube.com/watch?v=cu84uKra1X8 
 
Publieksanalyse GM Anish Giri: 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=P3XSxhPGmS4 

 
 

 
Wereldkampioen GM Viswanathan Anand vs Cees Visser: 

- http://www.youtube.com/watch?v=5sODZxW-s-U 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cu84uKra1X8
http://www.youtube.com/watch?v=P3XSxhPGmS4
http://www.youtube.com/watch?v=5sODZxW-s-U


 
Teeven, Smaling, Böhm, Anand: 

- http://www.youtube.com/watch?v=Zh6r6gUHvJQ 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Zh6r6gUHvJQ


 
75 jaar Euwe wereldkampioen Giri, Smeets, Doggers 

- http://www.youtube.com/watch?v=u8CzS61lbms 
 
 
Jubileum 75 jaar Max Euwe wereldkampioen 
 
In stijl is deze week herdacht dat het 75 jaar geleden is dat Max Euwe wereldkampioen werd. 
Dondag werd er een expositie in het Max Euwe Centrum geopend en daarna was er in de 
‘Spiegeltent’ op het Max Euweplein een presentatie van beeld- en geluidsmateriaal. 
In een aansluitende receptie in het Holland Casino werd een canon van de Nederlandse 
schaakgeschiedenis bekend gemaakt. Tijdens die bijeenkomst interviewde IM Hans Böhm de 99-
jarige professor Johan van Hulst die speelt bij Caïssa in Amsterdam ( en weer van plan is aan het 
Tata-parlementariërs toernooi deel te nemen in Wijk aan Zee. 
Omdat Fred Teeven als staatssecretaris geen nevenfuncties mag bekleden is een nieuwe voorzitter 
gezocht voor het MEC. Dat is professor Eric Smaling geworden. Hij speelt in Wageningen 2 en is lid 
van de Eerste Kamer voor de SP. Smaling werd helaas bij de ingang van het casino tegen gehouden 
omdat hij geen paspoort bij zich had. Ook SBSA-voorzitter IM Merijn van Delft werd tegengehouden. 
Dat kwam doordat hij naar binnen wilde met een trui plus muts. Welwillend kreeg hij van het casino 
een zwart colbertje in bruikleen.  
Binnenkort verschijnt op de site www.maxeuwe.nl een interview met Eric Smaling door Karel van 
Delft. 
’s Avonds gaf Jan Timman een simultaan in de Spiegeltent. Onder zijn tegenstanders bevond zich de 
captain van Homburg 2, Henk Vinkes. 
Zaterdag gaf wereldkampioen Anand een lezing. Daarna gaven de grand maitres Anand, Giri en 
Smeets simultaans. Giri nam het onder meer op tegen de jonge Apeldoornse speler Mick van 
Randtwijk. Anand slaagde er in oud-voorzitter Cees Visser te verslaan. 

http://www.youtube.com/watch?v=u8CzS61lbms
http://www.maxeuwe.nl/


Oud-voorzitter van het MEC Fred Teeven en de nieuwe MEC-voorzitter Eric Smaling deden voor 
Anand op twee borden de eerste zet. 
Zie verder de filmpjes. 
En zie ook www.chessvibes.com.  
 
 
 

  
Mick van Randtwijk heeft veel zin in de simultaan met Anish Giri (foto’s Jolien Stevels) 
 

http://www.chessvibes.com/


 
Giri speelde tegen een kleine 20 tegenstanders tegelijk en won alle partijen. 
 



 
Anish Giri aan zet tegen Mick. 
 



 
Schaak! Mick doet mee aan de informele simultaan die Smeets en Giri samen gaven, waarbij er 
gewoon gelachen en gepraat werd. 
 



 
Mick en Jan Smeets zijn net remise overeen gekomen, maar Anish Giri vind dat zwart voor de winst 
had moeten gaan. 
 



 
Elo 5344 tegen Elo 867: remise. Een fanatieke Giri blijft over de stelling nadenken. 
 



 
Wie ziet wat Giri zag? Wit heeft een matdreiging maar zwart kan volgens de Nederlands kampioen 
nog winnen.....(zwart aan zet) 
 
 
Max Euwe festiviteiten in Amsterdam: een fantastische schaakdag 
Jolien Stevels bericht:  
  
Al de hele afgelopen week werden er door het Max Euwe Centrum diverse activiteiten georganiseerd 
ter gelegenheid van het feit dat Max Euwe 75 jaar geleden wereldkampioen was geworden. 
Afgelopen zaterdag waren de belangrijkste festiviteiten in Amsterdam, onder andere simultaans met 
Anand (wereldkampioen), Giri (Nederlands kampioen) en Smeets (Nederlands kampioen). Mick van 
Randtwijk was op het NK Rapid ingeloot om tegen Anish Giri te spelen en daarom meldden wij ons 
afgelopen zaterdag in de Spiegeltent op het Max Euwe plein. Daar was net de lezing van Anand 
afgelopen, kon je meedoen aan een schaakprijsvraag en werd er door allerlei schakers bijgepraat en 
gespeeld. Diverse media, onder andere het Jeugdjournaal, waren aan het filmen. De simultaan tegen 
de jonge (16 jaar) Nederlands kampioen Giri was in het gebouw ernaast. Hij speelde tegen ongeveer 
15 volwassenen en 3 jeugdschakers, waaronder Mick. Na een voorstelronde begonnen de partijen en 
wat speelde de Nederlands kampioen soepel op al die borden tegelijk. Af en toe moest hij even wat 
langer nadenken maar voor het grootste deel leek het geen enkele moeite te kosten, terwijl er toch 
enkele tegenstanders met een rating van rond de 2000 bij zaten. Mick speelde een leuke partij die 
redelijk gelijk op ging, tot bleek dat Giri stap 4 (dubbele aanval: lokken) toch wel erg goed beheerste. 
Na 5 kwartier schaken en 32 zetten was de winst dan ook binnen voor de Nederlands kampioen. 
Daarmee was Mick de jeugdschaker die het het langst volhield en bevond zich in goed gezelschap: 



Giri won alle partijen. Mick heeft de partij genoteerd dus wellicht is die binnenkort op de vernieuwde 
Schaakmaat site (www.deschaakmaat.nl) te bekijken. De organisatie had nog een leuke verrassing 
voor de deelnemers: een flinke tas met schaakcadeau's, waar onder andere twee T-shirts, een 
prachtige puzzel, een schaakkalender, de CD van de stappenmethode, de twee postzegels die in 1976 
als herinnering aan het wereldkampioenschap van Euwe werden uitgegeven en nog allerlei andere 
dingen inzaten. Erg leuk.  
Daarna bleef het nog lang onrustig op het Max Euwe plein.... Wij waren later weer in de Spiegeltent 
waar in informele sfeer schaaktaart werd gegeten en veel geschaakt en gekletst, terwijl Smeets en 
Giri spontaan een combi-simultaan waren begonnen. Mick volgde een spannende simultaanpartij en 
was druk aan het meedenken en in overleg met de sympathieke zwartspeler, onder toeziend oog van 
SBSA trainer Yochanan Afek. Toen de simultaanschaker in remise stelling naar het toilet moest vroeg 
hij Mick het over te nemen. Mick bleef vrolijk schaak geven tegen de nu gecombineerde schaakkracht 
van Giri en Smeets (wat leuke foto's opleverde), die druk in discussie waren of er meer dan remise in 
zat. Bijna iedereen vond het remise, dus bij terugkomst van zijn collega-schaker mocht Mick de 
remise aanbieden, die door Smeets werd geaccepteerd. Alleen Giri was het er niet mee eens, die zag 
zelfs nog een winstkans voor zwart (!). Voor de liefhebbers die Giri's gedachtengang willen proberen 
te ontdekken is een foto van de eindstelling bijgevoegd. Al met al een fantastische schaakdag waar 
veel leuke ontmoetingen plaatsvonden en de schaakhistorie in ere werd gehouden. 
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http://www.deschaakmaat.nl/


 
Cobie Ordelman en Rogers Mutebi, drijvende krachten achter de Makula Foundation school in 
Kampala, Uganda. 
 



 
 



 
 
Developing Chess Talent in Uganda 
 
De door SBSA opgerichte schaakclub in Uganda heeft een aantal exemplaren gekregen van het boek 
Developing Chess Talent. Op www.chesstalent.com vertelt IM Merijn van Delft in een filmpje over dit 
boek dat hij samen met Karel van Delft heeft geschreven. 
SBSA steunt de schaakclub van de Makula Foundation van Rogers Mutebi en Cobie Ordelman. 
SBSA levert slechts een bescheiden bijdrage. Door grotere sponsors heeft de stichting nu een eigen 
gebouw op eigen grond. Zie ook de www.makulafoundation.com. 
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Tweede nieuwsbrief Platform Schaaktalent Ontwikkelen 
 
Zie www.maxeuwe.nl voor de tweede nieuwsbrief van het Platform Schaaktalent Ontwikkelen. 
Schaakleraren, coaches en trainers kunnen zich bij coördinator Eddy Sibbing voor een gratis 
abonnement aanmelden.  
In de nieuwsbrief doen talentcoach van de KNSB IM Thomas Willemze en IM Merijn van Delft verslag 
van het meest recente WK jeugd in Griekenland. 
Andere onderwerpen blijken uit de inhoudsopgave in het kader hier boven. 
 
 
 
 

http://www.maxeuwe.nl/


 
Karel van Delft geeft tijdens JOM een lezing met foto’s en filmpjes over SBSA en het boek 
‘Schaaktalent ontwikkelen’. Op de foto uit het boek geeft David Bronstein in Apeldoorn training aan 
Dharma Tjiam, Merijn van Delft en Joost Mellegers. 
 

 
Ook onderdeel van de lezing hoe kom je in de plaatselijke krant met je nieuws? Op de foto Mark 
Dvoretsky en Thomas Beerdsen. 
 



 
IM Merijn van Delft geeft snelschaaksimultaan tijdens JOM 2010. Martin van Dommelen geeft 
commentaar. Zie  www.youtube.com/watch?v=pch0WtLvMd4   
 

http://www.youtube.com/watch?v=pch0WtLvMd4


 
Hetty Visser, de weduwe van IM Rob Hartoch, reikt de Rob Hartoch trofee 2010 uit aan de winnaar 
van het Open Apeldoorns Jeugd Schaak Toernooi 2010 Mees van Osch. 
Zie www.youtube.com/watch?v=wGywWKeyaDU 
 
SBSA Jeugd Ontmoet Meesters 2011 
Stefan Kuipers bericht: 
 

Zoals elk jaar wordt 2011 weer begonnen met het jaarlijkse SBSA Jeugd Ontmoet Meesters, 

dat ditmaal op zondag 2 januari van 11:00-18:00 uur in basisschool de Prinses Margriet in 

Apeldoorn aan de Sluisoordlaan 198 gehouden zal worden.  

De trainers voor die dag zijn bekend en dat zullen zijn: IM Merijn van Delft, IM Alexander 

Kabatianski, IM Roeland Pruijssers, FM Sander van Eijk, Armen Hachijan en Nico Zwirs.  

Tijdens deze dag zullen de kinderen in groepen ingedeeld worden en zal er een heel leuk 

lesprogramma zijn met onder andere een partij in quizvorm en een kloksimultaan met 

nabespreking, waar zelfs leuke prijsjes mee te winnen zijn. Daarop aansluitend is er het 

Apeldoorns Jeugd Snelschaakkampioenschap, met voor de winnaar de Rob Hartoch trofee en 

ook daar zijn nog andere leuke prijzen te winnen. Vervolgens wordt er traditioneel afgesloten 

met de gebruikelijke soep met broodjes.  

Iedereen t/m 18 jaar en van elk schaakniveau kan zich t/m 27 december 2010 aanmelden, door 

een mailtje te sturen naar stefan.kuipers@gmail.com, onder vermelding van naam, vereniging, 

stap en rating (KNSB, OSBO of Jeugdrating) of iets anders waardoor we enige hoogte kunnen 

krijgen van je schaakniveau. Kosten zijn 15 euro per deelnemer en iedereen uit heel 

Nederland is natuurlijk welkom, net zoals de ouders en begeleiders, voor wie er onder andere 

gratis koffie en thee te verkrijgen is. Er kunnen maximaal 40 kinderen meedoen, dus meld je 

snel aan! 

http://www.youtube.com/watch?v=wGywWKeyaDU
mailto:stefan.kuipers@gmail.com


  

Daarnaast zal Karel van Delft van 12.00 tot 14.00 uur een lezing met foto’s en filmpjes geven 

over het ontwikkelen van schaaktalent aan de hand van zijn boek Schaaktalent Ontwikkelen 

(voor een preview zie www.schaaktalent.nl). Naast alle ouders zijn ook mensen van buitenaf 

van harte welkom om deze lezing gratis te bezoeken. 

Het boek is tijdens de lezing te koop voor 24,50 euro. Hetzelfde geldt voor de Engelse 

vertaling (inclusief hoofdstukken over autisme en voeding, preview: www.chesstalent.com) 

en boeken uit de serie Tigersprung van GM Artur Joesoepov. 

  

In de bijlage tref je het puntenformulier aan met onder andere ook de locatie en een uitgebreid 

dagprogramma. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stefan Kuipers 

 

Deelnemers tot dusver: 

 

1 Maurice van Eijk 1786 

2 Mick van Randtwijk 
 3 Raymon Oord 1156 

4 Max Warmerdam 1084 

5 Celio Martins 1000 

6 Cisko Loos 1137 

7 Renso Steunenberg 1124 

8 Erik Berkelmans 904 

9 David Jongste 1027 

10 Tycho Dijkhuis 1935 

11 Sven Dijkhuis 1680 

12 Oele Dijkhuis 800 

13 Timardi Verhoeff 1604 

14 Esper van Baar 950 

15 Cas Koeman 1065 

16 Feddo Koeman 1099 

17 Carlos Etty 861 

18 Martijn van Nimwegen 1048 
 
 
 
 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/


 
White wins 
 
ARVES Memorial Tourneys 
Yochanan Afek bericht: 
 
ARVES announces 2 centenary theme composing tourneys to commemorate the 100 anniversary in 
2010 of two fine composers who passed away prematurely: Mark Liburkin (1910- 1953) from 
Moscow  (Russia) and Shaya Kozłowski (1910- 1943) from Łodz (Poland).   
 
Lees verder in de bijlagen. 
 
 
 
Nationale Oploswedstrijd 
Henk le Grand bericht: 
 
Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan in 2011 schrijft de Nederlandse Bond van 
Schaakprobleemvrienden een nationale oploswedstrijd uit. 
 

 

Deze stelling is vanuit de beginstelling ontstaan na de 7e zet van wit.  
Hoe is het zettenverloop geweest? 
 



Onder de goede inzenders word tien exemplaren verloot van het door Frank Visbeen geschreven 
boek “Moving on”. 
In dit boek wordt een aantal schaakproblemen op een luchtige manier besproken. 
 
Inzendingen kunnen tot 1 maart 2011 gestuurd worden naar de wedstrijdleider 
De uitslag verschijnt in de loop van maart op de website van de Probleembond: 
www.probleemblad.nl. 
 
Wedstrijdleider: 
Henk le Grand  
Heimanslaan 5 
6705AD Wageningen 
h.le.grand@xs4all.nl 
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Jeugd Ontmoet Meesters 2010. 

http://www.probleemblad.nl/
mailto:h.le.grand@xs4all.nl


 
 
Site IM Yochanan Afek 
 
IM Yochanan Afek heeft nu een eigen site: www.afekchess.com.   
Dat is handig voor wie meer van hem wil weten of hem wil inhuren voor een training of lezing. 
Via de site kan je ook zijn mooiste studies en partijen downloaden. 
Afek is nogal veelzijdig zoals uit de links blijkt. Een Israëlische meester noemde hem ‘all in one’.  
Op elke pagina staat een foto. 

http://www.afekchess.com/


 
Tekening van een leerling van een Leonardoschool. Zie SchaakMagazine van 22 december 
voor een verhaal van Karel van Delft over schaken op deze scholen. De week daarna  
verschijnt een uitgebreider verhaal op de site van het Max Euwe Centrum. 
 
Tweede nieuwsbrief Platform Schaaktalent Ontwikkelen 
 
In december verschijnt de tweede gratis nieuwsbrief van het Platform Schaaktalent Ontwikkelen. Het 
PSO is een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen schaakleraren, trainers en 
coaches van alle niveaus.  
De redactie van de nieuwsbrief berust bij Eddy Sibbing en Karel van Delft. 
Voor informatie over het PSO zie de site van het Max Euwe Centrum (www.maxeuwe.nl) en de PSO-
rubriek op www.schaaksite.nl.  
In de komende nieuwsbrief staat onder meer informatie over schaken en Leonardoscholen. 
Verder blikken coaches IM Thomas Willemze en IM Merijn van Delft terug op het recente WK jeugd 
in Griekenland. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via een mailtje aan Eddy Sibbing via het MEC. 

euwemec@xs4all.nl 
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Terugblik Thomas Beerdsen op WK in Samsam, alle filmpjes 
 
Thomas Beerdsen blikte zondagmiddag 14 november in artcafé Samsam terug op zijn WK in 
Griekenland.  Hieronder staan alle filmpjes. 
 

http://www.maxeuwe.nl/
http://www.schaaksite.nl/
mailto:euwemec@xs4all.nl


 
 

- http://www.youtube.com/watch?v=1R7CgjSkj54 
- http://www.youtube.com/watch?v=ttEjJnqM6jY 
- http://www.youtube.com/watch?v=QWVEFC_KRWc 
- http://www.youtube.com/watch?v=_69cMUitcO0 
- http://www.youtube.com/watch?v=rRBzxNCUnlQ 
- http://www.youtube.com/watch?v=hVcN8fLeYU8 
- http://www.youtube.com/watch?v=z4XixTWKsD8 
- http://www.youtube.com/watch?v=X57Ecm2QTnM 
- http://www.youtube.com/watch?v=uc7Sby1GD-g 
- http://www.youtube.com/watch?v=nw_uHttjSTo 
- http://www.youtube.com/watch?v=Ldd2pMBmXek 
- http://www.youtube.com/watch?v=fk1jaU3_9lE 
- http://www.youtube.com/watch?v=JXBTPHKjgp8 
- http://www.youtube.com/watch?v=_LsoQxYwDaY 

 

Ongepaste berichtgeving over Thomas Beerdsen 
Henk Pruijssers en Anneke Pruijssers berichten: 
 
In het SBSA-bericht ( 518 ) stond dat Thomas Beerdsen op het afgelopen WK teleurstellend heeft 
gepresteerd. 
In het verslag werd vermeld dat de oorzaak hiervan lag in Thomas' eigenwijzigheid om onvoldoende 
rust te pakken.(energiemanagement). 
Wij willen tegen deze formulering ernstig bezwaar maken. 
Een kind van 12, dat ook gewoon zijn best doet, hiervan te "beschuldigen".  
Dit kan toch niet zo zijn bij een kind van 12, op zo'n groot toernooi, in een geheel andere omgeving, 
en ook nog een heleboel aantrekkelijke prikkels voor kinderen moet weerstaan. 
  
Het is jammer dat de professionele begeleiding van de KNSB dit niet heeft kunnen/willen sturen, 
wellicht vanwege waarschijnlijk onvoldoende kennis over opvoeding van kinderen in dit soort 
situaties.. 
Een talentvol schakend kind van12 jaar heeft daarbij, net als thuis, en ook als het schaakt, 
opvoedende begeleiding nodig. Zeker op zo'n belangrijk toernooi. 
Het had wijzer en volwassener geweest als de KNSB-begeleiding hiervoor hand in eigen boezem had 
gestoken en dit niet een kind van 12 te verwijten. Dat de begeleiding teleurgesteld is begrijpen we, 
maar dit is niet gepast. 
  
Redactie: voor de volledigheid staat hier onder de door Henk Pruijssers gewraakte tekst 
Merijn van Delft bericht:  
Thomas is helaas met 0 uit 3 geëindigd, was op het laatst doodmoe. Ronde 9 met zwart tegen de nummer 1 
geplaatst was natuurlijk sowieso pittig, maar in ronde 10 maakte Thomas een elementaire eindspelfout (b4 
nagelaten) en in de laatste ronde liet hij mat in 2 toe met een uur op de klok... 
Belangrijkste aandachtspunten dus: blundergevoeligheid & energiemanagement tijdens het toernooi (te weinig 
rust gepakt tussen de middag in het uurtje voor de partij - de oudere jongens doen dat al een stuk beter, die 
gaan op bed liggen voor de partij, de jongeren zijn vaak eigenwijs). 
Thomas baalt natuurlijk, maar heeft ook veel goeie dingen laten zien dit toernooi.  

http://www.youtube.com/watch?v=1R7CgjSkj54
http://www.youtube.com/watch?v=ttEjJnqM6jY
http://www.youtube.com/watch?v=QWVEFC_KRWc
http://www.youtube.com/watch?v=_69cMUitcO0
http://www.youtube.com/watch?v=rRBzxNCUnlQ
http://www.youtube.com/watch?v=hVcN8fLeYU8
http://www.youtube.com/watch?v=z4XixTWKsD8
http://www.youtube.com/watch?v=X57Ecm2QTnM
http://www.youtube.com/watch?v=uc7Sby1GD-g
http://www.youtube.com/watch?v=nw_uHttjSTo
http://www.youtube.com/watch?v=Ldd2pMBmXek
http://www.youtube.com/watch?v=fk1jaU3_9lE
http://www.youtube.com/watch?v=JXBTPHKjgp8
http://www.youtube.com/watch?v=_LsoQxYwDaY


 

 

 
SBSA emailbericht 520 zondag 14 november 2010  
 

 
 

- http://www.youtube.com/watch?v=1R7CgjSkj54 
- http://www.youtube.com/watch?v=ttEjJnqM6jY 
- http://www.youtube.com/watch?v=QWVEFC_KRWc 
- http://www.youtube.com/watch?v=_69cMUitcO0 
- http://www.youtube.com/watch?v=rRBzxNCUnlQ 
- http://www.youtube.com/watch?v=hVcN8fLeYU8 
- http://www.youtube.com/watch?v=z4XixTWKsD8 
-  

 

-  
- GM Erik van den Doel (rechts) versus IM Roeland Pruijssers. 
-  
- Karel van Delft luidt noodklok over KNSB-berichtgeving omtrent Van den Doel 

http://www.youtube.com/watch?v=1R7CgjSkj54
http://www.youtube.com/watch?v=ttEjJnqM6jY
http://www.youtube.com/watch?v=QWVEFC_KRWc
http://www.youtube.com/watch?v=_69cMUitcO0
http://www.youtube.com/watch?v=rRBzxNCUnlQ
http://www.youtube.com/watch?v=hVcN8fLeYU8
http://www.youtube.com/watch?v=z4XixTWKsD8


-  
- Grootmeester Erik van den Doel verdedigt zijn titel niet op het NK internetschaak. In een mail 

die in het vorig SBSA bericht stond lichtte hij toe dat hij de KNSB amateurisme verwijt dat de 
datum samenvalt met de Bundesliga waar de meeste Nederlandse topschakers spelen. Op de 
KNSB site werd zijn bezwaar niet genoemd. Dat heeft Karel van Delft, KNSB-lid te Apeldoorn, 
tot de volgende open mail aan de KNSB gebracht: 

-  
- Ik luid de noodklok 
- Vergelijk de berichtgeving op de KNSB site en de SBSA berichten over het niet meedoen van 

Erik van den Doel aan het NK internet. 
- De KNSB meldt dat Erik de voorkeur geeft aan spelen in de Bundesliga. Sec. 
- SBSA email berichten geeft naar aanleiding van een mail van Erik zijn eigen versie weer. Hij 

heeft juist kritiek op de KNSB, maar dat mogen we kennelijk niet lezen op de site van onze 
eigen bond. 

- Als we de KNSB site moeten gaan zien als propagandamachine die geen kritiek op het eigen 
functioneren van de bond accepteert, komen we op een hellend vlak. 

- Gelukkig maar dat er ook nog onafhankelijke journalistiek is, zal ik maar zeggen. 
- Wel vaker krijg ik de indruk dat webmaster Tom Bottema van zijn directie alleen maar kopij 

mag plaatsen die de bond welgevallig is. 
- Zulke zaken wreken zich in de toekomst: je lezers gaan dat door krijgen en je niet meer 

vertrouwen. 
- Een zelfbewuste bond is transparant en biedt ruimte voor verschil van inzicht.  
- Tot dusverre heeft de hoofdredactie van SchaakMagazine mijzelf steeds alle ruimte gegeven 

tot positief kritische verhalen. Ik mag hopen dat dat zo blijft. 
- Aan onze vrienden van Schaaksite: quote me hier rustig integraal op. 
- Ik las het verhaal te laat op de KNSB site (druk met maken van SBSA bericht en de hele dag op 

Leonardo toernooi geweest), maar ik ga er volgende week in SBSA bericht op terug komen. 
- En aan Mark van der Werf en de KNSB: keer op je schreden terug. 
- Dit is echt slecht! 
-   
- vriendelijke groet,  
- Karel van Delft 
-  
-  
- GM Loek van Wely meldt  in een mail (publicatie met zijn instemming): 
- In het geval van het NK internetschaak, zelf had ik ook interesse om te deel te nemen, 

echter ze organiseren het tegelijkertijd met de bundesliga, zodat een aantal toppers die 
wellicht 
mee hadden willen doen (denk aan Giri, Smeets, L'ami) niet van de partij kunnen zijn. 

-  
- Voor de volledigheid nog de mail van Erik van den Doel: 
- Waarom ik mijn titel niet zal verdedigen bij het nk internetschaak op 14 november 
- De schaakbond heeft de finale van het nk internetschaak gepland op een zondag waarop 

zowel de eerste als de tweede Bundesliga spelen. 
De gehele top vijftien van Nederland speelt eerste of tweede Bundesliga! 
Na het afschaffen van de halve finales (drie weekeinden) is er meer ruimte op de kalender. 
Het riekt naar amateurisme. 
http://www.schaakbond.nl/2010/reinderman-favoriet-voor-nk-internetschaak-2010 
http://schachbund.de/SchachBL/index.php 
Met vriendelijke groet 
Erik van den Doel 
Leiden 

http://www.schaakbond.nl/2010/reinderman-favoriet-voor-nk-internetschaak-2010
http://schachbund.de/SchachBL/index.php
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Miniconferentie in MEC van Platform Schaaktalent Ontwikkelen over schaken en hoogbegaafdheid. 
Nergens in de wereld is theorie over schaakmethoden voor hoogbegaafden.  
Shit, moeten we dus zelf gaan ontwikkelen. Aanwezigen v.l.n.r.: Pieter Sandijck, Jaap Loeve, Manuel 
Colsen, IM Yochanan Afek en Karel van Delft. (foto Eddy Sibbing) 



 
Regelmatige bezoeker MEC IM Yochanan Afek. 
 
Max Euwe won 75 jaar geleden de wereldtitel 
 
Grand Maitre, zoals Donner hem placht te noemen, Max Euwe won 75 jaar geleden de wereldtitel. 
Zie www.maxeuwe.nl over een reeks activiteiten omtrent de herdenking van het veroveren van de 
wereldtitel en overige informatie over dit centrum. 
Op zaterdag 18 december geven wereldkampioen GM Vishwanathan Anand, GM JanSmeets en GM 
Anish Giri in Amsterdam simultaans vanwege dit ‘Euwejaar’.  
Afgelopen zaterdag was de halfjaarlijkse boekenbeurs. Ook hield Platform Schaaktalent Ontwikkelen 
een inspirerende miniconferentie over lesgeven aan hoogbegaafden en talenten (dat zijn 
verschillende thema’s). Een verslag verschijnt in december in PSO nieuwsbrief 2. Ook hierover zie de 
MEC-site. 

 

http://www.maxeuwe.nl/


 
 
Garry Kasparov: The Film 
 
En tientallen andere films, zie www.chesscafe.com/video/video203.htm 
 
 
 

 
 
Searching for Bobby Fischer 
 

http://www.chesscafe.com/video/video203.htm


Part 1  -  www.youtube.com/watch?v=YniREZKrQj0 
Part 2 -   www.youtube.com/watch?v=ZniF-yybmzo&feature=related 
Part 3 -   www.youtube.com/watch?v=NTPD-B9gIic&feature=related 
Part 4 -   www.youtube.com/watch?v=PdlrteQ5-C8&feature=related 
Part 5 -   www.youtube.com/watch?v=sfOY2ptf1rw&feature=related 
Part 6 -   www.youtube.com/watch?v=NNrV9MotY3M&feature=related 
Part 7 -   www.youtube.com/watch?v=V36gt6_uJy4&feature=fvw 
Part 8 -   www.youtube.com/watch?v=UAI_AczCFhw&feature=related 
Josh Waitzkin over de film www.youtube.com/watch?v=ek99BaxqnFE&feature=related 
Josh Waitzkin The Art of Learning www.youtube.com/watch?v=lj1gxz5puaQ&feature=related 
 
 
 

 
 
Chess Fever 
Part 1 - www.youtube.com/watch?v=QEPVxYagh00 
Part 2 - www.youtube.com/watch?v=zK7sfwGuGbQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=YniREZKrQj0
http://www.youtube.com/watch?v=ZniF-yybmzo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NTPD-B9gIic&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PdlrteQ5-C8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sfOY2ptf1rw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NNrV9MotY3M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V36gt6_uJy4&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=UAI_AczCFhw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ek99BaxqnFE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lj1gxz5puaQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QEPVxYagh00
http://www.youtube.com/watch?v=zK7sfwGuGbQ&feature=related


 
 
Baku-romance 
www.youtube.com/watch?v=2jbG_N7V6cM&feature=related 
 
 
 

 
 
Lang Leve de Koningin 
Impressie: www.youtube.com/watch?v=Q_I6i1xh1yo 
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Karel van Delft verwijst naar columns op www.maxeuwe.nl. 
 

 
Partijuitleg Armen Hachijan. 
 

http://www.maxeuwe.nl/


 
Simultaan Armen Hachijan. 
 
Leerzame jeugdleidersdag Steunpunt Oost over schaaktalent ontwikkelen 
 
Zaterdag bezochten zo’n 50 jeugdleiders in Denksportcentrum Apeldoorn de jeugdleidersdag 
‘Schaaktalent ontwikkelen’, die was georganiseerd door Steunpunt Oost van de KNSB. 
Boris Friesen en Karel van Delft gaven workshops en Armen Hachijan liet vervolgens zijn eerste 
overwinning op een GM zien. Hij werd geïnterviewd door Karel van Delft. Als slot van de dag gaf 
Armen een simultaan aan duo’s. Voor Xander Verbeet was het organiseren van deze jaarlijkse 
trainersdag zijn laatste activiteit na zeven jaar coördinatie van Steunpunt Oost van de KNSB. 
 
Boris Friesen over zijn workshop: 
De ontwikkeling van schaaktalent begint bij de clubs. Daar leren kinderen schaken met behulp van de 
stappenmethode. Om zich te onderscheiden op landelijk niveau heeft een jeugdtalent echter meer 
nodig dan het doorwerken van de stappenboekjes. De KNSB biedt aanvulling door de stergroepen. 
De club kan tegenwoordig ook veel extra’s bieden. Zo zijn er de extra- en pluswerkboeken en sinds 
kort vooruitdenken stap 2. Ook uit jeugdpartijen zijn niet alleen voor de kinderen maar ook voor de 
clubtrainer veel belangrijke lessen te halen. 
Deze dag gaat over het hoe en waarom van de extra-, plus- en vooruitdenkwerkboeken van de 
stappenmethode en de lessen die we kunnen halen uit de partijen van de kinderen. Bij dit laatste 
onderdeel gaan de deelnemers zelf in tweetallen aan de slag door enkele jeugdpartijen te koppelen 
aan het stapniveau waarop de betreffende spelers les zouden moeten hebben. Daarnaast stellen wij 
onszelf de vraag: wat vertellen we tijdens de partijanalyse met de kinderen wel en wat laten we 
liever nog even achterwege. 
Boris Friesen is trainer / coach in de regio Zuidoost Brabant / Noord Limburg. Hij begeleidt vele 
jeugdspelers die op nationaal topniveau spelen in hun leeftijdscategorie. Daarnaast geeft hij les op 
diverse basisscholen en maakt hij lesmateriaal voor de vooruitdenkboeken van de stappenmethode. 
Meer informatie: www.schaaktraining.com. 
 
Karel van Delft over zijn workshop: 
‘Schaaktalent ontwikkelen’ is de titel van een boek dat ik samen met mijn zoon Merijn van Delft heb 
geschreven. De ondertitel van het boek is ‘coachen, trainen, organiseren en communiceren’.  
Over die vier onderwerpen spreek ik in de workshop. De onderwerpen hangen namelijk samen. 
Meer informatie over het boek staat op de sites www.schaaktalent.nl en www.chesstalent.com. 

http://www.schaaktraining.com/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/


Voor meer verhalen over schaaktalent ontwikkelen zie www.maxeuwe.nl/columns/index.html. 
Mijn algemene site is www.kvdc.nl. 
Op YouTube staan filmpjes die ik over schaken in Apeldoorn heb gemaakt, onder meer 32 filmpjes 
met trainingen van Dvoretsky en Joesoepov in Apeldoorn. De filmpjes zijn te vinden op het trefwoord 
KVDC. 
 

 
- www.youtube.com/watch?v=MyQ7b8T36Ws 

 
- www.youtube.com/watch?v=Hy9cXAmycss 

 
 
 

 
 
Max Euwe Centrum site: ‘Schaakpromotie of  ivoren toren’ 
 
Hoe kunnen schaakorganisaties via de media het grote publiek bereiken. Die vraag staat centraal in 
de column ‘Schaakpromotie of ivoren toren’ van Karel van Delft op de site van het Max Euwe 
Centrum.  Zie: www.maxeuwe.nl/columns/ivoren-toren.html. 
In het verhaal wordt kritisch naar diverse ervaringen met media gekeken. GM Loek van Wely geeft 
zijn visie op schaakpromotie naar aanleiding van een tv-uitzending. 

http://www.maxeuwe.nl/columns/index.html
http://www.kvdc.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=MyQ7b8T36Ws
http://www.youtube.com/watch?v=Hy9cXAmycss
http://www.maxeuwe.nl/columns/ivoren-toren.html


Naar aanleiding van een eerder verhaal in SchaakMagazine beantwoordt KNSB directeur IM Mark van 
der Werf een aantal kritische vragen. Ook licht hij het KNSB-beleid toe. 
IM Hans Böhm stelt dat organisaties het paard achter de wagen spannen als zij schaakpromotie niet 
professioneel aanpakken en er ook geen budget voor reserveren bij evenementen. 
Karel van Delft geeft in het verhaal een aantal praktische tips over het verkrijgen van gratis publiciteit 
naar aanleiding van ervaringen in Apeldoorn van SBSA en Homburg Apeldoorn. 
 

 
Eerste nieuwsbrief Platform Schaaktalent Ontwikkelen 
 
De eerste tweemaandelijkse emailnieuwsbrief van Platform Schaaktalent Ontwikkelen is deze week 
verschenen. 
De brief staat op de site van het Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl en in een speciale rubriek op 
de site www.schaaksite.nl. 
Het platform beoogt kennis en ervaring over schaaktalent ontwikkelen uit te wisselen tussen 
trainers, coaches en schaakleraren. 
De kerngroep van het PSO bestaat uit IM Thomas Willemze, IM Jop Delemarre, IM Merijn van Delft, 
Eddy Sibbing en Karel van Delft.  Aanspreekpunt is Eddy Sibbing. 
Op de site van het MEC staat uitgebreide informatie over het PSO. 
De nieuwsbrief wordt gratis verzonden naar geïnteresseerden. Aanmelden kan bij Eddy Sibbing. 
Op dit moment staat de teller op 21 abonnees.  
 

http://www.maxeuwe.nl/
http://www.schaaksite.nl/


 
 
 

  
 
Buro Post Partijanalyse  
  
De 8e Buro Post Partijanalyse van dit seizoen werd 19 oktober gegeven door Armen Hachijan.  
Hij besprak zijn winstpartij op GM Visturs Meijers tijdens het Homburg Open Apeldoorns 
Schaakkampioenschap 2010. Voor de partij: zie de bijlagen. 
 
De 9e Buro Post Partijanalyse is dinsdag 26 oktober.  
  
De Buro Post Partijanalyse is vanaf 19.00 uur voorafgaand aan de interne competitie van Schaakstad 
Apeldoorn.( in het achterste zaaltje rechts in de kerk aan de Sprengenweg 15).  
Toegang is gratis voor alle belangstellenden. 
FM Stefan Kuipers coördineert deze analyses. 
 
 



 
 



 
Onderdeel 5: Therapeutisch schaken. 
 



 
 



 
Eduardo is blind. Hij is als zwemmer op de Paralympics in Beijing geweest.  
Hij schaakt ook. Blind uiteraard. Foto genomen in de auto op weg naar een 
restaurant waar we met een aantal organisatoren geluncht hebben. 
 



 
Stand van de Spaanse federatie van ouders van kinderen met autisme. 
 



 
Symposium met doventolk. 
 



 
V.l.n.r. José Carlos Vega Martin, Juan Antonio Montero Aleu en Karel van Delft. 
 



 
Karel van Delft met koptelefoon. De lezing en discussie werden vertaald tussen Engels en Spaans.  
 



 
Schaken voor de gezondheid. Doelstellingen: 1. Schaaktrainingen voor ouderen,  
2. Wetenschappelijk onderzoek, 3. Jong en oud met elkaar in contact brengen aan het schaakbord. 
 



 
 



 
 
Therapeutisch schaken op conferentie in Spanje 
Karel van Delft bericht: 
 
In de Spaanse stad Ciudad (180 km ten zuiden van Madrid) vond deze week een driedaagse 
manifestatie plaats over sport en mogelijkheden voor mensen met een beperking. Het evenement is 
georganiseerd door de Stichting Sport en Cultuur van de regio Castilla-la Mancha. 
Naast sportdemonstraties waren er tientallen commerciële standhouders en er was een uitgebreid 
programma met lezingen en workshops. 
Informatie over de stichting: www.fundacionculturaydeporte.com en over de manifestatie: 
www.capacitalia.org 
 
Ook schaken stond op het programma. De Spaanse psycholoog en schaakorganisator Juan Antonio 
Montero Aleu gaf een lezing over schaken als middel tegen vergeetachtigheid en dementie.  
Psycholoog en jeugdschaaktrainer Karel van Delft sprak over schaken en autisme.  
Er was veel media-aandacht voor de lezingen van tv, radio en schrijvende pers. 
Karel van Delft was uitgenodigd als spreker nadat de organisator José Carlos Vega Martin op de 
nationale radio een wekelijkse zondaguitzending over schaken had beluisterd. In dat programma 
sprak de bekende Spaanse schaakjournalist IM Leontxo Garcia over het artikel ‘schaken en autisme’. 
Dit artikel heeft vorig jaar in SchaakMagazine gestaan en staat op inmiddels in het Engels en Spaans 
wereldwijd op enkele honderden sites. 
Montero is secretaris van Linex-Magic Extremadura. De club is onder meer Spaans en Europees 
kampioen geweest. Naast topsport ontplooit het bestuur een reeks sociale schaakprojecten. 
Montero organiseert niet alleen trainingen voor ouderen, hij onderzoekt ook wetenschappelijk de 
effecten van dergelijke trainingen. Ook is hij betrokken bij schaken in gevangenissen. Tevens houdt 

http://www.fundacionculturaydeporte.com/
http://www.capacitalia.org/


hij zich bezig met jeugdschaken en talentontwikkeling. Met IM Manuel Pérez Candelario (die deze 
week in Hoogeveen speelt op het Univé toernooi) heeft hij het leerboek ‘Ajedrez a tu Alcance’ 
geschreven.  
Zie ook http://chessmagic.juntaextremadura.net 
 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=Tt8BJmYi_rU 
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Karel van Delft tijdens een schaakles op De Prinsenakker in Bennekom. (foto Frans Wolswijk) 
 

Enquête schaakles Leonardo scholen 
 

Karel van Delft heeft een vragenlijst met zo’n 90 vragen aan veertien schaakdocenten op Leonardo 
scholen gestuurd.  

http://chessmagic.juntaextremadura.net/
http://www.youtube.com/watch?v=Tt8BJmYi_rU


Leonardo scholen zijn scholen (vaak onderdeel van een gewone school) met klassen van 
hoogbegaafde kinderen. Schaken is op deze scholen een vast onderdeel van het programma. 
Wie de enquête nog niet ontvangen heeft, maar wel schaakles geeft op een Leonardo school kan 
contact opnemen met Karel van Delft, k.vandelft@planet.nl. 
De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt voor artikelen in SchaakMagazine en op de site 
van het Max Euwe Centrum.  
Site Karel van Delft: www.schaaktalent.nl.  
Site eerste landelijk Leonardo schaaktoernooi: www.leonardomaarssen.nl/schaken2010 
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Een torenoffer van Merijn van Delft  leidde een winnende aanval in. 

 
 

mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.leonardomaarssen.nl/schaken2010


 
Tom Meurs (rechts) won zijn debuutpartij in Homburg Apeldoorn 1 van Tom Verhoeven.  
Tevens mocht hij zijn debuut als team-journalist maken. 
 
 

 
 (schema’s van www.schaakbond.nl) 
 

http://www.schaakbond.nl/


\  
 
 
Homburg Apeldoorn is back in business en haalt twee punten op in Den Bosch 
Tom Meurs bericht: 
  
Zaterdag 9 oktober was het zover, wij trotse Apeldoorners reisden naar Den Bosch om onze eer te 
verdedigen. In een donker zaaltje waar onze geesten het best tot hun recht kwamen moesten we het 
opnemen tegen HMC. Een stap verder van de degradatie als mede een stap dichter bij het 
kampioenschap waren de voornaamste doelen.  
Laten we beginnen met zij die gesneuveld zijn in de strijd. 
Alexander Kabatianski verloor snel van Twan Burg. Uit betrouwbare bronnen heb ik een naam 
gekregen waarvan ik niet weet of het klopt noch wat het betekent, maar mensen, vrees en huiver: 
‘de stapelbedvariant’. 
Stefan Kuipers speelde slecht. 
Freddie van de Elburg wist de tegenstander op bekend terrein te lokken, zodat Freddie het eigenlijk 
alleen nog maar af hoefde te maken. In al zijn enthousiasme was het echter zijn tegenstander die in 
tijdnood het aan het langste einde trok. 
Dan nu naar de mensen die met een wit vlaggetje het slachtveld verlieten, om samen met de 
tegenstander te gaan bezatten in plaats van te vechten. 
Sjef Rijnaarts pakte het eindspel spectaculair aan, zijn enige paard offerde hij om zo de teamzegen 
binnen te halen. Wanneer Sjef offert, zo luidt in Apeldoorn het motto, dan kan je als tegenstander 
beter direct je smiezen pakken. Remise. 
Roeland Pruijssers ging voor de kleine plus, om er vervolgens na lange tijd achter te komen dat hij 
voortaan genoegen gaat nemen met een grotere plus. 
Arthur van de Oudeweetering had twee stukken tegen een toren, wat hij niet meer wist te 
verzilveren voor de winst.  
Ook waren er mensen die met opgeheven hoofd het strijdveld verlieten: 
Merijn van Delft wist als een ervaren vechter dat soms de beste manier om beter te komen te staan 
je niet alleen maar naar voren moet gaan. Soms moet je een stapje naar achter doen. Met sluwe 
schijnactiviteit wist hij als het ware met een explosie opeens al zijn stukken op de juiste velden te 
zetten, zijn tegenstander wist niet wat hij met dit onverwachtse geweld moest doen en ging snel ten 
onder.    
Armen Hachijan speelde een gecompliceerde partij. Naar de mening van de auteur had hij een simpel 
ruimtevoordeel, en wist twee zwakheden in de kamp van de tegenstander uit te buiten. Maar bij de 
analyse toverde hij de ene na de andere gecompliceerde variant uit de hoed. Onbegrijpelijk. 
Maargoed, het moraal van het verhaal: Armen wint. 
Sebastian Siebrecht kwam slecht uit de opening, maar wist dat hij zijn kansen moest pakken in de 
tijdnoodfase, waar het soms prijsschieten is. Een schaker kan in de tijdnoodfase meer krijgen dan een 
vrouw bij de uitverkoop van de H&M. 



Bij Tom Meurs leek het voor de simpele ziel simpel: een solide stelling. Maar beide schakers wisten 
dat de spanning de ketel ontsteeg, de witspeler krakte onder de immense druk en maakte een 
blunder, door een kwaliteitsoffer toe te laten. Toen de magnesium uit de fosforbom uitdoofde was 
het uiteindelijk Tom die tijdens de storm de juiste stukken had gepakt. 
Kortom, we zijn weer terug in Apeldoorn gekomen met 5,5-4,5. We hebben onze plicht gedaan.   
 

 

 
- www.youtube.com/watch?v=4iNJir9FYHg 
- www.youtube.com/watch?v=N9SGktBmW1w 
- www.youtube.com/watch?v=Wvu4LgWg8Do 
- www.youtube.com/watch?v=q_cgPy0MmX4 
- www.youtube.com/watch?v=EcSUnyB-D6I 
- www.youtube.com/watch?v=Q6UVXsno-Lc 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4iNJir9FYHg
http://www.youtube.com/watch?v=N9SGktBmW1w
http://www.youtube.com/watch?v=Wvu4LgWg8Do
http://www.youtube.com/watch?v=q_cgPy0MmX4
http://www.youtube.com/watch?v=EcSUnyB-D6I
http://www.youtube.com/watch?v=Q6UVXsno-Lc


 
Thomas Beerdsen en trainer/coach IM Merijn van Delft tijdens training SBSA Jeugdacademie. 
 



 
Marcella Gunther tijdens een training van IM Yochanan Afek bij SBSA Jeugdacademie. 
 
Thomas Beerdsen en Marcella Gunther naar WK en presentatie partijen in Samsam 
 
Thomas Beerdsen speelt van 19 t/m 31 oktober mee in het WK jeugd in Halkidiki in Griekenland. 
Thomas speelt in de D-categorie (U12).  
SBSA trainingsdeelneemster Marcella Gunther uit Arnhem doet aan het WK mee bij de meisjes U18. 
IM Merijn van Delft gaat namens de KNSB mee als coach. 
Talentcoach Thomas Willemze houdt een blog bij: http://schaakuitzendingen.web-log.nl/ 
De officiële site is http://wycc2010.chessdom.com 
 
SBSA en Schaakstad Apeldoorn organiseren zondagmiddag 14 november in artcafé Samsam (van 
Kinsbergenstraat 17) een bijeenkomst waarin Thomas Beerdsen terugblikt op het WK. Hij zal dan van 
14.00 tot 16.00 uur enkele partijen van het WK laten zien. Toegang is gratis. Iedereen is welkom. 
Nadien kunnen aanwezigen onderling snelschaken. 
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http://schaakuitzendingen.web-log.nl/
http://wycc2010.chessdom.com/


 
 
 



 
Wytze Nijdam.  
 
Partij Wytze Nijdam die plaats in de schakershemel garandeert 
 
Vorige week deden we een oproep om een prachtige partij van Wytze Nijdam te achterhalen. 
Volkskrant-schaakcolumnist en voormalig Nederlands kampioen IM Gert Ligterink reageerde: 
 
 De partij die hem een plaats in de schakershemel garandeert, speelde hij volgens mijn databank in 
1968 in een correspondentietoernooi. Ik heb de notatie in een pgn-bestand bijgesloten. 
 
De partij die Gert Ligterink heeft doorgestuurd staat in de bijlagen.  
 
 
 



 
Harold van der Heijden presenteert zijn eindspelstudiedatabase HHdbIV. 
 



 
 



 
Uitleg over het gratis verkrijgbare zoekprogramma CQL.    
 



 
 



 
Dorette van der Heijden bediende de knoppen van de presentatie. 
 



 
 



 
Peter Doggers filmt presentatie GM Jan Timman. 
 



 
IM Yochanan Afek kijkt toe bij presentatie GM JanTimman. 
 



 
 

 



Eind van een eigen studie van GM  Jan Timman. (foto René Olthof) 
 

 
 



 
Schaakproblemist Henk le Grand. Samen met zijn broer Piet bekend van het ‘Le Grand’- thema. 
 



 
Peter Doggers interviewt en filmt Harold van der Heijden. (foto René Olthof) 
 



 
Fotograaf Fred Lucas (links), zie voor zijn schaakfoto’s www.schaaksite.nl. 
  

http://www.schaaksite.nl/


 
Harold van der Heijden presenteert database HHdbIV. Slechts een klein aantal exemplaren staat op 
cdrom. De database is te downloaden via www.hhdbIV.nl  
 
 

 
De laatste partijen van de database. 
 

http://www.hhdbiv.nl/


 
Max Euweplein. 
 
Harold van der Heijden presenteert HHdbIV in Max Euwe Centrum  
 
Harold van der Heijden heeft zaterdagmiddag in het Max Euwe Centrum in Amsterdam de vierde 
editie van zijn eindspelstudiedatabase gepresenteerd. De database HHdbIV omvat 76.132 
eindspelstudies. Het is de grootste en beste database op dit gebied. 
Bij zijn presentatie ging Deventenaar Van der Heijden in op de geschiedenis van de eindspelstudie, 
die begint in het jaar 1851. Hij vertelde onder meer over hoe hij via talloze contacten over de wereld 
het materiaal voor de database heeft verzameld. Een afgezet Tsjechische generaal die ging 
componeren, het gratis zoekprogramma CQL van Lewis en Stiller, arme doch geniale Russische 
componisten, een reeks anekdotes passeerde de revue. Het zou geen gek idee zijn als Van der 
Heijden de tijd zou vinden om zijn encyclopedische kennis over de eindspelstudiegeschiedenis in een 
boek weer te geven. 



Van der Heijden verzamelt niet alleen studies, hij componeert ook zelf, hij is internationaal FIDE 
arbiter voor eindspelstudies, bestuurslid van eindspelstudievereniging ARVES  en hoofdredacteur van 
het blad EG.  
Uitgebreide informatie over de nieuwe database staat op www.hhdbIV.nl. Via deze site is de 
database ook te bestellen (50 euro). 
De eerste exemplaren van de eindspelstudiedatabase reikte dr. Harold van der Heijden uit aan GM 
Jan Timman en IM Yochanan Afek. Beiden lieten op de bijeenkomst enkele eigen studies zien. 
Afek is wereldwijd befaamd als eindspelstudiecomponist. Timman legt zich de laatste jaren toe op de 
eindspelstudie. Hij vertelde dat hij zich daartoe heeft laten inspireren door Afek.  
Timman heeft inmiddels zo’n 200 studies gecomponeerd en diverse prijzen gewonnen.  
Veel geld gaat er niet om in de eindspelstudiewereld. Prijzen variëren al gauw van ‘de eer’ tot een 
fles wijn.  
Soms begrijpt een toernooiorganisator dat er veel tijd gemoeid is met het componeren van een 
studie en dat het fatsoenlijk is om te betalen voor een originele toernooistudie.  
Timman merkte met een kwinkslag op dat Afek een paar jaar geleden een paar honderd euro heeft 
gewonnen in een Russisch toernooi ‘Lenin 140’. Volgens Afek is het geld nog steeds onderweg. 
Peter Doggers heeft een video gemaakt van de presentatie. Deze is binnenkort onder meer te zien 
via www.hhdbIV.nl en www.chessvibes.com.  
Op www.schaaksite.nl publiceert Harold van der Heijden wekelijks een studie met toelichting. 
 
Hieronder alvast een impressie van de bijeenkomst via een paar KVDC-filmpjes. 
 

 
Harold van der Heijden introduceert Jan Timman en Yochanan Afek  
www.youtube.com/watch?v=kwJowtRqB2k 
 

 
Jan Timman presenteert eindspelstudie (1) 
www.youtube.com/watch?v=VSev1O5dAZM 
 

 
Jan Timman presenteert eindspelstudie (2) 
www.youtube.com/watch?v=fCsp2vpWYAI 
 
 
 
 

http://www.hhdbiv.nl/
http://www.hhdbiv.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.schaaksite.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=kwJowtRqB2k
http://www.youtube.com/watch?v=VSev1O5dAZM
http://www.youtube.com/watch?v=fCsp2vpWYAI


 
IM Yochanan Afek met B-groep SBSA Jeugdacademie. Mooi begin: de stelling van Saavedra. 
 



 
IM Yochanan Afek met de A-groep van SBSA Jeugdacademie. Centraal thema: hoe analyseer je je 
eigen partij. 
 
SBSA Jeugdacademie eerste zondag met Afek 
 
Zondag 3 oktober gaf IM Yochanan Afek de eerste van acht zondagtrainingen aan twee groepen van 
SBSA Jeugdacademie. Elke training duurt drie uur. 
Zijn programma bestaat uit eindspelen, eindspelstudies en het analyseren van eigen partijen van de 
trainingsdeelnemers. Daarnaast is er ruimte voor ‘wat ter tafel komt’. Alles is goed als je er maar 
beter van leert schaken en er door gefascineerd raakt. 
IM Merijn van Delft geeft acht vrijdagavonden training. 
 
Impressies van de training: 
 

 
B-groep eindspelen: www.youtube.com/watch?v=Cia9nIcgGgQ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Cia9nIcgGgQ


 
A-groep analyse: www.youtube.com/watch?v=RJO_Kgfs9Pw 

 
A-groep analyse: www.youtube.com/watch?v=4qrukPBtvGk 
 

 
A-groep groepsinterview: www.youtube.com/watch?v=RbAZpMImmyI 
 
 
 
SBSA Jeugdacademie, nu met goede link naar interview  
  

Op vrijdag 24 september is de de SBSA Jeugdacademie weer van start gegaan.  
Vorige week stond er een niet-werkende link bij een interview met Merijn, Thomas, Kambiz en 
Nilofar. 
 
Om het interview als nog te bekijken, klik   www.youtube.com/watch?v=HC16-zmjj1k 
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Filmpjes over analyse Werle – Pruijssers door Beerdsen en Sekandar 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RJO_Kgfs9Pw
http://www.youtube.com/watch?v=4qrukPBtvGk
http://www.youtube.com/watch?v=RbAZpMImmyI
http://www.youtube.com/watch?v=HC16-zmjj1k


 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xa5bWXruJkk 
http://www.youtube.com/watch?v=JXcBaJZunaI 
http://www.youtube.com/watch?v=yIT9-Q7ao7Y 
http://www.youtube.com/watch?v=m093NA5hAS0 
http://www.youtube.com/watch?v=4KrOKRRVO48 
 
Filmpjes Beerdsen over zijn debuutpartij in Homburg Apeldoorn 2 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mHh2XSNqNiw 
http://www.youtube.com/watch?v=QuRv2ztquNo 
http://www.youtube.com/watch?v=YR9mMFyQGYs 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xa5bWXruJkk
http://www.youtube.com/watch?v=JXcBaJZunaI
http://www.youtube.com/watch?v=yIT9-Q7ao7Y
http://www.youtube.com/watch?v=m093NA5hAS0
http://www.youtube.com/watch?v=4KrOKRRVO48
http://www.youtube.com/watch?v=mHh2XSNqNiw
http://www.youtube.com/watch?v=QuRv2ztquNo
http://www.youtube.com/watch?v=YR9mMFyQGYs


 
Good old Wytze Nijdam speelt weer mee. In de vorige eeuw maakte hij een  
van de meest geniale combinaties in de vaderlandse competitie. Aldus Volkskrant- 
columnist en voormalig Nederlands kampioen IM Gert Ligterink.  
Als iemand die partij nog heeft, publiceren we die graag. 

 
 



 
Studiegids en zelfstudie dvd SBSA Jeugdacademie. 
 



 
Jop Rouwhorst en trainer IM Merijn van Delft. 
 



 
Denksportcentrum Apeldoorn biedt een prachtige accommodatie.  
 



 
 V.l.n.r. Kambiz Sekandar, Nilofar Sekandar, Merijn van Delft en Thomas Beerdsen. 
 



 
 
IM Merijn van Delft toont het ChessCafe Puzzle Book 2 van GM Karsten Müller. 
Stellingen uit dit boek behandelt hij tijdens de trainingen.  
Deel 3 van het boek heeft hij samen met Müller geschreven. 
 
SBSA Jeugdacademie  
  

Op vrijdag 24 september is de de SBSA Jeugdacademie weer van start gegaan.  
Trainers zijn IM Merijn van Delft (vrijdag) en IM Yochanan Afek (zondag). 
Er zijn veertien deelnemers.  
De training wordt gecoördineerd door Marco Beerdsen en Karel van Delft. 
De studiegids en zelfstudie-dvd zijn bij de eerste training aan de deelnemers uitgereikt. 
De studiegids is bovendien per mail verzonden naar de deelnemers. 
Algemene info over de training staat op www.sbsa.nl.  
De trainingsdata staan permanent onder in dit SBSA bericht. 

http://www.sbsa.nl/


Sommige jeugdschakers trainen alleen op vrijdag of zondag, sommigen op beide dagen. 
Hieronder staat een filmpje met een interview met trainer IM Merijn van Delft en enkele deelnemers 
van de A-groep. 
 
 

 

 

 
 

Zie  www.youtube.com/watch?v=HC16-zmjj1k 
 
 



 
 

Boek Developing Chess Talent op site in India  
 
De site  www.blackandwhiteindia.com besteedt aandacht aan het boek Developing Chess Talent van 
IM Merijn van Delft en Karel van Delft. 
Op de site www.chesstalent.com staat meer informatie over het boek. Het wordt inmiddels in 
veertien landen verkocht door wederverkopers. 
Het boek is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’. Karel van Delft houdt zaterdag 23 oktober 
workshops over dit boek op de jeugdleidersdag van de OSBO en SBO in Denksportcentrum 
Apeldoorn. 

 
 
 
Enquête Steve Goldberg schoolschaken 
 
De Amerikaan Steve Goldberg schrijft voor de site www.chesscafe.com artikelen over schoolschaken. 
In verband met een artikel houdt hij een enquête onder schaakleraren. 
De vragen, het mail adres van Goldberg en zijn toelichting staan hieronder. 
Steve Goldberg vraagt zoveel mogelijk schaakleraren de vragen te beantwoorden. 
In overleg met hem plaatsen we deze oproep ook in de SBSA-berichten: 
Hij bericht: 
 
I write the Scholastic Chess column for www.chesscafe.com - that's where I plan on publishing the 
results of my survey.  
  

http://www.blackandwhiteindia.com/
http://www.chesstalent.com/
http://www.chesscafe.com/
http://www.chesscafe.com/


Steve Goldberg 
St. Louis 
Scholastic Chess columnist for www.chesscafe.com 
Steve Goldberg scholasticchess@hotmail.com 
 
I'm asking a number of chess teachers/coaches for their advice regarding setting up a scholastic 
chess club/class for elementary-school age kids with limited or no prior playing experience. This 
could be within the confines of a school, or outside of school at a local chess club. I would be 
interested in your thoughts if you have the time to respond. Here are my questions:  
 
 1. Please provide a broad overview of the program you would try to implement. 
2. What activities would you use to keep the kids’ interest? 
3. How would you apportion instruction time vs. playing time? 
4. What type of “reward” system would you implement, if any, for excellent results or excellent 
effort? 
5. Do you prefer parents to be involved? If so, in what manner? 
6. What problems would you anticipate may occur? How would you deal with them? 
7. How would you handle poorly-behaved kids? 
8. What allowances would you make for varied ages (say a range from 6 years old to 13?) 
9. Can you offer an outline or lesson plan for the first two or three meetings? 
10. Any other advice or suggestions you care to offer?  
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Van de site www.hhdbiv.nl  
 

http://www.hhdbiv.nl/


 
Harold van der Heijden (links voor, naast Armen Hachijan) tijdens een studieoploswedstrijd 
in het Corus Chess Tournament. 
 



 
Harold van der Heijden en GM Artur Joesoepov tijdens BIS Schaakfestival 2003 in Apeldoorn. 
 

 
GM Jan Timman laat IM Yochanan Afek een eigen eindspelstudie zien. (foto Fred Lucas) 
Zie voor meer foto’s van Fred Lucas www.schaaksite.nl.  
 

http://www.schaaksite.nl/


HHdbIV 
 
Harold van der Heijden presenteert op zaterdagmiddag 2 oktober in het Max Euwe Centrum vanaf 
14.00 uur de vierde versie van zijn befaamde eindspelstudiedatabase:  HHdbIV. 
 
De database omvat 76.132 studies. Het is de grootste en beste eindspelstudiedatabase ter wereld. 
De eerste exemplaren van de database reikt hij uit aan GM Jan Timman en IM Yochanan Afek. 
Na de presentatie van Harold van der Heijden geven Timman en Afek korte presentaties.  
Vanaf 15.00 uur bestaat de gelegenheid nog een uur na te praten onder het genot van een drankje. 
Op de site www.hhdbiv.nl staat nadere informatie over de database, waaronder aanbevelingen van 
GM John Nunn,  GM Artur Joesoepov en John Roycroft. 
Via deze site is de database te bestellen. De prijs is 50 euro. 
Het Max Euwe Centrum (www.maxeuwe.nl) is deze dag open voor publiek. Dat betekent dat naast 
genodigden ook andere geïnteresseerden de presentatie van Harold van der Heijden kunnen 
bijwonen. 
Peter Doggers van www.chessvibes.com maakt een filmpje van de presentatie. Via deze site en de 
site van Harold van der Heijden is het filmpje nadien te zien. 
Karel van Delft Communicatie (www.kvdc.nl) tekent voor de promotie van de database.  
 
Nadere informatie: 
Wikipedia-informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_van_der_Heijden 
Artikel van Karel van Delft over Harold van der Heijden op de site van het Max Euwe Centrum 
www.maxeuwe.nl/columns/eindspelstudies.html 
 
Zie de bijlagen voor persberichten in Nederlands, Engels en Duits. 
 

http://www.hhdbiv.nl/
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.kvdc.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_van_der_Heijden
http://www.maxeuwe.nl/columns/eindspelstudies.html


 
Training SBSA Jeugdacademie met IM Merijn van Delft afgelopen seizoen. Homburg Apeldoorn 1-
speler GM Artur Joesoepov kwam ook even langs. 
 
SBSA jeugdacademie vrijdag 24 september van start 
  

Op vrijdag 24 september gaat de SBSA Jeugdacademie weer van start.  
Trainers zijn IM Merijn van Delft (vrijdag) en IM Yochanan Afek (zondag). 
Er is een B-groep van spelers van ongeveer 1500 tot 1700 elo.  
Er is een A-groep van spelers van ongeveer 1900 tot 2200 elo.  
De training wordt gecoördineerd door Marco Beerdsen en Karel van Delft. 
De studiegids wordt komende week onder de deelnemers verspreid. 
In het najaar krijgen de deelnemers een zelfstudie dvd. 
  

Vrijdagtrainingen: 
  

24 september 2010 
8 oktober 2010 
19 november 2010 
7 januari 2011 
11 februari 2011 
11 maart 2011 
8 april 2011 
13 mei 2011 

  



B-groep     18.45 – 20.15 uur  
A-groep     20.15 – 21.45 uur 
 

Zondagtrainingen: 
  

3 oktober 
28 november 2010 
23 januari 2011 Corus bezoek + training 
20 februari 2011 
20 maart 2011 
3 april 2011 
22 mei 2011 
12 juni 2011 

  

B-groep     11.00 - 14.00 uur   
A-groep     14.30 – 17.30 uur  
 
Deelnemers: 
 

Groep A 
Thomas Beerdsen 
Kambiz Sekandar 
Jorick Laan 
Fabio Bravo 
Mees van Osch 
Noud Lentjes 
Marcella Gunther 
  

Groep B 
Olger van Donk 
Nuy van Bloemendaal 
Nilofar Sekandar 
Jop Rouwhorst 
Jessie Hogenkamp 
Mick van Randtwijk 
Aliya Scholten 
Anna-Marie Hulleman 
 
 



 
 
Pruijssers haalt Financial Times 
 
Homburg Apeldoorn-speler IM Roeland Pruijssers heeft met een partij uit het WK-studenten de 
Financial Times van 11 september gehaald.  
Met dank aan René Olthof voor het knipsel. 
 
Roeland Pruijssers bericht (publicatie met zijn instemming): 
Heel erg bedankt Rene voor de bijlage! Kan ik zeggen dat ik die krant ook eens heb gehaald! 
Ik heb er op zich geen toevoeging bij. Het was niet echt een beste partij van mijn tegenstander 
namelijk. Maar ik kan wel zeggen dat mijn toernooi verder wel goed ging. Ik heb goede partijen 
gespeeld, ben beste Nederlander geworden door met Robin Swinkels en Twan Burg 5.5 uit 9 te halen 
en heb een TPR gehaald van 2531. Verder heb ik in Zürich ook gewoon een leuke tijd gehad, dus was 
het mijn derde geslaagde toernooi van deze zomer. 



 
Veerle en Karel op zaterdagmorgen, na een fietstochtje met zijn tweetjes. De wereld is vol van talent. 
Iedereen heeft talent. Je hoeft alleen maar de ontwikkeling te stimuleren. De vraag is wel: hoe doe je 
dat? (Foto Marijke Weller) 



 
Eerst maar eens kijken wat er allemaal mogelijk is met zo’n schaakspel: je kan die stukken stapelen en 
ieder stuk heeft zijn eigen ‘huisje’. Volgens Paolo Freire (‘Pedagogiek van de onderdrukten’, lees ook: 
onwetenden) moet je bij het overdragen van informatie beginnen met taalgebruik dat aansluit op het 
ontwikkelingsniveau en referentiekader van kinderen. Veerle heeft bijvoorbeeld thuis geen ‘velden’, 
maar wel een plastic ‘huisje’ waar ze buiten in speelt met haar zusje Lois. En opa moet ook niet 
zeuren. Als zij het paard van g1 naar f4 speelt omdat dat een veel leuker huisje is, is dat gewoon zo. 
Veerle ontwikkelt haar eigen identiteit en heeft haar eigen soms dwarse wil (‘ik ben twee en ik zeg 
nee’ – verder zit dwarsheid genetisch in de familie, nature naast nurture). Overigens is ‘paard’ het 
enige stuk dat ze bij name noemt. Dat ziet er concreter uit dan de andere stukken. Laatst zag ze het 
SBSA-logo (een kunstzinnig paard) in een computerbeeldscherm. Vraag van Veerle: ‘Wat zegt ie?’. 
Antwoord opa: ‘niets’. Reactie Veerle: ‘Ja hoor, hij zegt hi, hi, hi’.  Schaken moet vooral leuk zijn. De 
één beleeft dat via een complexe eindspelstudie, de ander stapelt vrolijk stukken.  



 
 
Conferentie en activiteiten Platform Schaaktalent Ontwikkelen 
 
Het Platform Schaaktalent Ontwikkelen (PSO) houdt 5 februari 2011 een conferentie in het Max 
Euwe Centrum. Er komt een nieuwsbrief en dit najaar zijn er twee kleine themabijeenkomsten. 
Dat heeft de kerngroep van PSO besloten. Doelstelling van het platform voor schaakleraren, 
schaaktrainers en coaches is onder meer om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen.  
Uitgebreide informatie over het PSO staat op www.maxeuwe.nl/talent/index.html. Het Max Euwe 
Centrum in Amsterdam is gastheer voor de diverse activiteiten en faciliteert het platform. 
De kerngroep bestaat uit IM Thomas Willemze, IM Jop Delemarre, IM Merijn van Delft, Eddy Sibbing 
en Karel van Delft. 
PSO houdt zaterdagmiddag 5 februari een conferentie in het Max Euwe Centrum. Nader bericht 
volgt. Coördinator is Eddy Sibbing, manager van het centrum. 
Jop Delemarre organiseert een kleinschalig overleg over belangenbehartiging voor trainers. 
Karel van Delft belegt zaterdag 6 november in het MEC een bijeenkomst voor schaaktrainers die 
geïnteresseerd zijn in het thema ‘hoogbegaafdheid en schaken’. Wie daar interesse in heeft, of naar 
boeiende literatuur kan verwijzen, kan contact opnemen via k.vandelft@planet.nl.  
Vanaf oktober brengt het PSO zo mogelijk maandelijks een gratis email nieuwsbrief uit. Wie die wil 
ontvangen kan contact opnemen met Eddy Sibbing via euwemec@xs4all.nl 
In de nieuwsbrief wordt van diverse PSO-activiteiten verslag gedaan. Wie oproepen, interessante 
artikelen, links e.d. over het thema schaaktalent ontwikkelen wil aanbieden, is welkom. Ook komt er 
een overzicht met nuttige internetlinks in de nieuwsbrief. 
Alles gebeurt met gesloten beurs. PSO vraagt geen geld en betaalt ook nergens voor. 
 
Karel van Delft schrijft op de site van het Max Euwe Centrum regelmatig verhalen over schaaktalent 
ontwikkelen:  www.maxeuwe.nl/columns/index.html 

http://www.maxeuwe.nl/talent/index.html
mailto:k.vandelft@planet.nl
mailto:euwemec@xs4all.nl
http://www.maxeuwe.nl/columns/index.html


 
 



 
 
 
Boeken over schaaktalent ontwikkelen 
 
IM Merijn van Delft en Karel van Delft hebben samen het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 
geschreven. Zie voor een preview www.schaaktalent.nl.  
Het boek is vertaald in het Engels, zie www.chesstalent.com. 
In het SBSA-bericht besteden we graag aandacht aan meer boeken en methoden over schaaktalent 
ontwikkelen. Wie een onderwerp wil bespreken, is van harte welkom. 
Onder aan in dit SBSA-bericht staan links naar onder meer sites van jeugdschaaktrainers. Wie zijn 
www-adres wil aanmelden, is welkom. Je kunt een mailtje sturen naar k.vandelft@planet.nl.  

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
mailto:k.vandelft@planet.nl


 
 
Poster Ajedrez y autismo 
 
Trix Meurs heeft een Spaanstalige versie van haar poster ‘Schaken en autisme’ gemaakt. 
De poster staat op de site www.schaken-en-autisme. Deze is daar als pdf te downloaden. 
Het verhaal ‘schaken en autisme’ van Karel van Delft staat op veel Spaanstalige sites (zie Google 
‘ajedrez y autismo’).  
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Marc en Alex Jonker. 



 
Beetje jammer dat je helemaal niet mag praten als die jongens aan het schaken zijn. 



 
Sipke, Merijn met chessfans Marijke, Veerle en Lois. 



 
Lois en Dunya: hé, met jou speel ik over een paar jaar in een selectieteam. 



 
Mick van Randtwijk debuteerde middels een invalbuurt in het Apeldoorns kampioenschap. Hij hield 
het ruim een uur vol. Beetje jammer van de kwaliteit en de verliespartij. Maar verder leuk gespeeld. 
Dat smaakt naar meer. 



 
Vaste deelnemer uit België Jack Thora tegen Freddie van der Elburg. 



 
 
 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=ycg3WHKjA6k 

 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=SirzAJxmuNQ 
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Analyse Hachijan Kabatianski OSKA 2010 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ycg3WHKjA6k
http://www.youtube.com/watch?v=SirzAJxmuNQ


Homburg Apeldoorn 1-spelers IM Alexander Kabatianski en Armen Hachijan speelden afgelopen 
weekeind onderling remise in het Open Schaak Kampioenschap van Arnhem (OSKA). Voor het SBSA-
bericht hebben ze een groot deel van hun analyse in het Engels gedaan. 
 

 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=PpF1pDPAYWw 
- http://www.youtube.com/watch?v=3FbtjBzt9A8 
- http://www.youtube.com/watch?v=w58phbI1NJU 
- http://www.youtube.com/watch?v=-XN2ccS8KD8 
- http://www.youtube.com/watch?v=aiGb8YH9blg 
- http://www.youtube.com/watch?v=Y1qzmcmuTBA 

-  
-  
-  
- Site Schaaktalent.nl vernieuwd 
-  
- Karel van Delft heeft zijn site www.schaaktalent.nl vernieuwd. 
- Op de site geeft hij kort en bondig aan met welke schaakactiviteiten hij zich bezig houdt. 
- Via de site is ook het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ te bestellen. 
- Tevens staan er links naar een preview van het boek. 

http://www.youtube.com/watch?v=PpF1pDPAYWw
http://www.youtube.com/watch?v=3FbtjBzt9A8
http://www.youtube.com/watch?v=w58phbI1NJU
http://www.youtube.com/watch?v=-XN2ccS8KD8
http://www.youtube.com/watch?v=aiGb8YH9blg
http://www.youtube.com/watch?v=Y1qzmcmuTBA
http://www.schaaktalent.nl/


- Ook staat er een filmpje op de site waarin co-auteur IM Merijn van Delft in het Engels de 
vertaling van het boek ‘Developing Chess Talent’ presenteert. 

 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=7VfMqoibTVQ 
- http://www.youtube.com/watch?v=AbIyjbBrFu4 
- http://www.youtube.com/watch?v=08seRQC-iJg 

-  
-  
- Gratis schaaktechnologie op internet via Ransith 
-  
- Een van de aardige aspecten van het verkopen van het boek Developing Chess Talent 

(inmiddels via wederverkopers in veertien landen – zie www.chesstalent.com) is dat het 
allerlei contacten oplevert. 

- Uit Sri Lanka mailde Ransith Fernando naar Karel van Delft over zijn site: 
-  www.chess-technology.com 
- Op deze site staan allerlei gratis beschikbare software, databases en schaakprogramma’s. 
-  
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ChessCafe Puzzle Book 3 verschenen 
Merijn van Delft bericht: 
 
Het ChessCafe Puzzle Book 3 is verschenen. Dit is een serie die in 2004 is gestart door Karsten Müller, 
een Hamburgse grootmeester die vooral bekend is als eindspel expert. Het eerste deel bevat 
tactische opgaven, het twee deel (dat we komend seizoen gaan gebruiken voor de SBSA 
jeugdtraining) bevat strategische opgaven en het derde deel, waarvan ik de co-auteur ben, gaat over 
verdedigen (defense!). Het boek is vooral op de amerikaanse markt gericht, maar ook gewoon in 
Nederland verkrijgbaar via de gebruikelijke wegen. Overigens is www.chesscafe.com een 
interessante site met veel boeiende artikelen en columns 

 

http://www.chesscafe.com/


 
 
De levensroeping van Jurgen Stigter 
 
Zie www.maxeuwe.nl voor een verhaal over de levensroeping van dr. Jurgen Stigter. Hij heeft de 
grootste particuliere schaakboekenverzameling van Nederland. Hij is ere-voorzitter van de Ken 
Whyld Association en heeft een mogelijk onbereikbaar ideaal: een complete bibliografie van 
schaakboeken. 
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Nieuwe site Schaken-en-autisme 
 
Karel van Delft heeft de site www.schaken-en-autisme.nl gelanceerd. Op deze site komt  uitgebreide 
informatie over het thema ‘schaken en autisme’.  
Met psychologen, onderwijsexperts en ervaringsdeskundigen werkt Karel van Delft aan onder meer 
lezingen, persoonlijke begeleiding en onderzoek.  
Hij promoot het inzicht dat schaken aansluit op mogelijkheden van jongeren en volwassenen met 
autisme en hen stimuleert in hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. 
De site is niet bedoeld als ‘one man show’. Ook andere mensen die zich met het thema bezig houden 
en begeleiding aanbieden kunnen informatie en adressen voor de site aanbieden. 

http://www.schaken-en-autisme.nl/


Karel van Delft is bereikbaar via karel@kvdc.nl.  
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Nabespreken van de remise. 
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- http://www.youtube.com/watch?v=dql5DBDD-xs 

 
Afek legt eindspelstudie NK uit 
 

 
IM Yochanan Afek legt de eindspelstudie uit die hij voor het Open NK heeft gemaakt. 
 
Afek is beschikbaar als trainer voor individuen en clubs. 

http://www.youtube.com/watch?v=dql5DBDD-xs


Hij geeft trainingen in het Nederlands, Engels en Hebreeuws. 
Zijn mailadres is afek26@gmail.com 
 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=JWf_08zppJo 

 
 
 
Ernst mist winst op Moradiabadi 

 
Leuk contact: IM Roeland Pruijssers – GM  Francois Fargere. 

 

 
SBSA emailbericht 504 zondag 1 augustus 2010  
 

mailto:afek26@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=JWf_08zppJo


 
Tuinanalyse na iedere ronde. V.l.n.r. Armen Hachijan, Karel van Delft, IM Merijn van Delft en GM 
Sipke Ernst. 



 
PlayChess uitzending over partijen Open NK Dieren door GM Sipke Ernst en IM Merijn van Delft vanuit 
de Bronstein-suite in Apeldoorn. 
Zie ook filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=P0l7NCw_-iM 

http://www.youtube.com/watch?v=P0l7NCw_-iM


 
Peter Doggers van www.chessvibes.com maakt opnamen.  
Zie http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2010/film-openingsdag voor een filmpje over het ONK. 

http://www.chessvibes.com/
http://onk.schaakbond.nl/nieuws/2010/film-openingsdag


 
IM Merijn van Delft begon met een valse start, remise tegen Menno Monsma.  
Homburg teamgenoot FM Sjef Rijnaarts en GM Elshan Moradiabadi analyseren mee. 
Zie KVDC-filmpje Stellingsgeluk: http://www.youtube.com/watch?v=HaHZV2vjIbE 
Zie analyse in de bijlagen. 

http://www.youtube.com/watch?v=HaHZV2vjIbE


 
Tuinanalyse: vlnr Lars Vereggen, GM Sipke Ernst, IM Merijn van Delft en Thomas Beerdsen. 

 



Thomas Beerdsen – Veerle Weller: 1. a2-a3 a7-6, 2. b2-b4 a6-b7 en wat zou ie nu doen? 

 
 



 
Lois wil ook met schaakstukken spelen. 



 
Indeling voor de volgende ronde bekijken: Merijn van Delft treft grootmeester Erwin l’Ami. 

 



Eva Maria Zickelbein – Thomas Beerdsen 3,5-3,5. 
 

 
 Filmfragment partij IM Daan Brandenburg – GM Sipke Ernst 0-1 
 http://www.youtube.com/watch?v=cTO14Wt3D1I 
 

 
 

 
 Analyse op terras IM Merijn van Delft – GM Vasiliy Neverov 1-0 
 http://www.youtube.com/watch?v=7_MF4LmddK8 
 http://www.youtube.com/watch?v=VXlWyf5FQiI 
 

  
Thomas Beerdsen – Veerle Weller 
 http://www.youtube.com/watch?v=33iqHv5L0kk 

http://www.youtube.com/watch?v=cTO14Wt3D1I
http://www.youtube.com/watch?v=7_MF4LmddK8
http://www.youtube.com/watch?v=VXlWyf5FQiI
http://www.youtube.com/watch?v=33iqHv5L0kk


 
 
Partijanalyse: Armen Hachijan remise tegen GM Robin Swinkels 
 
Armen Hachijan stond in de eerste ronde gewonnen tegen GM Robin Swinkels. De partij verzandde in 
remise.  
In de bijlagen staat de partij met een analyse van Armen Hachijan. 
In onderstaande filmpjes analyseert hij de partij met GM Sipke Ernst, GM Elshan Moradiabadi, IM 
Merijn van Delft en FM Sjef Rijnaarts. 
 
 
 

 

 
 
Filmpjes analyse Armen Hachijan met GM Sipke Ernst en GM Elshan Moradiabadi 
http://www.youtube.com/watch?v=8xC4xCEwMQE 
http://www.youtube.com/watch?v=6maBugk-PGo 

http://www.youtube.com/watch?v=8xC4xCEwMQE
http://www.youtube.com/watch?v=6maBugk-PGo


http://www.youtube.com/watch?v=FKU7PQebIkc 
http://www.youtube.com/watch?v=8SuwPVWtgd0 
http://www.youtube.com/watch?v=b4Yc6dyqhOg 
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Merijn van Delft geeft commentaar. 
 
Commentaar Merijn van Delft vanuit Apeldoorn over Dortmund 
 
IM Merijn van Delft heeft afgelopen week voor ChessBase drie maal verslag gedaan van het toernooi 
in Dortmund. De eerste keer gebeurde dat vanuit de Bronstein-suite aan het Mergelland in 
Apeldoorn. De Bronstein-suite is een klein kamertje waar grootmeester David Bronstein heeft 
gelogeerd. Merijn van Delft gaf commentaar via een headset. Hij volgde de partijen op het scherm en 
gaf gesproken commentaar. Via PlayChess (geïntegreerd in nieuwere versies van het programma 
Fritz) kon het publiek het commentaar volgen. Overigens kan de meeste dagen van de week een 
gesproken analyse gevolgd worden via PlayChess. Daarbij kan het publiek van een chat-functie 
vragen stellen aan de explicateur. 
Merijn van Delft geeft in de regel elke woensdagavond een uur commentaar op een actuele partij. 
 

 
 Zie filmpje: www.youtube.com/watch?v=14jY_gIlXHQ 
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SBSA-jeugdtraining afgelopen seizoen van IM Merijn van Delft onder toeziend oog van SBSA-adviseur 
GM Artur Joesoepov. De Duits-Russische grootmeester is ook komend jaar bij 
Homburg Apeldoorn en SBSA betrokken. 
 



 
IM Yochanan Afek geeft ook komend jaar SBSA-training. De voormalig jeugdbondscoach van Israël is 
sinds 1995 als trainer en adviseur bij de Apeldoornse schaakcultuur betrokken. 
 
SBSA Jeugdacademie 2010-2011: nog plaats voor gemotiveerde jeugdschakers 
Marco Beerdsen bericht: 
 
De SBSA biedt aan gemotiveerde jeugdschakers ook het komend seizoen weer de mogelijkheid te 
trainen met zeer ervaren jeugdtrainers van Meesterniveau.  
Trainers IM Merijn van Delft en IM Yochanan Afek zullen  op acht vrijdagen en op acht zondagen  veel 
eigen partijen van trainingsdeelnemers bespreken, allerlei geheimen van het topschaak laten zien en 
daarnaast de deelnemers op weg helpen bij het vinden van een goede eigen individuele manier van 
schaakstudie.  Deze formule bewijst al jaren een uitstekende methode te zijn. 
De trainingen vinden plaats in een B-groep en een A-groep.   
De B-groep is komend jaar bedoeld voor enkele nog zeer jonge, maar nu al erg enthousiaste 
jeugdschakers. Dit geeft hen de kans zich extra te ontwikkelen, naast de trainingen die zij op hun 
schaakclub volgen.  Tijdens de trainingen worden zowel de inhoud als het aantal pauzes afgestemd 
op de leeftijd van de deelnemers. Alle lessen zullen dit jaar voor de B-groep  plaatsvinden in het 
Nederlands.  
De A-groep is bedoeld voor de iets oudere jeugdschakers.   
Beide groepen bieden plaats aan ongeveer acht jeugdschakers. Daarbij is er op dit moment nog 
plaats voor enkele deelnemers.   
Bij de vaststelling van de trainingsdata wordt rekening gehouden met de data van de KNSB 
jeugdtraining. Daardoor is het voor de zeer gemotiveerde  jeugdschakers eventueel mogelijk beide 
trainingstrajecten te volgen.  
De trainingen vinden plaats in het Denksportcentrum Apeldoorn. De definitieve trainingsdata zullen 
op zeer korte termijn gepubliceerd worden.   



Indien mogelijk zal een van de trainingen van Yochanan plaatsvinden tijdens een bezoek aan het 
wereldberoemde Corus Toernooi in Wijk Aan Zee.  
 
Trainingen:   
acht vrijdagen met IM Merijn van Delft 
B-groep:  18.30-20.00 uur 
A-groep:  20.15-21.45 uur 
 
acht zondagen met IM Yochanan Afek 
B-groep:  11.00-14.00 uur 
A-groep:  14.30-17.30 uur 
Daarbij traint een enkele deelnemer om bijzondere redenen alleen op vrijdag of alleen op zondag. 
 
Voor aanmelding of meer informatie: marco@sbsa.nl  (Marco Beerdsen)  
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Monday Questions Facebook groep Developing Chess Talent GM Sebastian Siebrecht 
 
IM Merijn van Delft presenteert in de Facebook groep Developing Chess Talent elke maandag een 
interview met een van de deelnemers van de groep. Dat gebeurt aan de hand van tien vragen die 
verband houden met het onderwerp schaaktalent ontwikkelen.  
Als veertiende komt GM Sebastian Siebrecht aan het woord. 
De interviews worden ‘gehost’ door www.chessvibes.com en zijn ook op die site te lezen. 
Ook de eerdere interviews zijn hier te lezen. 
Het adres van de Facebook groep is www.facebook.com/group.php?gid=376284194327 
 
Op de site www.chesstalent.com staan  negen recensies over het boek Developing Chess Talent, in 
het Engels, Duits, Hebreeuws en Portugees (met vertaling in het Engels). 

mailto:marco@sbsa.nl
http://www.chessvibes.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=376284194327
http://www.chesstalent.com/


 
De tweede druk van de Engelse versie is verschenen. Het is uitgebreid met artikel over voeding en 
doping. 
Inmiddels wordt het boek in dertien landen verkocht. 
Voor de Nederlandse versie: zie www.schaaktalent.nl  
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Bericht 01  

Datum: donderdag 9 augustus 2001 17:53 
Onderwerp: emailbericht SBSA  

Beste mensen, 
De SBSA begint met een emaillijst. 
Elke keer als er iets te melden is, sturen we een mailtje rond. 
Wil je niet op deze lijst, meld dat dan svp even. 
Weet je mensen die ook op deze lijst willen staan, dan kun je dat ook melden. 
Mocht je tips hebben over deze email lijst, dan horen we dat graag. Soms sluipen er foutjes in, bijvoorbeeld dat een reactie ook 
weer alle andere 123 mensen bereikt enzo.  

Enige mededelingen: 
* Schaakkrant Apeldoorn 2 komt 12 september uit, 16 pagina's half full colour, huis aan huis verspreid en 2000 exemplaren 
extra. Er moet nog 1 pagina kleur worden verkocht en een kwart zwartwit, rest is vergeven. 
Inhoud 
Ondermeer overzicht activititeiten en diverse interviews ondermeer met Joesoepov en Hartoch en artikelen van Merijn van Delft 
en Daniel Stellwagen. 
Ook nieuws over diverse toernooien. 
* vr/zat/zo 14 -16 september ROC Aventus Open Apeldoorns kampioenschap. Eerste prijs 2.000 gulden. A en B groep. 
Deelnemers o.m. GM's Tiviakov, Glek, Dgebuadze, IM's Kabatianski, Afek, Jonkman, Ernst en locale spelers Jonker, Van Delft, 
Visschedijk. Meer informatie zie www.sbsa.nl 
* zondag 18 november Peugeot Nefkens snelschaaktoernooi. Eerste prijs 1500 gulden. Nadere info zie schaakkrant. 
* site: Ap Addink maakt de site nu alleen, we zoeken nog assistentie om de site verder uit te bouwen.  

Vriendelijke groeten, Karel van Delft, kvandelft@tref.nl  

Het eerste SBSA emailbericht dd 9 augustus 2001.  
 
 
SBSA emailbericht 500 
 
Dit is het 500e SBSA-email bericht. Het gratis bericht beoogt nog steeds een bijdrage te leveren aan 
de Apeldoornse schaakcultuur. Het is bedoeld voor alle schaakliefhebbers, van beginnende 
jeugdspelers tot grootmeesters. Het bericht wordt nu ontvangen door bijna 700 abonnees, waarvan 
162 in Apeldoorn. Ongeveer 10 procent van de lezers woont in het buitenland (waaronder zo’n 30 
GM’s). Vandaar de Engelstalige samenvatting. Ook een groot deel van de Nederlandse schaaktop 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/


leest dit bericht. Het aantal lezers is meer dan het aantal abonnees, want sommige lezers sturen het 
door naar hun clubgenoten of  familieleden. Ook staat het bericht wekelijks op www.sbsa.nl en 
www.schaaksite.nl.  
Ongeveer 80 verschillende mensen sturen elk jaar één of meer keer per jaar tekst, partijen en/of 
foto’s in. Het is nu even rustig, komkommertijd. Maar midden in het seizoen zijn soms wel 25 
bijdragen per week. Dat is een goede zaak. En soms ook veel werk. Vandaar het verzoek om als het 
even kan niet te wachten tot de deadline op zondag 22.00 uur. Ieder bericht dat binnenkomt wordt 
dezelfde dag al klaargezet voor het bericht van die week. Dus het is geen probleem om bijvoorbeeld 
op dinsdag of woensdag al informatie door te sturen naar k.vandelft@planet.nl .  
 
Nog een oproep: het zou leuk zijn als iedereen die mee wil doen aan het Homburg Open Apeldoorns 
Schaakkampioenschap 2010 zich nu alvast per omgaande aanmeldt. 
Informatie over het toernooi staat verder op in dit bericht. 

 
 
 
 

 
Bron foto: ChessVibes. Rechts organisator WIM Olena Boytsun. 
 
Internationale conferentie over schaakpromotie in Odessa en een Apeldoornse visie 
 
In Odessa vond 29 mei een internationale conferentie plaats over de promotie van schaken.  
De conferentie werd gehouden onder de titel  ‘Popularisation of the game of chess: experience, 
perspectives, plan of action’. 
Zie een verslag op Chessvibes:  
www.chessvibes.com/reports/how-to-make-chess-more-popular/#more-26880 
Zie ook een artikel van coördinator WIM Olena Boytsun op de site van Chessbase: 
www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=6462  
 
Op de conferentie werd een aantal nuttige suggesties geopperd. Eentje die we in Apeldoorn al sinds 
de oprichting van SBSA toepassen is om een deel van spelersbudgetten te besteden aan 
jeugdtrainingen en promotieactiviteiten als lezingen en simultaans. 
 

http://www.sbsa.nl/
http://www.schaaksite.nl/
mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.chessvibes.com/reports/how-to-make-chess-more-popular/#more-26880
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=6462


Een goed voorbeeld van hoe het niet moet betreft het verder onvolprezen Corus toernooi. De 
talentvolle tiener Daniel Stellwagen was een aantal jaren geleden uitgenodigd om daar aan mee te 
doen. Hij kreeg echter geen condities. Dat zou hebben betekend dat hij dagelijks vijf uur op en neer 
naar zijn woonplaats Soest had moeten reizen. Dat is niet bevorderlijk voor schaakprestaties. Hij had 
evenwel in Apeldoorn kennis gemaakt met IM Yochanan Afek. Die had wel een hotelkamer in Wijk 
aan Zee gekregen van de organisatie. Daardoor was zijn appartement in Amsterdam beschikbaar. 
Amsterdam ligt veel dichter bij Wijk aan Zee dan Soest. Afek stelde zijn appartement gratis 
beschikbaar aan Daniel Stellwagen en zijn moeder. Tijdens dat Corus toernooi haalde Daniel 
Stellwagen zijn eerste IM-norm en op het moment is hij een heel sterke grootmeester. De KNSB en 
Corus zien Stellwagen graag komen op hun toernooien. 
Conclusie: percentage budget reserveren voor schaakpromotionele activiteiten en 
talentontwikkeling. 
 
De conferentie in het Oekraïnse Odessa is uiteraard een prima initiatief. Veel goede ideeën sterven 
echter in schoonheid of komen niet verder doordat bobo’s wel op het pluche willen zitten maar te 
beroerd zijn om activiteiten te ontplooien. Dat geldt voor zowel de FIDE, nationale schaakbonden als 
plaatselijke verenigingen.  
 
In alle bescheidenheid heeft Karel van Delft mevrouw WIM Olena Boytsun per mail de suggestie 
gedaan de inhoudsopgave van het boek Developing Chess Talent (www.chesstalent.com) er eens op 
na te slaan en er bij het opstellen van een handboek haar voordeel mee te doen. Ze hoeft het boek 
niet eens te kopen. Op de site staat een uitgebreide inhoudsopgave van het boek en die is gratis te 
downloaden. In het Nederlands is die inhoudsopgave ook gratis beschikbaar (zie 
www.schaaktalent.nl).   
 
 
 

 
 
Schaak Kamasutra 
Karel van Delft bericht: 
 

http://www.chesstalent.com/
http://www.schaaktalent.nl/


Dit weekeind overwoog ik een boek over twaalf filosofische invalshoeken omtrent schaken te 
recenseren. En daar zo mogelijk nog een dertiende perspectief aan toe te voegen. Gewoon, omdat je 
nooit weet wat je als dwerg op de schouders van reuzen allemaal ziet. Zie New In Chess, 
www.newinchess.com/Philosophy_looks_at_Chess-p-1723.html. 
Voeding, rol van ouders bij talentontwikkeling, interview met MEC-voorzitter Fred Teeven, 
binnenkort met schaakboekenverzamelaar dr. Jurgen Stigter, er zijn veel interessante zaken rond 
schaken te onderzoeken en te beschrijven. Zie www.maxeuwe.nl/columns/index.html. 
Denk je dat je de meeste invalshoeken wel kent, krijg je een mailtje van WGM Natalia Pogonina, lid 
van het Russische damesteam. Of we vrienden kunnen worden op FaceBook. Zeker, geen probleem. 
Ze blijkt niet eenkennig want ruim tweeduizend andere vrienden gingen mij voor. Op haar site 
schrijft zij dat ze bezig is met het schrijven van een nieuw boek, de Schaak Kamasutra. De Kamasutra 
is de leer van de liefde, zoals die vermoedelijk in de vierde eeuw na Christus in India (de bakermat 
van het schaakspel) is geformuleerd door Mallanaga Vatsyayana. Zie over Pogonina 
http://pogonina.com en over de Kamasutra http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamasutra. Ook Boeddha 
blijkt overigens een Kamasutra geschreven te hebben. Hij waarschuwt er voor dat de weg naar het 
Nirwana via de Kamasutra allerhande hobbels en valkuilen kent.  
Deze Kamasutra-leer van de liefde kent een hoog vleselijk gehalte. 
Naar analogie van de Kamasutra wil Pogonina de wereld nieuwe inzichten omtrent het schaakspel 
schenken. De techniek van analogieën is vruchtbaar. De Amerikaanse psycholoog Moreno gebruikt 
bijvoorbeeld analogieën om jongeren in achterstandssituaties te helpen bij hun emancipatie 
(www.maxeuwe.nl/columns/metafoor.html).  
Bij Pogonina lijkt het er plat gezegd vooral om te gaan overeenkomsten te zien tussen uiteenlopende 
fysieke standjes en schaakcombinatiemotieven. Daar was ik nou nooit op gekomen. 
Over dit project zie ook http://reports.chessdom.com/news-2009/natalia-pogonina-website 
en een interview op Chessbase www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5501. 
Pogonina is of commercieel of wetenschappelijk goed bezig. En misschien wel allebei. 
Daar is ze overigens niet de enige in want tweevoudig USA dameskampioen WGM Jennifer Shahade 
(met dank aan een verwijzing op www.chessninja.com) speelt op haar site in een filmpje een partijtje 
schaak tegen een naakte man. Onderwijl kijkt ze in de camera en licht ze toe waar ze mee bezig is 
(http://jennifershahade.com/site/2009/04/16/naked-chess/). Ze vertelt dat ze geïnspireerd is door 
een befaamde foto van Marcel Duchamp 
(http://toutfait.com/issues/issue_3/Notes/gerrard/pop_3.html) over wie ze een boek heeft 
geschreven. 
Schaken als analogie voor seks is niet nieuw, meldt  de New York Times. In 1968 kwam het thema aan 
de orde in een scene tussen Steve McQueen en Faye Dunaway in the film ‘The Thomas Crown Affair’. 
Zie www.nytimes.com/2010/01/24/crosswords/chess/24chess.html. 
Overigens heerst er ook geen taboe op het thema in het boek ‘Een sprong in de Noordzee’ van 
grootmeester Jan Timman. Maar dat betreft niet zozeer een kwestie van zoeken naar analogieën als 
wel van de lezer optimaal informeren over wat er allemaal kan gebeuren als je een schaaktoernooi in 
Moskou speelt. Zie http://boeken.vpro.nl/boeken/7867495/. 
Al schrijvende roept dit toch een filosofische vraag op. Waarom wordt een genotthema als 
seksualiteit in onze cultuur met meer taboes omringd dan genotthema’s als eten en drinken. Of, om 
een zijstraat te noemen, een modeshow voor ijdele mensen?  

http://www.newinchess.com/Philosophy_looks_at_Chess-p-1723.html
http://www.maxeuwe.nl/columns/index.html
http://pogonina.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamasutra
http://www.maxeuwe.nl/columns/metafoor.html
http://reports.chessdom.com/news-2009/natalia-pogonina-website
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5501
http://www.chessninja.com/
http://jennifershahade.com/site/2009/04/16/naked-chess/
http://toutfait.com/issues/issue_3/Notes/gerrard/pop_3.html
http://www.nytimes.com/2010/01/24/crosswords/chess/24chess.html
http://boeken.vpro.nl/boeken/7867495/


 
 
Uitgebreide online database 365Chess.com 
 
Zie www.365chess.com voor een uitgebreide online database. Gegevens invullen levert bijvoorbeeld 
op dat GM Sipke Ernst en IM Merijn van Delft minimaal acht keer tegen elkaar gespeeld hebben. 
Wellicht meer, maar deze database levert acht partijen op en dat zijn er al weer drie meer dan de 
database van Fritz12. Ernst won overigens drie maal en Van Delft nul. Vijf partijen eindigden in 
remise. 
Zelfs van amateurs staan er partijen in de database. De partijen kunnen overigens direct in het 
scherm worden nagespeeld. 
Gebruik van de database is gratis. Wie extra faciliteiten wil zoals bijvoorbeeld downloaden van 
gevonden partijen in pgn, kan die krijgen door supporter te worden. Dat kan al door tien euro via 
PayPal over te maken. 
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Toernooidirecteur Martin van Dommelen met kampioen IM Gustavo Hernández Sevillano. 
 

 
 
 
Experiment Van Wely tijdens NK  
 
Tijdens het NK heeft GM Loek van Wely meegedaan aan een experiment waarmee onder meer zijn 
hartslag werd gemeten tijdens de partij. 
Zie www.livestream.com/emotionmonitoring 

http://www.livestream.com/emotionmonitoring


De apparatuur werkte en registreerde dat Van Wely kwaad werd. Dat kwam doordat tegenstander 
FM Benjamin Bok hem in een zetherhaling had gemanoeuvreerd.  
De heren herhaalden de zetherhaling zo’n twintig keer. Bok bood twee keer remise aan, maar Van 
Wely weigerde. Toen viel het kwartje kennelijk bij Bok: remise door drie maal zelfde zet moet je 
claimen via de arbiter. Dat staat beschreven in de reglementen van de FIDE.  
Zie ook www.schaakbond.nl/knsb/reglementen/fide-regels-voor-het-schaakspel 
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Eerdere SBSA-jeugdtraining: links achter IM Yochanan Afek, rechtsachter Ruben Kuiper. 
 

http://www.schaakbond.nl/knsb/reglementen/fide-regels-voor-het-schaakspel


 
Studie Ruben Kuiper & Yochanan Afek 

 

Ruben Kuiper & Yochanan Afek 

Original 2010, personal 

1.Kg2! [1.Kh4? Kf2 2.Kg5 Kg2! 3.Kxg6 Kxh2 4.Kxh5 Kxg3 5.Kg5 f4-+] 1...Ke2 2.f4 Ke3 

3.Kg1! [3.Kf1? Kf3 4.Kg1 h4! 5.gxh4 Kxf4 6.h5 gxh5 7.Kf2 h4 8.Ke2 Ke4 9.Kf2 Kd3! 

10.Kf3 h3!-+] 3...Kf3 4.Kf1 h4 5.gxh4 Kxf4 [5...Kg4 6.h5! gxh5 (6...Kxh5 7.h3=) 7.Kf2 

Kxf4 8.Ke2 Kg4 9.Kf2 Kh3 10.Kg1 f4 11.Kh1 f3 12.Kg1 h4 13.Kh1 f2=] 6.h5! gxh5 7.Ke2!! 

Ke4 8.Kf2 Kf4 [8...f4 9.Ke2 f3+ 10.Kf2 Kf4 11.Kf1 Ke3 12.Ke1 f2+ 13.Kf1 Kf3 14.h3! Kg3 

15.h4=] 9.Ke2! Kg4 10.Kf2 Kh3 11.Kg1 f4 12.Kh1 f3 13.Kg1 h4 14.Kh1 f2 1/2-1/2 

 
 



 
 
12.11.2009 

[,Kuiper] 

1.Rd6+ [1.Rf7+ Ke6 2.Rxh7 Rd2=; 1.Kd5 Ke7+ 2.Ke5 Rd2=] 1...Kc7 2.Rxd8 Kxd8 3.Kd6 Ke8 4.Ke6 

Kf8 5.Kf6 Kg8 6.h3!! [6.h4?? Kf8 7.h5 gxh5 8.Kxf5 h4!! 9.gxh4 Ke7!!] 6...Kf8 [6...Kh8 7.Kf7+-] 7.h4 

Kg8 8.h5 gxh5 9.Kxf5 h4 10.gxh4+- Line 

 

 

Creating a study  
Yochanan Afek bericht: 
 
Sometimes in the end of last year I received the enclosed rook ending from my pupil Ruben Kuiper. 
“In one of my student's games (Wolter, the younger brother of Olger van Donk). I found a really 
interesting position. I analyzed it quite a bit and found out that it was a study!” (see enclosed 
diagram 1). Indeed it looked quite interesting. I immediately thought it would be better to turn it into 
a pawn ending as the rooks practically play no significant role in view of the early exchanges. I was 
especially fascinated by the very strong thematic try 5.h4? When I found out to my horror that in 
that particular point there is a second winning way by the nasty dual: 6. Ke7 Kg7 2.h3 Kg8 3.gxf5 gxf5 
10.h4 Kg8 11.Ke6 Kg7 12.Kxf5 Kf7 13.h5 Ke7 14.Ke5 Kf7 15.Kd6! 
It was a shame but still I found the play in the try 6.Kh4 ending in a stalemate interesting enough as 
an independent study and thus created the enclosed No.2 which was published as a joint 
composition of Ruben and myself in this year’s March issue of the studies quarterly EG. If an 
interesting case like this one occurs to you it might be your first experience as a composer and if 
some help and guidance is needed I will be there for you.  
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Baruch (Dick) Kolthoff tijdens het Circulus Apeldoorns rapidkampioenschap 2002 in De Brinkhorst.  
Naast hem Stefan Kuipers en Tom Bloemsma. 
 



 
 



 
Vertaling Baruch Kolthoff van ‘De Wegwijzer’ van Robert Louis Stevenson. 
 
 
In Memoriam Baruch (Dick) Kolthoff 
 
3 juni is Baruch (Dick) Kolthoff overleden. Hij wordt 8 juni begraven in Leusden. 
 
Van Schaakstad Apeldoorn-voorzitter Lex Cornelisse: 
 
Afgelopen vrijdagmiddag kreeg ik een kaart met het volgende bericht: 

 

  

'Voor mij zit het er op, jongens'  

 

Na een ziekbed van 4 weken is onze vader, schoonvader en grootvader  

 

Baruch (Dick) Kolthoff  

 

Op 3 Juni 2010 rustig ingeslapen op de leeftijd van 87 jaar. 

 

Correspondentie adres:  

Treekerweg 12 



3832 GX Leusden 

  

De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 8 Juni om 12.00 uur op begraafplaats Rusthof, 

Dodeweg 31, 3832 RE Leusden. 

 

Geen bloemen. We geven u in overweging in plaats hiervan een gift aan de 

dierenbescherming te doen (Giro: 39.63.156) Dierenbescherming Den Haag. 
 

 
Van Jan Kranenbarg: 
  
Dick was achttien toen de oorlog uitbrak. Hij heeft nog een jaar medicijnen gestudeerd, met als 
bijvak Italiaans, en moest toen onderduiken in Almelo. In die jaren heeft hij zichzelf Italiaans geleerd. 
Na de oorlog is hij niet verder gegaan met zijn studie medicijnen. Kort erna is hij naar Amerika 
verhuisd en daar getrouwd. Hij werkte in New York als vertaler. Ik leerde Dick kennen in 1998, als 
collega-vertaler. Dankzij hem ben ik lid geworden van ASG. Na die eerste avond fietsten we samen 
naar huis. Op de Koning Lodewijklaan moest hij linksaf. Hij zei: "Links heeft de toekomst. Tenminste 
dat dachten we lange tijd." 
  
Dick vertelde me dat hij niet langer Baruch wilde worden genoemd toen hij voor zichzelf vaststelde 
dat Spinoza (Baruch de Spinoza) een antisemiet was geweest. 
Zijn zoon Daan werkte o.a. voor de IND en voor Artsen zonder Grenzen. Bij die laatste instantie 
leerde hij zijn Nieuw-Zeelandse vrouw kennen. 
  
In 2008 moest Dick verhuizen. Hij zag er erg tegenop en besefte hoe zeer hij zijn vertrouwde huisje - 
en de schaakclub om de hoek - zou missen. "Ik hoop maar dat ik er voor die tijd aanga", zei hij. In 
Leusden heeft Dick toch nog bijna twee jaar gewoond. Hij bleef altijd de aimabele Dick, een 
voorkomend mens met oprechte belangstelling. Ook zijn grote gevoel voor humor en zijn 
jongensachtige branie verloor hij niet. Als ik voorstelde een potje te schaken zei hij: "Wil je op je 
donder hebben?" 
  
Boven de overlijdenskaart staat "voor mij zit het er op, jongens". 
Daarna: "Na een ziekbed van vier weken is onze vader, schoonvader en grootvader Baruch (Dick) 
Kolthoff op 3 juni 2010 rustig ingeslapen op de leeftijd van 87 jaar. De laatste jaren moest hij steeds 
meer uit handen geven, wat hem moeilijk af ging. Het is goed zo." 
  
Dick wordt begraven op dinsdag 8 juni om 12.00 uur op begraafplaats Rusthof, Dodeweg 31, 3832 RE 
Leusden. Het correspondentieadres is Treekerweg 12, 3832 GX Leusden. Ten slotte vermeldt de 
rouwkaart: "Geen bloemen. We geven u in overweging in plaats hiervan een gift aan de 
dierenbescherming te doen." 
  
Schaakstad Apeldoorn-secretaris Anton Weenink bericht: 
  
Dick Kolthoff is in 1977 lid geworden van ASG. Later werd hij lid van Schaakstad, tot zijn vertrek naar 
Amersfoort in 2008. 
Van 1980 tot 1985 is hij penningmeester geweest van ASG. Hij werkte altijd zeer zorgvuldig. 
Hij speelde steevast in de lagere teams van ASG. Hij hechtte erg aan vriendschap binnen het team. 
  
Van Karel van Delft: 
 



Onze schaakvriend Baruch Kolthoff is heengegaan. Hij is 87 jaar geworden. Het verscheiden van zijn 
warme persoonlijkheid en intelligentie is een verlies voor de schaakwereld en voor de wereld in het 
algemeen. 
Jaren woonde Baruch in een klein huisje aan de Asselsestraat. Hij was eerst bij ASG en later bij 
Schaakstad Apeldoorn voor de meeste mensen beter bekend als ‘Dick’. 
We kenden elkaar een kleine twintig jaar. In 1993 was hij vijftig jaar vertaler. Ik was toen journalist bij 
het plaatselijk dagblad en heb hem daarover geïnterviewd. Een (helaas rommelig gescand) pdf 
bestand staat op www.kvdc.nl onder de button artikelen. Voor dat interview hebben we twee 
gesprekken gevoerd. Die duurden in totaal zo’n vijftien uur. Baruch was geen grote drinker. Tijdens 
een van de gesprekken bood hij mij een blikje bier aan uit zijn stoffige koelkast. Helaas bleek het 
blikje niet te voldoen aan het houdbaarheidscriterium van twee jaar. 
Baruch kon verhalen hoe in zijn jeugd in 1935 massa’s mensen gekluisterd voor de radio zaten om 
verslagen te horen over de match om de wereldtitel tussen Euwe en Aljechin. 
Zelf bereikte Baruch nooit een hoge elo. Zo’n 1300-nog wat, dat was het wel. 
Opmerkelijk eigenlijk voor zo’n erudiet man. Kennelijk lag hij aan de laatste tiet, toen de Elo-genen 
werden uitgedeeld. 
Baruch was geïnteresseerd in kennis, wetenschap en talentontwikkeling. Hij kon vertellen over zijn 
oom in Amerika die 99 was geworden en als chemicus bij de wereldtop hoorde. In 1995 stond hij er 
op om, ondanks zijn beperkt inkomen, een financiële bijdrage te leveren aan de deelname van Merijn 
van Delft aan het EK jeugd tot 16 jaar in Polen. Regelmatig vroeg hij mij naar de initiatieven in 
Apeldoorn op het gebied van talentontwikkeling. De SBSA-berichten heeft hij nooit gelezen. Hij deed 
niet aan internet. 
Taalkundig was hij een topper. In mijn boekenkast heb ik diverse boeken staan die hij uit diverse 
talen vertaald heeft. Hij sprak acht talen en vertaalde daar ook uit. Onder meer heeft hij de Marco 
Polo uit het oud-Italiaans vertaald. Of het inderdaad acht talen waren, valt te betwijfelen. Op een 
keer sprak hij in centrum DiaPlaza met de Russische toptrainer Mark Dvoretsky. Het gesprek werd in 
het Russisch gevoerd. ‘Maar je spreekt toch geen Russisch?’, vroeg ik hem. ‘Ach, een paar woorden’, 
antwoordde hij met een vriendelijke glimlach. 
In de Tweede Wereldoorlog had het kwaadste deel der natie van onze oosterburen het hier in 
Nederland voor het zeggen. Dat wil zeggen: het fascistische gedeelte. Voor joden was dat geen beste 
tijd. En Kolthoff was joods. Hij moest onderduiken. Ik heb hem er nooit uitgebreid over horen 
spreken. Wel heb ik hem ooit uitvoerig voor een krantenartikel geïnterviewd over de vervolging van 
Robespierre en de Girondijnen. Een geschiedenis van meer dan 200 jaar geleden in Frankrijk. 
Wellicht projecteerde hij zijn gevoelens op anderen. Wij mensen en dus ook Baruch beschikken over 
allerlei mechanismen om met het ondraaglijke om te gaan.  
Over politiek liet hij zich niet veel uit. Hij zocht het meer in praktische dingen. Zoals wekelijks een 
autoritje maken met een bejaarde buurvrouw. 
Hij las het Nieuw Israelitisch Weekblad. Ooit zou hij het beloofde land bezoeken. Die reis ging niet 
door. Omdat hij een poesje had dat ziek was. 
Baruch was trots op zijn twee zonen. De een was hoofd van de politierechercheschool in Zutphen en 
de andere woont in Nieuw-Zeeland en heeft onder meer voor Artsen zonder Grenzen gewerkt. 
Goede vriend, we hebben het goed gehad. Bedankt voor de warme en leerzame momenten. 
 
 
 

http://www.kvdc.nl/


 
 
Site schaaktalent vernieuwd 
 
Karel van Delft heeft zijn site www.schaaktalent.nl vernieuwd. 

http://www.schaaktalent.nl/


 
 
Arbitersdiploma 
 
Schaakstad Apeldoorn-leden Leendert Maris en Karel van Delft hebben het arbitersdiploma 
‘Scheidsrechter A’ van de KNSB gehaald. 
 
 



 
Willem van der Hulst met groep jongeren met autisme. 
 



 
 



 
Jeroen (1e) en Laurens (2e) genoten van hun eerste schaaktoernooi. 
 



 
Jeroen met trainer Karel.  
 



 
Boeklegger van SchaakKunst voor iedere deelnemer. 
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IM Thomas Willemze (links) en Eddy Sibbing. 
 



 
Links Enrico Vroombout. 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
Platform Schaaktalent Ontwikkelen opgericht 
 
Het Platform Schaaktalent Ontwikkelen (PSO) hield zaterdag 29 mei de eerste algemene bijeenkomst 
in het Max Euwe Centrum in Amsterdam.  
Er waren twaalf mensen aanwezig. Daarnaast heeft een flinke groep mensen aangegeven 
belangstelling voor activiteiten van het platform te hebben. 
Het platform is bedoeld voor schaaktrainers, schaakcoaches en schaakleraren van alle niveaus. Het 
beoogt hen met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaringen uit te wisselen. 
Uitgebreide informatie staat op de site www.maxeuwe.nl. 
Contactpersoon is de manager van het Max Euwe Centrum Eddy Sibbing, 020-6257017 – 
euwemec@xs4all.nl 
Afgesproken is onder meer om jaarlijks een conferentie te houden en maandelijks een nieuwsbrief 
uit te brengen. Daarnaast is er ruimte voor allerlei kleinschaliger activiteiten. 
De coördinatie berust bij een kerngroep die bestaat uit de initiatiefnemers. 
Het Max Euwe Centrum biedt gratis ruimte aan voor kleinschalige bijeenkomsten.  
Volgende week komt de eerste nieuwsbrief met een verslag van de oprichtingsbijeenkomt. De 
redactie van de brief berust bij Eddy Sibbing. De mailing wordt verstuurd naar een adreslijst (opgeven 
bij Sibbing) en wordt gepubliceerd op de site van het Max Euwe Centrum en via talentcoach IM 
Thomas Willemze op de site van de KNSB (gedeelte jeugd). 
Zie hieronder voor filmfragmenten van de introductie door Eddy Sibbing, een lezing van talentcoach 
van de KNSB IM Thomas Willemze en discussie met de aanwezigen. 
 
 

http://www.maxeuwe.nl/
mailto:euwemec@xs4all.nl


 
- http://www.youtube.com/watch?v=7MNklyWg2ks 
- http://www.youtube.com/watch?v=FQFXptZtLc8 
- http://www.youtube.com/watch?v=3AK_OomXs58 
- http://www.youtube.com/watch?v=QtRs5470TSc 
- http://www.youtube.com/watch?v=yMT5JBX9k4g 
- http://www.youtube.com/watch?v=YA_rdWQs2Hk 
- http://www.youtube.com/watch?v=pjGnwenIzq4 
- http://www.youtube.com/watch?v=FIXexPGW9Dk 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7MNklyWg2ks
http://www.youtube.com/watch?v=FQFXptZtLc8
http://www.youtube.com/watch?v=3AK_OomXs58
http://www.youtube.com/watch?v=QtRs5470TSc
http://www.youtube.com/watch?v=yMT5JBX9k4g
http://www.youtube.com/watch?v=YA_rdWQs2Hk
http://www.youtube.com/watch?v=pjGnwenIzq4
http://www.youtube.com/watch?v=FIXexPGW9Dk


De toegevoegde waarde van secondanten 
 
Op www.maxeuwe.nl staat het artikel ‘De toegevoegde waarde van secondanten’ van Karel van 
Delft. Over dit onderwerp heeft hij gesproken met de grootmeesters Jan Smeets en Jan Gustafsson.  

 
Sjef Rijnaarts (in het groen) tijdens een training met IM Yochanan Afek bij Karel van Delft thuis. Naast 
hem Maarten Beekhuis en Marijn Visschedijk. 
 
FM Sjef Rijnaarts tweede in Batavia 
 
Ruim tien jaar geleden beweerde IM Yochanan Afek dat Sjef Rijnaarts gigantisch kan rekenen. Karel 
van Delft beweerde dat Sjef lui was. Beiden hadden gelijk (vonden ze zelf). Inmiddels is Sjef FM, hij 
scoorde dit seizoen 3,5/8 in zijn Meesterklassedebuut in Homburg Apeldoorn 1 en hij kan nog steeds 
rekenen. Wel is hij veel minder lui. Hij traint nu zelfs. Er is nog wel een efficiencyslag mogelijk meldt 
trainingsmaatje Bram van der Velde. Sjef weerspreekt dit niet. Sterker nog: hij zint op extra 
inspanningen om komend jaar voor Homburg een plusscore neer te zetten. 
Zaterdag werd Sjef Rijnaarts na GM Dimitri Reinderman tweede in het Amsterdamse Batavia 
toernooi waar Fischer Random chess werd gespeeld. Dat betekent dat de stukken in een door een 
computer vastgestelde uitgangspositie worden geplaatst. Dat kan via een handig zakschaakklokje van 
DGT. 
Rijnaarts liet onder andere GM Dennis de Vreugt, GM Yasser Seirawan en IM Manuel Bosboom 
achter zich. 
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Monday Questions Facebook groep Developing Chess Talent GM Sipke Ernst 
 
Merijn van Delft presenteert in de Facebook groep Developing Chess Talent elke maandag een 
interview met een van de deelnemers van de groep. Dat gebeurt aan de hand van tien vragen die 
verband houden met het onderwerp schaaktalent ontwikkelen.  
Als tiende komt GM Sipke Ernst aan het woord.  
De interviews worden ‘gehost’ door www.chessvibes.com en zijn ook op die site te lezen. 
Ook de eerder interviews zijn hier te lezen. 
Het adres van de Facebook groep is www.facebook.com/group.php?gid=376284194327 
Ook staat er een serie foto’s in de groep van mensen met het boek. 
 
Op de site www.chesstalent.com staan diverse recensies over het boek, in het Engels, Duits en 
Portugees (met vertaling in het Engels). 
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http://www.chessvibes.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=376284194327
http://www.chesstalent.com/


 
 
Boekrecensie De Pion door Thomas Beerdsen 
 
  
Titel: De Pion 
Auteur: Hans Böhm & Yochanan Afek 
Taal: Nederlands 
  

  
De Pion is het eerste deel van een serie over alle schaakstukken. Dit deel gaat alleen over de pion. Er 
staan heel veel studies en problemen in, die laten zien wat de pion allemaal kan bereiken. 
Er staan heel veel verschillende hoofdstukken in,wel 60!, en in elk hoofdstuk staat een ander 
onderwerp over de pion. 
Het zou wel grappig zijn als er 64 onderwerpen waren geweest, dat zou dan gelijk zijn met het 
aantal velden op een schaakbord. 
Elk onderwerp neemt twee pagina's in, op de eerste staat een korte uitleg en vier diagrammen en op 
de tweede staan de antwoorden. 
Bijzonder aan dit boek is dat er een losse zwarte pagina in zit, die boven de antwoorden gehouden 
kan worden zodat je de antwoorden niet toevallig kan zien. 
En het kan ook als bladwijzer dienen natuurlijk. 
Ik vond het boek heel erg leuk om te lezen en om de opgaven te doen. Het boek ziet er mooi uit, en 
de moeilijkheid van de  opgaven is wisselend.  
In ieder geval kijk ik uit naar de andere delen uit de serie. 
Hieronder een aantal fraaie opgaven uit het boek. De antwoorden geef ik volgende week! 



 
 
  

  

pag. 28 Wit maakt remise. 
  



 
 
Monday Questions Facebook groep Developing Chess Talent GM Jan Gustafsson 
 
Merijn van Delft presenteert in de Facebook groep Developing Chess Talent elke maandag een 
interview met een van de deelnemers van de groep. Dat gebeurt aan de hand van tien vragen die 
verband houden met het onderwerp schaaktalent ontwikkelen.  
Als achtste komt GM Jan Gustafsson aan het woord.  
De interviews worden ‘gehost’ door www.chessvibes.com en zijn ook op die site te lezen. 
Het adres van de Facebook groep is www.facebook.com/group.php?gid=376284194327 
Ook staat er een serie foto’s in de groep van mensen met het boek. 
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Erg handig dat de Nalimov eindspeldatabase via de PGN-editor bereikbaar is. 
 
PGN-editor en partijen Meesterklasse op site Schaakstad Apeldoorn 
Webmaster Ed van der Meulen bericht: 
 
Aan www.schaakstad-apeldoorn.nl zijn toegevoegd: 
 

- Pgn-editor 
Hiermee kun je een partij in een pgn-bestand opslaan of een pgn-bestand bewerken.  

- Pgn-viewer 
Hiermee kun je de inhoud van een pgn-bestand gebruiken om een partij te bekijken of na te 
spelen.  

- Partijen Meesterklasse 
Op deze pagina (bereikbaar via Partijen) zijn alle beschikbare partijen te vinden van de 
huidige of laatste competitieperiode. 

 

Ter toelichting: 
Als je een SBSA bericht ontvangt met pgn-bijlagen, hoe kun je dan die bijlagen naspelen? 

1. Open het pgn-bestand in een teksteditor, bijvoorbeeld Notepad.  
2. Ctrl-A  
3. Ctrl-C  
4. Volg de instructie onder in het scherm van de pgn-viewer.  

 
 

http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/pgneditor.htm
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/pgnviewer.htm
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/partijen_meesterklasse.htm


 
 

 
 
Monday Questions Facebook groep Developing Chess Talent GM Artur Joesoepov 
 
Merijn van Delft maakt voor de Facebook groep Developing Chess Talent elke maandag een interview 
met een van de deelnemers van de groep. Dat gebeurt aan de hand van tien vragen die verband 
houden met het onderwerp schaaktalent ontwikkelen.  
Als zesde komt de GM Artur Joesoepov aan het woord.  
De interviews worden ‘gehost’ door www.chessvibes.com en zijn ook op die site te lezen. 
Het adres van de Facebook groep is www.facebook.com/group.php?gid=376284194327 
Ook staat er een serie foto’s in de groep van mensen met het boek. 
 

http://www.maxeuwe.nl/columns/index.html
http://www.chessvibes.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=376284194327


 

 
 
Boeken Jussupow Schachakademie 
 
Homburg Apeldoorn-speler GM Artur Jussupow heeft een eigen schaakinstituut, de Jussupow 
Schachakademie (www.jussupow.de)  
Hij is actief als trainer, coach en speler. 
Ook geeft hij zelfgeschreven boeken uit. 
Een uitstekende lesserie (in het Duits) is Tigersprung. 
Er zijn drie niveaus: tot 1500, 1800 en 2100 elo. 
Van elk niveau verschijnen drie boeken. Er zijn er nu twee uitgebracht van elk niveau. 

Wereldschaakbond FIDE heeft Joesoepov voor de boeken de Trainer Award 2008 uitgereikt.  

Informatie over deze Boleslavsky Medal for the best books with instructional value staat op  

www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/4156-fide-trainer-awards-2008 

De boeken zijn in Apeldoorn verkrijgbaar via Karel van Delft. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bQuzIu4x2dg  

https://www.youtube.com/watch?v=bQuzIu4x2dg


 
https://www.youtube.com/watch?v=0z7MWQmOtss 
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Monday Questions Facebook groep Developing Chess Talent GM Dimitri Reinderman 
 
Merijn van Delft maakt voor de Facebook groep Developing Chess Talent elke maandag een interview 
met een van de deelnemers van de groep. Dat gebeurt aan de hand van tien vragen die verband 
houden met het onderwerp schaaktalent ontwikkelen.  
Als vierde GM Dimitri Reinderman aan het woord.  
De interviews worden ‘gehost’ door www.chessvibes.com en zijn ook op die site te lezen. 
Het adres van de Facebook groep is www.facebook.com/group.php?gid=376284194327 
Ook staat er een serie foto’s in de groep van mensen met het boek. 
 
 
 

http://www.chessvibes.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=376284194327


 
 
 
Boekbespreking Developing Chess Talent op Chesscafe.com door Steve Goldberg 
 
Op de site www.chesscafe.com houdt Steve Goldberg een uitgebreide boekbespreking van het boek 
Developing Chess Talent. Zie  www.chesscafe.com/Reviews/books.htm. 
 
Overigens is het boek in een reeks landen, zoals in Zweden te koop: 
 

 
 
 

http://www.chesscafe.com/
http://www.chesscafe.com/Reviews/books.htm


 
 



 
 



 
 
Partij Dvoretsky voor Homburg Apeldoorn tweede in 8e KNSB ronde 
 
De partij die IM Mark Dvoretsky in de achtste ronde van de Meesterklasse heeft gespeeld is als 
tweede-beste gekozen door de jury van de SOS-schoonheidswedstrijden. Deze jury bestaat uit IM 
Hans Böhm en IM Jeroen Bosch. 
Zie voor een verslag van Peter Boel met de gekandideerde partijen :  
www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2009-2010/nieuws/sos-ronde-8 
 
Mark Dvoretsky zelf relativeert die hoge klassering in een mailtje aan Karel van Delft: 
The game perhaps was not deserved high estimation, as opponent's opportunity to make a draw was 
caused by my miscalculation at move 18 (18.Nd5+! would win easily). 
 
De 32 filmpjes over Dvoretsky en Joesoepov staan nu op www.sbsa.nl 

http://www.sbsa.nl/


Lijst internetlinks uitgebreid 
 
De lijst met internetlinks onder aan dit bericht wordt regelmatig uitgebreid.  
Via de toegevoegde link www.chesscafe.com/links/links.htm is een nog uitgebreidere lijst met 
interessante links te vinden.  
Bijvoorbeeld naar het satirische schaakmagazine Kingpin: www.kingpinchess.net. Of naar 
schaakhumor uit Alaska: www.alaskachessleague.com/Pages/Chess%20Glossary.htm 
 
Of zie de site van Lars Balzer: www.chessgameslinks.lars-balzer.info 
 

 
Artikel Chess and Autism in magazine Black & White uit India 
 
In het winternummer van het Indiase schaakmagazine Black & White heeft redacteur Junaid Ahmed 
het artikel Chess and Autism van Karel van Delft overgenomen.  
Dat betekent dat Homburg Apeldoorn-schakers nu ook bekend zijn in dat schaakland. 
Op de site www.schaaktalent.nl staat het artikel over schaken en autisme in het Nederlands. 
 
 

http://www.chesscafe.com/links/links.htm
http://www.kingpinchess.net/
http://www.alaskachessleague.com/Pages/Chess%20Glossary.htm
http://www.chessgameslinks.lars-balzer.info/
http://www.schaaktalent.nl/
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V.l.n.r. Mark Dvoretsky, Karel van Delft, Mark Land, Thomas Beerdsen, Wim Jongejan, Espen Zecha en 
Folke van Dorp. (foto Marco Beerdsen) 
 



 
Diverse boeken van Dvoretsky en Joesoepov zijn via Karel van Delft verkrijgbaar. 
 



 
 

 



 
 
Training met Dvoretsky in Denksportcentrum Apeldoorn 
 
Mark Dvoretsky gaf afgelopen maandag een training in Denksportcentrum Apeldoorn. Dat gebeurde 
op initiatief van Folke van Dorp van schaakclub Caissa in Elburg. Verschillende spelers uit Elburg en 
de regio waren hiervoor uitgenodigd. 
 
Dvoretsky vertelde dat het vrijwel nooit voorkomt dat een partij uit het uitvoeren van één plan 
bestaat. Veelal geeft een plan een denkrichting aan. Afhankelijk van het spel van de tegenstander 
moet het plan telkens worden bijgesteld. Elke zet brengt weer nieuwe problemen met zich mee die 
opgelost moeten worden. 
Soms bestaat een plan uit typische ideeën, soms bestaat het meer uit een algemene denkrichting. 
Soms is er maar één goede voortzetting, soms zijn er meerder mogelijkheden. Dan speelt ook een rol 
waar de voorkeur van een speler naar uitgaat. 
Patroonherkenning speelt een belangrijke rol in het schaakdenken. Wie veel typische stellingen en 
hun kenmerken kent, weet beter met welke problemen hij rekening moet houden en welke 
oplossingen mogelijk zijn. Door veel te studeren leert een schaker thematische stellingen kennen, die 
hij vervolgens in partijen kan herkennen. 
Dvoretsky adviseert spelers om in een computer een eigen databank met typische stellingen aan te 
leggen. Die stellingen kunnen zowel uit eigen partijen als uit bestudeerde partijen afkomstig zijn. (In 
het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ wordt dit uitgebreider uitgelegd). 
Nauwkeurig rekenen is erg belangrijk. Dat is een vaardigheid die je kunt trainen. Dvoretsky heeft zelf 
een uitgebreide database aangelegd met stellingen waarmee zijn pupillen die vaardigheid kunnen 
oefenen. 
Bij het maken van een plan is het belangrijk om mogelijkheden voor de tegenstander te voorkomen. 
Er zijn niet altijd directe aanvalsmogelijkheden. Dan is het vooral zaak om de eigen stelling te 
verbeteren.  
Zelfs in ogenschijnlijk rustige stellingen zijn vaak veel verborgen mogelijkheden. Er zijn algemene 
overwegingen bij het beoordelen van een stelling, maar uiteindelijk geven de concrete 
mogelijkheden en onmogelijkheden de doorslag bij het stellingoordeel. 
Strategisch denken en concreet rekenen spelen beide een rol. 
Dvoretsky illustreerde zijn verhaal aan de hand van diverse partijen. Zoals Gligoric – Keres (1967) en 
een partij van Rubenstein uit 1908.  
Dvoretsky stelt dat een speler praktisch moet zijn tijdens een partij. Je kunt niet alles uitrekenen, je 
moet welbewust selectief kiezen welke varianten je wel en niet uitrekent.  
Belangrijk is dat je stukken zoveel mogelijk activiteit ontwikkelen.  
Zelfmanagement is belangrijk. Overhaast handelen kost de partij en dus punten. 
Rekening houden met de tegenstander is erg belangrijk: onderken wat de mogelijkheden van de 
tegenstander zijn en probeer die te voorkomen. 
Schakers moeten logisch denken: stukken ontwikkelen, goede opstelling van de stukken, plan 
ontwikkelen, spel van de tegenstander blokkeren, stelling stapje voor stapje verbeteren en toeslaan 
wanneer dat mogelijk is. 
Een belangrijke vaardigheid is om snel tot een stellingoordeel te kunnen komen. Hierbij geldt: 
kennen is herkennen.  
Dvoretsky besprak een partij Botwinnik – Toran, Palma de Mallorca 1967. 
 



 
 
Voor de partij Botwinnik - Toran zie www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1032763 
 
Hoe slaat wit de zwarte loper? Hij heeft drie mogelijkheden, elk leidt tot een andere 
stellingstructuur.  
Dergelijke stellingen kan een speler opslaan in een eigen database. 
Trainers doen er goed aan dergelijke instructieve stellingen te verzamelen en met hun leerlingen te 
bespreken. 
De kracht van een goede trainer is dat hij instructieve partijen en stellingen gebruikt die aansluiten 
op het niveau van zijn leerlingen. 
Naast schaaktechnische kwesties spelen ook psychologische kwesties een rol. Bij de keuze tussen 
diverse afruilmogelijkheden kan het nuttig zijn de meest complexe voortzetting te kiezen waardoor 
de tegenstander de meeste kans krijgt om fouten te maken. 
 
Dvoretsky heeft een reeks boeken geschreven. Van recente datum zijn Dvoretsky’s Endgame Manual 
en Dvoretsky’s Analytical Manual.  
Voor de Amerikaanse site www.chesscafe.com schrijft hij maandelijks een column. 
 

 
 
Zie www.chesscafe.com/dvoretsky/dvoretsky.htm 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1032763
http://www.chesscafe.com/
http://www.chesscafe.com/dvoretsky/dvoretsky.htm


 
Probleem met veel studieboeken is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en 
bijzaken, zegt Dvoretsky.  
Belangrijk is dat studiestof aansluit bij het niveau van de schaakstudent.  
GM Karsten Müller schrijft bijvoorbeeld uitstekend over eindspelen, maar zijn niveau is te hoog voor 
de meeste amateurs.  
Boeken van GM John Nunn zijn altijd goed. 
In zijn boek ‘Dvoretsky’s Endgame Manual’ heeft Dvoretsky diverse moeilijkheidsniveaus 
aangebracht. 
Dvoretsky heeft in 1995 twaalf dagen getraind met GM Topalov. Hij verloor veel partijen in het 
eindspel. Dvoretsky ging met hem analyseren en via observaties tijdens analyses en dialogen stelde 
hij vast wat Topalovs zwakke kanten waren. Hij moest nauwkeuriger gaan rekenen en rationeler 
redeneren. Het jaar daar op steeg de rating van Topalov 70 punten. 
Kotov heeft een theorie over kandidaatzetten geïntroduceerd. Die was echter dogmatisch, zegt 
Dvoretsky. Nunn geeft een genuanceerdere visie. Een aanrader in dit verband vindt Dvoretsky het  
boek van Tisdall ‘Improve your chess  now’. Verder verwijst hij naar zijn eigen serie ‘School of future 
champions’, deel 5, over het nemen van besluiten. Aangezien er diverse namen van zijn boeken in 
diverse talen circuleren zou hij ook goed ‘School of chess excellence’ kunnen bedoelen. 
Belangrijke aandachtspunten zijn: profylaxe (mogelijkheden van tegenstander blokkeren en 
tegelijkertijd eigen positie verbeteren), kandidaatzetten en toepassen van algemene principes. 
 
Zie verder de filmpjes. 
 
 

 

 

 

 
  
Filmpjes trainingen Dvoretsky en Joesoepov 
 



Van de trainingen van Dvoretsky en Joesoepov heeft Karel van Delft een reeks filmpjes gemaakt. 
Deze zijn te zien via onderstaande links. 
 

- http://www.youtube.com/watch?v=GXNv6MiX2kg 
- http://www.youtube.com/watch?v=cl3eNk42wTU 
- http://www.youtube.com/watch?v=czUVw76Imfg 
- http://www.youtube.com/watch?v=0_lponpkdh0 
- http://www.youtube.com/watch?v=XDh4jviaLO0 
- http://www.youtube.com/watch?v=PWXBWjXZs68 
- http://www.youtube.com/watch?v=rKqpZpZONic 
- http://www.youtube.com/watch?v=0OJI-RF7-ls 
- http://www.youtube.com/watch?v=5rhNJdmMGmM 
- http://www.youtube.com/watch?v=NyRgRQ55ftI 
- http://www.youtube.com/watch?v=fnI99nD9lNo 
- http://www.youtube.com/watch?v=E5iWBXWnmH0 
- http://www.youtube.com/watch?v=kx-hBf3-Ouw 
- http://www.youtube.com/watch?v=zdkryN7uxkI 
- http://www.youtube.com/watch?v=1oX589uHaho 
- http://www.youtube.com/watch?v=Jg3O0OYpwkQ 
- http://www.youtube.com/watch?v=UqXBDLYI1DA 
- http://www.youtube.com/watch?v=NHdylK-0GLU 
- http://www.youtube.com/watch?v=ugM4hMRXhJ0 
- http://www.youtube.com/watch?v=ekeeACWZBuE 
- http://www.youtube.com/watch?v=J4BrBIixN3o 
- http://www.youtube.com/watch?v=lJl40RKPvV0 
- http://www.youtube.com/watch?v=hBQoh0LTyNg 
- http://www.youtube.com/watch?v=fEN85Jig9kM 
- http://www.youtube.com/watch?v=iifPxB65hWE 
- http://www.youtube.com/watch?v=5KOlEjNSd5o 
- http://www.youtube.com/watch?v=Aad6mIB6OfM 
- http://www.youtube.com/watch?v=L9U9oQP0aYQ 
- http://www.youtube.com/watch?v=9-ghrYIAQQw 
- http://www.youtube.com/watch?v=bjTl6QoqTtc 
- http://www.youtube.com/watch?v=aX9d3yeewKk 
- http://www.youtube.com/watch?v=BzxnyKcoGpw 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=GXNv6MiX2kg
http://www.youtube.com/watch?v=cl3eNk42wTU
http://www.youtube.com/watch?v=czUVw76Imfg
http://www.youtube.com/watch?v=0_lponpkdh0
http://www.youtube.com/watch?v=XDh4jviaLO0
http://www.youtube.com/watch?v=PWXBWjXZs68
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http://www.youtube.com/watch?v=NHdylK-0GLU
http://www.youtube.com/watch?v=ugM4hMRXhJ0
http://www.youtube.com/watch?v=ekeeACWZBuE
http://www.youtube.com/watch?v=J4BrBIixN3o
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Vrijdag: Met Armen Hachijan en Mark Dvoretsky analyseren. 
 



 
Zaterdag: Met Artur Joesoepov, Rien Bos en Mark Dvoretsky op de  foto 
voor de Facebook groep Developing Chess Talent. 
 



 
Zondag: Dvoretsky signeert zijn boeken.   
 



 
Maandag: Op uitnodiging van Folke van Dorp weer deelname aan een training. 
 
Verslag trainingen Thomas Beerdsen met Mark Dvoretsky 
Thomas Beerdsen bericht: 
 
De wereldberoemde Russische schaaktrainer Mark Dvoretsky was afgelopen weekend in Apeldoorn. 
Dankzij Karel van Delft heb ik drie keer met hem kunnen trainen!   
Hiervoor wil ik hem graag bedanken. Karel, bedankt! 
 
Vrijdag 26 maart 2010 
Op vrijdag kwam Dvoretsky aan in Nederland. Vanaf 15.30 tot 17.30 gaf hij training aan Armen 
Hachijan en mij, bij Karel thuis. De training was in het Engels, en gelukkig niet in het Russisch :-) 
Eerst liet hij een aantal lastige eindspelen zien. Daarna hebben we mijn partij van afgelopen dinsdag 
tegen Andre Huis in 't Veld besproken, en de partij van Armen tegen Marcel Boel. Mijn partij was een 
van de weinige nederlagen die ik de laatste tijd heb gehad, en van nederlagen kun je juist veel leren. 
In tijdnood ging ik in de fout omdat ik wat wilde forceren. Ik zei dat ik geen goed plan kon vinden. 
Dvoretsky legde uit dat je niet altijd een plan nodig hebt en soms gewoon je stelling kan verbeteren, 
“just improve your position”.  
Na de partijen vertelde hij dat je goed moet leren hoe je je eigen partijen moet analyseren. 
In het boek ''Training for the tournament player'', dat door hem en door Arthur Jussupow geschreven 
is, kun je hierover informatie vinden. 
 
Zaterdag 27 maart 2010 
Zaterdag speelde Dvoretsky samen met Arthur Jussupow in de thuiswedstrijd van het eerste van 
Homburg Apeldoorn, in de Meesterklasse. Ikzelf speelde een thuiswedstrijd in het derde van 



Homburg. Bij de publieksexplicatie van Johan Wolbers werden er drie partijen besproken: van 
Jussupow, Dvoretsky en die van mij! Gelukkig werd het een mooie overwinning van mij :-) 
 
Zondag 28 maart 2010 
Zondag gaven Jussupow en Dvoretsky allebei een training van een uur en een lezing van een uur in 
het gebouw Vrijzicht. 
Jussupow zei dat je van elke partij kunt leren. Hiervoor liet hij een amateurpartij zien. In die partij 
konden wit en zwart van een voorpost op een open lijn gebruik maken. Beiden deden het niet, bijna 
alle stukken werden geruild en de partij werd remise. Dvoretsky had het over eindspelen. Hij liet een 
paar tragikomedieën zien, waaronder een partij tussen twee subtopgrootmeesters. De witspeler kon 
winnen, deed een foute zet en de partij kon remise worden. Zwart deed echter ook een foute zet 
waardoor wit weer kon winnen. Na dat zo'n vier keer te hebben gedaan deed wit de goede zet en 
won. 
 
Maandag 29 maart 2010 
Op maandag stond er een 5 uur (!) durende training met Dvoretsky op het progamma, voor een 
groepje volwassen schakers uit Elburg/Ermelo: Marc Land, Folke van Dorp, Wim Jongejan en Espen 
Zecha. 
Door initiatief van Karel (wederom dank je wel!) werd ik uitgenodigd om met hen mee te trainen 
(dank jullie wel!). 
Het onderwerp van de training was positioneel spel en hoe dat te verbeteren (“How to improve your 
positional play”). Dvoretsky liet vele voorbeelden zien, waarbij het belang van profylactisch denken 
(voorkom de plannen van je tegenstander door je eigen stelling te verbeteren) duidelijk naar voren 
kwam. 
 
Conclusie: 
Het was een geweldig trainingsweekend. 
Uiteindelijk heb ik vooral geleerd dat als je goed staat, het dan vaak goed is om je stelling rustig te 
verbeteren, en om op de vleugel waar je staat proberen aanknopingspunten te maken. En blijf vooral 
goed kijken naar de plannen van de tegenstander. 
 
 
 

 
 



Monday Questions in Facebook groep Developing Chess Talent: GM Stelios Halkias 
 
Merijn van Delft maakt voor de Facebook groep Developing Chess Talent elke maandag een interview 
met een van de deelnemers van de groep. Dat gebeurt aan de hand van tien vragen die verband 
houden met het onderwerp schaaktalent ontwikkelen.  
Als derde is de  Griek GM Stelios Halkias aan het woord. Hij heeft voor Homburg Apeldoorn gespeeld 
en een keer het SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap op zijn naam geschreven. 
De interviews worden ‘gehost’ door www.chessvibes.com en zijn ook op die site te lezen. 
Het adres van de Facebook groep is http://www.facebook.com/group.php?gid=376284194327 
Ook staat er een serie foto’s in de groep van mensen met het boek. 
 
 
 

 
 
Buchempfehlung: Developing Chess Talent 
 
Manfred Prechtl geeft een boekbespreking op  
http://www.schachfeld.de/f42/buchempfehlung-develop-chess-talent-11625/ 
  
Hallo Leute, 
 
Ich habe vor kurzem das Buch Developing Chess Talent von Karel van Delft und IM Merijn van Delf 
geordert und jetzt mal quergelesen. Die Autoren sind Psychologen und Schachspieler - eine super 
Kombination wie ich finde. 
 
Ich empfehle eher selten Bücher, aber dieses Buch hat mir bisher schon sehr viele Einsichten 
vermittelt und deswegen möchte ich Euch darauf aufmerksam machen. Sehr interessant fand ich die 
Anmerkungen zur Einstellung zum Spiel und zur Schachkultur, die man sich aufbauen soll. 
 
In diesem Werk werden nicht Schachthemen wie Strategie, Taktik oder dergleichen vorgestellt, 
sondern es handelt sich vielmehr um Beschreibung verschiedener Methoden die man im Training 
anwenden kann, Selbstorganisation, Fragen zum Trainingspartner oder Trainer, Didaktik, Fähigkeiten 
die man kultivieren sollte, interessante Interviews, Dinge zur Turnierorganisation etc. 
 
Eine Detailaufstellung der Inhalte findet ihr auf der Homepage  
 
Chess Talent 
 
Das Buch ist in English geschrieben - normales Schulenglisch sollte aber ausreichen. Bei Rückfragen 
kann man sich auch direkt an die Autoren wenden - das habe ich 2x gemacht - jedes Mal mit einer 
recht schnellen Rückmeldung. Das Werk kostet circa 25,-- Euronen oder sowas in der Richtung. Mit 
dem Luftversand beläuft sich die Endsumme über 30,-- - leider ist keine andere Versandart möglich. 
 

http://www.chessvibes.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=376284194327
http://www.schachfeld.de/f42/buchempfehlung-develop-chess-talent-11625/
http://www.chesstalent.com/


Mein Fazit: Ich habe mir in den letzten 3 Jahren durch intensive Selbstversuche mit verschiedenen 
Trainer, Büchern, DVDs, Datenbanken eigene, effiziente Ansätze zum Vorankommen geschmiedet die 
auch zum großen Teil hier vorgestellt werden. Hier hab ich auch einiges an Geld und Zeit verbraucht, 
bis ich das Richtige gefunden hatte. Leichter wäre es gewesen, wenn ich das Buch Jahre zuvor in 

Händen gehalten hätte Ich konnte aber auch zahlreiche - für mich neue Anregungen, Tipps und 
Ideen zu einem effizienten Schachtraining finden. Meiner Meinung nach können hier insbesondere 
Anfänger, Vereinsspieler oder auch Leute die nicht wirklich weiterkommen sehr profitieren - einfach 
mal querlesen und neue Anregungen, Sichtweisen vermittelt bekommen. Alles in allem - sehr 

empfehlenswert  
 
Grootmeester Friso Nijboer waarschuwt voor de domheid van tijdnood 
 
Grootmeester Friso Nijhoer waarschuwt voor de domheid van tijdnood.  
Dat doet hij via een interview dat is weergegeven in een column van Karel van Delft op de site van 
het Max Euwe Centrum:  www.maxeuwe.nl/talent/tijdnood.html 
Tevens komen visies van andere schakers en auteurs aan bod: Nunn, Munzert, Krogius, Bronstein, 
Averbakh, Merijn van Delft, Avni, Heisman. 
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http://www.maxeuwe.nl/talent/tijdnood.html
http://www.youtube.com/watch?v=AI8Zw61CP10&feature=player_embedded


 

 



 

 
 



 
 

Training Dvoretsky met Armen Hachijan en Thomas Beerdsen 

Armen Hachijan en Thomas Beerdsen hebben vrijdagmiddag geanalyseerd met de befaamde 

Russische trainer IM Mark Dvoretsky. Na afloop vertelden ze aan Karel van Delft wat ze van 

de training hebben geleerd. 

 

 
www.youtube.com/watch?v=eJWUd8FSzks  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eJWUd8FSzks


 

 
 



Meesterlijke training met Mark Dvoretsky 

Roeland Pruijssers bericht over de training zondagmiddag: 

 

Het is altijd leerzaam om een een sterke schaakmeester zijn partij uit te laten leggen, maar 

Mark Dvoretsky deed dit op een zeer goede manier. Hij wist heel netjes te illustreren hoe hij 

dacht tijdens zijn KNSB-competitie partij van gisteren. De kritieke punten werden met nadruk 

aangestipt en op een luchtige, vrolijke en degelijke manier. Met name de logica in zijn 

gedachtengang was opvallend, waarbij ook nog maar eens het belang van het opstellen van 

kandidaatzetten onderstreept werd.  

De partij was heel scherp, met een pionoffer aan het begin van de partij. Toch speelde 

Dvoretsky mooi positioneel om de duimschroeven stevig aan te draaien. Zijn tegenstander 

wist de stelling toch te compliceren en in de chaos die ontstond, kon Jan-Willem de Jong 

schijnbaar op een paar momenten remise forceren. Dit liet hij na waarna Dvoretsky mat kon 

zetten. Een hele instructieve partij.  
 
 

 
 



 
Trainingsuurtje met Arthur Joesoepov 

Martin van Dommelen bericht: 

 

Vanmiddag in gebouw Vrijzicht te Apeldoorn heeft Joesoepov een korte training gegeven aan 

de selecties van Homburg Apeldoorn. Naast een handjevol spelers uit het eerste team waren 

ook Sander van Eijk, altijd trainer bij Jeugd Ontmoet Meesters en Yochanan Afek, vaste 

SBSA trainer, aanwezig. Tijdens deze sessie van een uur verhaalde Arthur over de mentale 

aspecten van het schaken. Een prachtig verhaal aan de hand van twee partijen die hij in de 

jaren tachtig speelde tegen voormalig wereldkampioen Vasili Smyslov. In de eerste partij wist 

Smyslov, in een stelling waarin wit met een halfopen g-lijn (en een optimistisch gestemde 

Arthur) dacht een goede plus te hebben, door  een prachtige manoeuvre met de dame (De7-

h4-h7!) alle inspiraties van wit te doven. Deze partij was slechts in de inleiding voor de 2e 

partij waar Arthur, wederom met wit spelend, een goede stelling bereikte. Ook hier speelde 

Smyslov een prachtige zettenreeks, deze keer met de toren en Joesoepov memoreerde hier aan 

zijn gevoel dat hij weer aan de eerste partij moest denken en de moed zonk hem in de 

schoenen.  

Werkelijk een prachtig verhaal met veel humor verteld waaruit blijkt dat het mentale aspect 

een belangrijk aspect is in het schaken.  
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Monday Questions in Facebook groep Developing Chess Talent 

 

Merijn van Delft maakt voor de Facebook groep Developing Chess Talent elke maandag een interview 

met een van de deelnemers van de groep. Als eerste is GM Loek van Wely aan het woord. 

De interviews omvatten tien vragen. De interviews worden ‘gehost’ door www.chessvibes.com en 

zijn ook op die site te lezen: 

www.chessvibes.com/developing-chess-talent/the-monday-questions-1-for-gm-loek-van-wely 

Voor het hele interview, zie ook: www.facebook.com/#!/group.php?gid=376284194327 

http://www.chessvibes.com/
http://www.chessvibes.com/developing-chess-talent/the-monday-questions-1-for-gm-loek-van-wely
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=376284194327


 

 

Caspar Hermeling vertelt over schaken en Asperger 

 

Op de site www.schaaktalent.nl staan artikelen over schaken en autisme.  

Schaken sluit aan op mogelijkheden van jongeren met autisme. Schaken stimuleert hun sociale, 

emotionele en cognitieve ontwikkeling. 

Asperger is een vorm van autisme. 

Caspar Hermeling vertelt in een filmpje op de site wat het is om Asperger te hebben en hoe veel 

plezier hij aan schaken beleeft.  
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Boekpresentatie Developing Chess Talent op video 

Peter Doggers heeft een videoreportage gemaakt van de boekpresentatie van Developing Chess 

Talent, vorige week vrijdag in het Max Euwe Centrum. 

De reportage van Peter Doggers staat op de site www.chesstalent.com en in de Facebook groep 

Developing Chess Talent. 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/


De video staat ook op het YouTube adres van ChessVibes, waar nog veel meer ChessVibes filmpjes 

staan: www.youtube.com/chessvibes 

 

 

 

 

 

Facebook groep Developing Chess Talent 

 

Basically we (Karel van Delft and Merijn van Delft) are idealists. 

There is a lot of hunger, war and disaster in the world, which is very frustrating, since it seems that you can do nothing 

about it. 

One way is to forget about it and limit yourself to enjoying your own life. 

Indirectly there is a lot you can do though. 

Personally we found the game of CHESS as a tool to make the world a better place. 

Chess can teach young people many things. 

We wrote a book about it, the essence of which is that chess can teach you social skills. 

http://www.youtube.com/chessvibes


Chess can offer many people the chance for emancipation. 

Become a member of this Facebook group to support this thought. 

Order our book „Developing chess talent“ via www.chesstalent.com to learn more. 

 

 

Met deze tekst is Merijn van Delft een Facebook groep Developing Chess Talent begonnen. 

De bedoeling is schaken in te zetten als instrument voor emancipatie. 

Iedereen kan zich aanmelden. 

 

Binnen enkele dagen zijn er al 271 leden, waar onder diverse grootmeesters als Peter Svidler en Loek 

van Wely, een handvol spelers van Homburg Apeldoorn 1 enz. 

 

 

 

 

 



 

Zaaloverzicht presentatie boek Developing Chess Talent in Max Euwe Centrum. 

 

Zaaloverzicht boekpresentatie DCT in MEC 

 

Niemand is volmaakt. Organiseer je een boekpresentatie waarin je ook spreekt over organiseren van 

schaakevenementen, vergeet je een overzichtsfoto te maken. Gelukkig heeft een anonymus nog 

twee foto’s gestuurd waardoor we in ieder geval kunnen zien dat IM Thomas Willemze en ChessVibes 

Peter Doggers er onder andere ook waren. Ook zie je zo wat beter hoe het MEC er uit ziet. Toegang is 

gratis. Zie verder www.maxeuwe.nl.  

 

http://www.maxeuwe.nl/


 

 

 

 

 

Boek Developing Chess Talent op lijst FIDE Trainers Commissie 

KNSB-bondscoach IM Jeroen Bosch bericht: 

 



Het boek inclusief de verwijzing naar www.chesstalent.com staat al op de website van de 

FIDE Trainers Commissie - bij Engels aanbevolen boeken voor trainers 

( http://trainers.fide.com ). 

  

Overigens staan op deze website ook een aantal gratis te downloaden trainingsartikelen (zie 

submenu surveys). Dit wordt binnenkort ook uitgebreid. 

  

Met vriendelijke groet, 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 

  

Jeroen Bosch 

 

 

 

 

Desiré Fassaert geeft arbiterscursus. 

 

http://www.chesstalent.com/
http://trainers.fide.com/


 



 

Veerle tijdens SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap. 

 

Jeugdfoto’s en schaken 

 

In de SBSA berichten is veel aandacht voor jeugd en schaken. Ooit vroeg een lezer zich af of we een 

soort familie-album aan het maken zijn. Dat had hij goed gezien. Gens Una Sumus is het credo van de 

werelschaakbond FIDE. Dat betekent: we zijn één familie. Dat nemen we bij de SBSA behoorlijk 

letterlijk. Inzenden van foto’s van schakende kinderen wordt gewaardeerd en we plaatsen zovele 

mogelijk foto’s.  

Op de foto staat Veerle Weller, kleindochter van de redacteur van deze berichten Karel van Delft. 

Tussen twee ronden van het SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap zag ze afgelopen week haar 

kans schoon en holde op een drafje naar een bord.  

Die witte koning in haar knuistje is af en toe inzet van een gedoetje met zus Lois. Beide dames vinden 

de witte koning toch wel de mooiste en als je ouders maar één schaakspel in huis hebben wordt het 

wel eens zoeken naar compromissen. Lois stonk er echter mooi niet in toen Veerle haar laatst een 

zwart paard in de aanbieding deed in ruil voor de witte koning.  



 

Hans Noorda. 



 

Achteraan Henk Meurs, die als schaakouder een bijdrage aan het verhaal gaf. 



 

Aantal deelnemers lezing. Vooraan Trix Meurs, die de ‘brievenbusposter’ over schaken en  

autisme heeft gemaakt. De poster hangt inmiddels bij een reeks instellingen, waaronder  

afdelingen van GGNet. Naast haar Willem van der Hulst die in de regio Elburg schaaklessen 



voor autistische kinderen 

organiseert

 

Schaakstad Apeldoorn-leden Ed van der Meulen en Frits Mooibroek (rechts) tijdens de 

uitzending van Radio Apeldoorn. Hoewel het radio is had de redactie toch wat schakers  

gevraagd als decor te komen schaken. 

 

Lezing schaken en autisme 

 

Een dozijn mensen afkomstig uit het hele land bezocht zaterdag in Denksportcentrum Apeldoorn de 

lezing schaken en autisme, die Hans Noorda en Karel van Delft hadden georganiseerd. 

Drie uur lang werd over het thema gesproken en werden ervaringen uitgewisseld. Dat gebeurde aan 

de hand van een flink aantal sheets met foto’s, teksten en filmpjes uit de praktijk. 

Waarschijnlijk wordt de lezing herhaald op een woensdagavond in mei. 

Nadien vertelden Noorda en Van Delft nog in een interview met Radio Apeldoorn over de lezing. 

Zie ook www.schaaktalent.nl en www.autismeweek.nl  

 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.autismeweek.nl/


 

- www.youtube.com/watch?v=CjNj0K-y2bQ 
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Arbiter Hans Bouwer kijkt toe bij Joesoepov en René Nijland.  

http://www.youtube.com/watch?v=CjNj0K-y2bQ


 

IM Alexander Kabatianski versus GM Artur Joesoepov. 



 

IM Merijn van Delft (links) versus IM Roeland Pruijssers. 



 

Marijke, Lois, Veerle en oom Merijn. 

 



 

GM Artur Joesoepov versus GM Sipke Ernst. 



 

Karel en Lois.  



 

IM Merijn van Delft versus GM Artur Joesoepov. 



 

GM Artur Joesoepov versus IM Manuel Bosboom. 

 

 

 

GM Artur Joesoepov wint SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap 2010 

 

GM Artur Joesoepov heeft  het SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap 2010 gewonnen. Hij bleef 

met 10,5 uit 13 een viertal spelers een vol punt voor: IM Roeland Pruijssers, GM Sipke Ernst, FM 

Stefan Kuipers en FM Sander van Eijk. Joesoepov verloor een partij van IM Manuel Bosboom, die 

deels op film is vastgelegd. Volgend jaar is het toernooi opnieuw in Samsam. 

Op www.sbsa.nl kunnen de gedetailleerde uitslagen per ronde worden bekeken. 

 

http://www.sbsa.nl/


 

- www.youtube.com/watch?v=NBxUljt_kNc 
- www.youtube.com/watch?v=THdg8okFTb8 
- www.youtube.com/watch?v=3Q6PiRZ9J7U 
- www.youtube.com/watch?v=0WbhqmpzeGY 
- www.youtube.com/watch?v=Q9u6patFGio 

-  

- Deelnemers aan de jeugdsimultaan met grootmeesters Sipke Ernst en Artur Joesoepov. 

http://www.youtube.com/watch?v=NBxUljt_kNc
http://www.youtube.com/watch?v=THdg8okFTb8
http://www.youtube.com/watch?v=3Q6PiRZ9J7U
http://www.youtube.com/watch?v=0WbhqmpzeGY
http://www.youtube.com/watch?v=Q9u6patFGio


 



 

Auteurs Karel van Delft en Merijn van Delft met de titels Developing Chess  



Talent en Schaaktalent ontwikkelen. (foto Peter 

Doggers

 



 

V.l.n.r. Thomas Willemze, Cees Visser, Merijn van Delft en Karel van Delft. 



 

SBSA bestuur met mascotte. 



 

Bas van Delft en IM Yochanan Afek. 



 

Onder grootmeesters: Yasser Seirawan, Thomas Beerdsen en Hans Ree. 

 

Boekpresentatie Developing Chess Talent in Max Euwe Centrum 

 

IM Merijn van Delft en Karel van Delft presenteerden vrijdag 5 maart in het Max Euwe Centrum hun 

boek ‘Developing Chess Talent’. Dat is de vertaling van ‘Schaaktalent ontwikkelen’. 

Vicevoorzitter van het Max Euwe Centrum Cees Visser en KNSB-talentcoach IM Thomas Willemze 

namen de eerste exemplaren in ontvangst. 

Op de site www.chesstalent.com staat meer informatie over het boek. 

 

 

- www.youtube.com/watch?v=KY1m7bKWwK4 

http://www.chesstalent.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KY1m7bKWwK4


-  

- IM Arthur van de Oudeweetering en dochter Julie. 



-  

- Samen met pappa voorbereiden op de KNSB-ronde. 



-  

- Eva, Cees en Anneke. 

-  

- Eva met schaakcomputer 

-  

- Eva neemt met haar vader Cees Visser regelmatig een schaakstelling door. Best interessant 

zo’n beeldscherm en ze kan ook al stukken vasthouden. Het begin is er! 

- Eigenlijk zou ze de door Evi gemaakte sokken aandoen, maar die liggen waarschijnlijk in het 

depot gevonden voorwerpen op het kinderdagverblijf. 
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Poster schaken en autisme 

 

Trix Meurs heeft een poster omtrent het thema ‘schaken en autisme’ gemaakt.  

De poster symboliseert dat autisten via schaken allerlei cognitieve, sociale en emotionele 

eigenschappen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.  

Autisten hebben vaak een gerichte interesse. Dan stellen ze zich open voor informatie. Gaandeweg 

kan daar allerlei andere informatie in verpakt worden. 

Via Karel van Delft en Trix Meurs is gratis een gedrukte versie van de poster verkrijgbaar (47 x 70 cm). 

De poster verwijst naar de site www.schaaktalent.nl. Op deze site staat een folder over een lezing 

over ‘schaken en autisme’ op 13 maart in het Denksportcentrum.  

Tevens staan daar artikelen over het thema.  

De poster is gesponsord door www.muconsult.nl.  

In de bijlagen staan een versie in jpeg en pdf. Een idee is om deze uit te printen en op te hangen bij 

een schaakclub, school of gezondheidsinstelling. 

Het artikel ‘schaken en autisme’ ook opgenomen in het boek ‘Developing Chess Talent’. 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.muconsult.nl/


Googelen op ‘ajedrez y autismo’ leert dat de Spaanstalige versie van het verhaal nu ook op 

schaaksites in Uruguay en de Canarische eilanden staat. 

De lezing staat ook aangekondigd op de site www.autismeweek.nl . 

 

 

 

 

 

http://www.autismeweek.nl/


 

Trix Meurs. 

 

Trix Meurs licht haar poster toe: 

 

De gedachte erachter van mij, is dat kinderen met autisme (meestal) een focus hebben. 

  

Het contact met autisten word veelal vergeleken met een brievenbus, er kan iets in, als de bus 

tenminste een opening biedt, of er kan iets uit, maar niet tegelijkertijd. 

Dit laatste is een voorwaarde voor wederkerigheid, intimiteit/ seksualiteit. 

Bij jezelf blijven en tegelijkertijd kunnen verplaatsen in de ander. 

  



Samen met die focus, zijn er kleine openingsmogelijkheden om vaardigheden aan te leren, wat ik 

erbij heb geschreven. 

  

Een focus kan in principe van alles zijn, schaken, schilderen, muziek, de busdienstenschema's in 

Nederland, Schiphol, computergames, ronddraaiende speeltjes of bijvoorbeeld een 

draaiende wasmachinetrommel etc. 

Het idee is dat je samen met het kind, zijn focuswereld binnengaat, met uiteindelijk als doel deze 

wereld te leren duiden voor zover mogelijk, en de taal en fascinatie kan volgen. 

Binnen dat lijntje, gaat de brievenbus misschien iets langer open of vaker. 

Het kind heeft veiligheid en vertrouwen nodig om vaardigheden aan de focus of de cognitieve 

ontwikkeling te koppelen, en erin te krijgen. 

In het delen van de focus ben je ook samen..twee-zaam.., maar toch kan er op den duur een 

bepaalde verbondenheid ontstaan, een wissel tussen 2 spoorlijnen.  

En,... elke wissel is er een. 

  

Vervolgens kan er in het focusveld mee geoefend worden, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld met 

schaken, spelen in een zaaltje met anderen. 

Training krijgen bij de trainer thuis. 

En dit vervolgens verder uitbreiden... 

Hallo zeggen  en tot ziens, als je komt of gaat. 

Je tegenstander na afloop een drankje aanbieden en bedanken. 

Weer een stap verder kan het zijn om een praatje te maken, te eten in de kantine of restaurant. 

Slapen op locatie. 

Soms een huisje. Locatie delen met anderen. 

Zowel winnen als verlies kunnen incasseren. 

  

Voor ons misschien simpele vaardigheden, maar voor kinderen met autisme, kan het elke keer een 

enorme hobbel zijn die overwonnen moet worden. 

Dit vergt moed en overwinnen van angsten en het doorbreken van 'houvastpatronen'. 

En elk kind en jongere met autisme, heeft uiteraard een begrenzing aan wat er cognitief mee naar 

binnen gesluisd kan worden. 

'Een dak op het huis' van kunnen en durven. 

Een liefdevolle uitdaging voor ouders en trainers. 

 



 

 

 



 

Interviewer Erik de Zeeuw en Karel van Delft (rechts). (foto Hans Noorda) 

 

Interview Radio Apeldoorn met Hans Noorda en Karel van Delft over snelschaken, boek en lezing 

 

Radio Apeldoorn heeft zaterdagmiddag een interview gehouden met Hans Noorda en Karel van Delft. 

Karel van Delft vertelde een en ander over het SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap 7 maart in 

Samsam. Ook vertelde hij over het boek ‘Developing Chess Talent’ dat 5 maart wordt gepresenteerd 

in het Max Euwe Centrum.  

Hans Noorda vertelde over de lezing ‘Schaken en autisme’ die hij zaterdag 13 maart met Karel van 

Delft en prof. dr. Henk Meurs geeft in Denksportcentrum Apeldoorn.  

Omdat Hans en Karel toch in de studio waren namen ze tijdens het interview de gelegenheid te baat 

zelf een kleine beeldreportage te maken. Zie bovenstaande foto’s en onderstaand filmpje. 

Het interview (met tussendoor muziek en een voetbalflits, dus blijft luisteren tot het eind of klik door 

op de balk) is na te luisteren via www.schaaktalent.nl  

De site van de omroep is www.rtv-apeldoorn.nl 

 

http://www.schaaktalent.nl/
http://www.rtv-apeldoorn.nl/


 

- www.youtube.com/watch?v=l7VDwHTCxq4 

 

 

Buro Post Partijanalyse 

 

Dinsdag 23 februari was de 20e Buro Post Partijanalyse van dit seizoen.  

Deze analyse werd gegeven door Nico Zwirs. Hij besprak zijn verliespartij tegen HMC Calder in de 

Meesterklasse. 

Zie de bijlagen voor de partij. 

Zie hieronder voor filmpjes van Karel van Delft: 

 

 

- www.youtube.com/watch?v=FRHhcdP7AQ4 
- www.youtube.com/watch?v=JXT0cFDnd0s 
- www.youtube.com/watch?v=g8aCsjY44EU 

 

Dinsdag 2 maart is de volgende analyse. 

De Buro Post Partijanalyse wordt elke dinsdagavond gegeven vanaf 19.00 uur, voorafgaand aan de 

clubavond van Schaakstad Apeldoorn. Het adres is Sprengenweg 15 (zaaltje rechts achterin).  

De analyses worden gegeven door sterke jeugdige spelers van Schaakstad/Homburg Apeldoorn. 

FM Stefan Kuipers coördineert dit.  

Iedereen is welkom. Gratis toegang. 

http://www.youtube.com/watch?v=l7VDwHTCxq4
http://www.youtube.com/watch?v=FRHhcdP7AQ4
http://www.youtube.com/watch?v=JXT0cFDnd0s
http://www.youtube.com/watch?v=g8aCsjY44EU


 

 

Makula Foundation en schaken in Uganda 

 

Vanuit Apeldoorn steunt SBSA schoolschaken in Uganda. De school van Rogers Mutebi en Cobie 

Joustra heeft de laatste tijd problemen gehad. Een landeigenaar eiste de grond van de school op. De 

school moest verhuizen. Het schaken lag even stil, maar wordt weer opgepakt. Hieronder informatie 

van Cobie.  

 

Cobie Joustra bericht: 

 

Om zomaar een e-mail te sturen vergt moed en vertrouwen. Voor ‘mijn’ 375 kinderen uit de 

sloppenwijken van Kampala-Uganda heb ik alle moed verzameld, omdat ik dit moet doen. Ik moet 

ervoor zorgen dat zij naar school kunnen blijven gaan, omdat zij anders stuurloos op straat zwerven. 

Ik zie dit als mijn taak al geruim 5,5 jaar. We hebben deze kinderen goed onderwijs kunnen geven op 

onze school . Een school waar zij zich veilig voelen, waar zij 2x per dag een maaltijd krijgen; kortom 

een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen als zelfstandige mensen. Totdat de landeigenaar roet in 

het eten gooide. We hebben besloten het heft in eigen handen te nemen, maar hebben een beetje 

hulp nodig. We bevinden ons in de eindfase van deze veelomvattende taak en daarom heb ik de 



stoute schoenen aangetrokken en vraag ook u om hulp. Als iedereen een klein beetje helpt, kunnen 

wij onze kinderen goed onderwijs blijven garanderen. 

  

In de bijlage treft u onze nieuwsbrief aan waarin wij melden hoever wij zijn met de aankoop van een 

eigen stukje grond.  

We zijn er bijna, maar het wordt een pittige eindsprint. 

  

Hartelijke groet, 

  

Cobie Joustra en Rogers Mutebi 

Makula Foundation School 

Kampala - Uganda 

www.makulafoundation.com 

 

Uit een andere mail van Cobie: 

 

We zijn net begonnen met het schooljaar op onze (bijna) eigen locatie. Rogers en team maken 

nog steeds lange dagen om alles op orde te krijgen. De schaakactiviteiten liggen v.w.b. 

begeleider stil, dat neemt niet weg dat onze kinderen tijdens pauzes een schaakbord pakken 

om met elkaar te spelen. 

Als alles meezit ga ik eind maart weer naar Uganda en hoop dan dat zaken een beetje op de rit 

zijn en we in ons tweede termijn schaken gewoon weer op het lesrooster gaan plaatsen en er 

weer gewoon een schaakbegeleider aangenomen kan worden. 

Ik merk dat de verhuizingen de mensen op locatie niet in de koude kleren is gaan zitten, ook 

financieel hebben de verhuizingen de afgelopen twee jaar  financieel er behoorlijk ingehakt. 

  

 

http://www.makulafoundation.com/


 

Lois (links) en Veerle Weller. (foto Marijke Weller) 

 

Eerste notatieboek voor Lois en Veerle 

 

Lois en Veerle Weller hebben hun eerste schaaknotatieboek gekregen. Het is een dik boek dat ter 

beschikking gesteld is door Wim Jongejan. Deze gerechtsdeurwaarder sponsort onder meer de OSBO 

en het Homburg Open Apeldoorns Schaakkampioenschap.  

Hoewel de jongedames regelmatig met schaakstukken spelen, is er nog geen relatie gelegd tot het 

noteren. 

Voor Veerle is het een mooi tekenboek. ‘My 99 Memorable Drawings’, zeg maar. 



 

 

 

Lezing schaken en autisme  

 

Schaken stimuleert de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren met autisme. Het 

biedt zinvolle vrijetijdsbesteding, geeft zelfvertrouwen en stelt hen in staat beter contact met andere 

mensen te ontwikkelen. Schaken is logisch, niet fysiek en vindt plaats in rustige situaties.  

 

‘Schaken en autisme’ is onderwerp van een lezing op zaterdag 13 maart in Denksportcentrum 

Apeldoorn, Dubbelbeek 24. Sprekers zijn drs. Karel van Delft (psycholoog, schaaktrainer), Hans 

Noorda (medewerker autismesteunpunten) en prof. dr. Henk Meurs (vader jeugdschaker met 

Asperger). 

 

Via sheets en beeldmateriaal geven de sprekers uitleg over autisme en schaaktraining. 

Deelnemers kunnen vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Ze krijgen een hand-out en het artikel 

‘Schaken en autisme’. Kennis van schaken is niet nodig.  

 

De bijeenkomst duurt van 10.30 tot 13.30 uur. Deelname kost 35 euro.  

Informatie: www.schaaktalent.nl en info@schaaktalent.nl of 06-22226928. 

Karel van Delft is tevens begeleider van jongeren met autisme.  

 

 

 

http://www.schaaktalent.nl/
mailto:info@schaaktalent.nl
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Presentatie boek Developing Chess Talent op 5 maart in Max Euwe Centrum 

 



Het boek Developing Chess Talent ligt bij de drukker. De eerste exemplaren worden vrijdag 5 maart 

in Amsterdam overhandigd aan Cees Visser, vice-voorzitter van het Max Euwe Centrum, en IM 

Thomas Willemze, talentcoach van de KNSB. 

Het boek is een vertaling van Schaaktalent Ontwikkelen. Toegevoegd is een artikel over schaken en 

autisme. Auteurs zijn Karel van Delft en IM Merijn van Delft. Uitgever is KVDC. 

Het boek kost 24,50 euro plus verzendkosten.  

Zie voor meer informatie en een preview www.chesstalent.com. 

 

 

Deze banner staat op www.chessvibes.com 

Peter Doggers heeft de banner gemaakt. 

Hij vindt het prima dat anderen de banner ook op hun site zetten. 

 

 

GM Boris Avrukh over SBSA 

 

De Israëlische grootmeester Boris Avruk besteedt op zijn site aandacht aan SBSA en aan de publicatie 

van het boek ‘Developing Chess Talent’. In dit boek worden veel ervaringen omtrent talent 

ontwikkelen uit Apeldoorn genoemd. 

De site van Avruk is http://avrukh-chess.com/news.php?newsid=24 

http://www.chesstalent.com/
http://www.chesstalent.com/
http://www.chessvibes.com/
http://avrukh-chess.com/news.php?newsid=24


Avrukh heeft zelf de nodige ervaring met het ontwikkelen van talent: hij was tweemaal 

jeugdwereldkamipioen. 
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Chesstalent.com online 

 

De site www.chesstalent.com van Karel van Delft is nu online. De site is bedoeld als ondersteuning 

van het boek Developing Chess Talent. Auteurs zijn Karel van Delft en IM Merijn van Delft. Het boek 

is een vertaling van Schaaktalent Ontwikkelen. Afgelopen week is het boek klaargemaakt voor de 

drukken. Peter Boel tekent voor de vertaling. Henk Vinkes heeft de vormgeving gedaan en hij 

begeleidt het drukproces. Het boek wordt 5 maart gepresenteerd in het Max Euwe Centrum. Daar 

wordt met medewerking van Peter Doggers (www.chessvibes.com) een video-impressie van 

gemaakt. 

http://www.chesstalent.com/
http://www.chessvibes.com/


 

Karate tegen kempo in het Apeldoornse stadhuis in 1997. Wereldkampioen dammen Ton Sijbrands  

noemde de zetten op. Rechts karatecoach Jaap Smaal. De foto staat in zwartwit in het boek  

Schaaktalent Ontwikkelen. 

 

Apeldoornse Nederlands dameskampioene schaken Renate Limbach  (+)  

 en Jaap Smaal tijdens Apeldoornse conferentie over sportpsychologie. 
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Dvoretsky derde van links, Joesoepov zevende van links. Foto Ferdi Kuipers. 

 

Training Joesoepov en Dvoretsky in DiaPlaza, Apeldoorn. 



 

 

Mark Dvoretsky geeft training aan Irina Gorskova, Marijn  

Visschedijk en Merijn van Delft 

 

Dvoretsky en Afek gaven een simultaan op basisschool De Regenboog in 1999.  

 



 

 

Dvoretsky en Joesoepov spelen samen voor Homburg Apeldoorn 

 

IM Mark Dvoretsky en GM Artur Joesoepov komen in het weekeinde 27 en 28 maart naar Apeldoorn. 

Ze doen zaterdag 27 maart mee in de thuiswedstrijd van Homburg Apeldoorn tegen LSG in de 

Meesterklasse. 

Dat is een unieke gebeurtenis. Hoewel Dvoretsky al twee keer eerder met Apeldoorn mee heeft 

gespeeld, heeft hij nog nooit samen met zijn vroegere pupil Artur Joesoepov samen in een team 

gespeeld. 

Toen Artur Joesoepov op zeventienjarige leeftijd jeugdwereldkampioen werd, was Dvoretsky zijn 

coach. 

Dvoretsky staat bekend als één van de beste schaaktrainers ter wereld. Hij heeft samen met 

Joesoepov een serie belangwekkende boeken over schaken en schaaktraining geschreven. Befaamd 

is ook zijn Endgame Manual. 

In 1999 waren Dvoretsky en Joesoepov ook samen in Apeldoorn. Ze gaven toen overdag training aan 

de nationale jeugdselecties van Israël, Duitsland en Nederland. ’s Avonds speelden deze teams 

onderling wedstrijden. Een verslag hiervan is te vinden op www.sbsa.nl en in het boek ‘Schaaktalent 

ontwikkelen’. 

 

Zondag 28 maart 2010 geven Dvoretsky en Joesoepov workshops en een lezing in Apeldoorn.  

Van 12.30 tot 14.30 geven beide workshops aan de Homburg Apeldoorn-selectie en sterke 

jeugdspelers. Beide trainers geven een workshop van een uur aan een groep en wisselen daarna van 

groep. Karel van Delft coördineert dit namens Homburg Apeldoorn en SBSA. 

 

Van 15.00 tot 17.00 uur geven Dvoretsky en Joesoepov samen een lezing. Hier kan iedere 

geïnteresseerde gratis naar toe. 

De locatie wordt nader bekend gemaakt. Denksportcentrum en Samsam zijn helaas niet beschikbaar 

op deze dag. Suggesties voor een locatie zijn welkom bij Karel van Delft. 

 

Dvoretsky komt naar Nederland op uitnodiging van KNSB jeugdbondscoach IM Thomas Willemze. 

Een weekeind later traint hij met de nationale jeugdtoppers Benjamin Bok en Robin van Kampen, die 

een speciale topsportstatus via NOC*NSF hebben gekregen. In de week daar tussen, doet Dvoretsky 

diverse plaatsen in Nederland aan waar hij trainingen geeft. 

Dit project wordt gecoördineerd door Thomas Willemze met medewerking van Karel van Delft. 

http://www.sbsa.nl/


 

Als opwarmertje staat in de bijlagen het verhaal ’De principes van de vervolmaking van de 

schaakspeler’.  

Dit heeft Dvoretky in 2003 toegezonden als materiaal voor de SBSA-cdrom ‘Dvoretsky in Apeldoorn’. 

De tekst is vertaald door Arthur van de Oudeweetering en Lucien van Beek. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe sites Schaaktalent.nl en Chesstalent.com 

 

Karel van Delft heeft vanuit zijn eenmanszaak KVDC (www.kvdc.nl) de sites www.schaaktalent.nl en 

www.chesstalent.com gelanceerd. 

 

Op Schaaktalent.nl staat nu informatie over activiteiten op het gebied van ‘schaken en autisme’. De 

site wordt aangevuld met onder meer een preview van het boek ‘Schaaktalent Ontwikkelen’, dat is 

geschreven door Karel van Delft en IM Merijn van Delft.  

Tevens komt er informatie op te staan over schaakactiviteiten van Karel van Delft en Merijn van 

Delft. 

De site is vooral gericht op thema’s rond talentontwikkeling en ‘schaken en emancipatie’. Dit laatste 

betreft onderwerpen waarbij schaken wordt benut als instrument voor zelfontplooiing van kinderen 

en volwassenen.  

Dit sluit aan op het gedachtegoed van de Amerikaanse schaakpsycholoog Moreno. Zie hiervoor een 

artikel van Karel van Delft op de MEC-site: www.maxeuwe.nl/talent/metafoor.html 

 

De site Chesstalent.com bevat binnenkort een preview over het boek Developing Chess Talent (de 

vertaling van het boek Schaaktalent Ontwikkelen). Het boek wordt vrijdag 5 maart gepresenteerd op 

een bijeenkomst in het Max Euwe Centrum. 

Op de site komt in de toekomst meer informatie in het Engels over talentontwikkeling te staan, 

alsook thema’s op het gebied van schaken en emancipatie.. 

 

http://www.kvdc.nl/
http://www.schaaktalent.nl/
http://www.chesstalent.com/
http://www.maxeuwe.nl/talent/metafoor.html


 

Huiskamer analyse. V.l.n.r. Karel van Delft, GM Boris Avrukh, IM Merijn van Delft, GM  

Sipke Ernst en GM Alfonso Romero Holmes. 



 

Zeskamp in Nieuws van Apeldoorn met (huidige titels) GM Sipke Ernst, GM Boris Avrukh, 

GM Jan Gustafsson, IM Manuel Bosboom, IM Merijn van Delft en IM Lucien van Beek. 

 

GM Repertoire 

GM Boris Avrukh bericht desgevraagd over zijn boek 1. d4: 

 

The idea of a repertoire book is quite normal in chess, but usually the books try to show club players 

how to avoid theory with tricks and sidelines. My 1.d4 GM Repertoire books, as the name says, give 

an opening repertoire good enough for any level, including grandmasters. The first volume covers 

1.d4 d5 2.c4 and the second, which will be printed any day now, completes the repertoire by 

recommending lines against all Black’s other replies to 1.d4. 



 

IM Merijn van Delft tijdens SBSA jeugdtraining met groep B. 

Merijn van Delft, Tristan Makkink, Reimer Meulenbeek Eric van Capelle en Nuy van Bloemendaal. 

  



 

SBSA jeugdtraining met groep A. Merijn van Delft, Olger van Donk, 

Nilofar Sekandar en Ruben Kuijper. 

 

SBSA jeugdtraining 

 

Afgelopen vrijdagavond gaf IM Merijn van Delft weer een jeugdtraining aan groep B in het kader van 

SBSA Jeugdacademie. Hij doet dat acht keer per jaar in Denksportcentrum Apeldoorn.  

IM Yochanan Afek geeft acht keer een training op zondag. Als een trainer verhinderd is, zijn 

gasttrainers IM Roeland Pruijssers of FM Stefan Kuipers.  

 

Filmpjes Karel van Delft (www.kvdc.nl): 

http://www.kvdc.nl/


 

 

 

- Merijn over boek dat hij schrijft met GM Karsten Müller: 

www.youtube.com/watch?v=5w4DIcBARGc 

- B-groep: www.youtube.com/watch?v=WcHWtzrgQ5k 

 

 

Interview met voorzitter Fred Teeven van Max Euwe Centrum 

 

Op de site www.maxeuwe.nl van het Max Euwe Centrum staat een interview met voorzitter Fred 

Teeven. 

Het verhaal is geschreven door Karel van Delft. 

Teeven is nu een half jaar voorzitter van het MEC. Hij geeft zijn visie op de gang van zaken bij het 

MEC en welke rol het centrum in de Nederlandse schaakwereld kan spelen. 

http://www.youtube.com/watch?v=5w4DIcBARGc
http://www.youtube.com/watch?v=WcHWtzrgQ5k
http://www.maxeuwe.nl/


GM Sipke Ernst geeft jeugdsimultaan 

 

GM Sipke Ernst geeft dit jaar de jeugdsimultaan voorafgaand aan het SIB Apeldoorns 

snelschaakkampioenschap 2010. 

Hier aan kunnen jeugdspelers deelnemer die ook meedoen met het snelschaakkampioenschap. 

In een enkel geval kan een jeugdspeler ook alleen aan de simultaan meedoen. Dit alleen na overleg 

met Karel van Delft. 

 

 

  

Opnieuw present op snelschaakkampioenschap: Veerle, Merijn, Sipke, Rien, Artur. 

 



 

Veerle is alweer wat groter. Ze heeft op YouTube afgelopen maandag nog de Meesterklasse-

winstpartij van oom Merijn op IM Ruud Janssen bekeken:  

www.youtube.com/watch?v=wx90HOoqaQ8 

Nog leuker vond ze het filmpje in de laatste SBSA-berichten van De Toren-speelsters Nadia en 

Marcella die Corus bezochten. 

Net als die jongedames is Veerle ook wel een vrijgevochten typetje: ‘Ik ben twee, dus ik zeg nee.’ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wx90HOoqaQ8


 

En Stefan doet ook mee. 

 



 

Er is opnieuw een jeugdsimultaan vanaf 12.00 uur. Als er weinig jeugd deelneemt, wordt dat 

een kloksimultaan. Mogelijk denkt een aantal jeugdspelers dat ze toch wel mee kunnen doen, 

en zich dus op het laatst kunnen aanmelden. Dat kun je altijd proberen maar er zijn nog 18 

deelnemersplaatsen over en vol is vol.  

 

 

 

SIB Apeldoorns snelschaakkampioenschap 2010 

 

Het Stad In Bedrijf  Apeldoorns snelschaakkampioenschap 2010 wordt gehouden op zondag 7 maart 

2010 van 13-17 uur in Samsam, Van Kinsbergenstraat 17  (www.artcafesamsam.nl)  

Er zijn 13 ronden Zwitsers van vijf minuten p.p.p.p. 

http://www.artcafesamsam.nl/
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Derde IM-norm voor FM Stefan Kuipers. Links GM Chao. 



 

Zaaloverzicht Corus 2010. 

 



 

Public Relations: bijna-IM Stefan Kuipers is hoofdredacteur van www.schaakvideos.nl  

http://www.schaakvideos.nl/


 

FM Stefan Kuipers (links). Naast hem coach IM Merijn van Delft en IM Yochanan Afek. 
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Corus-bezoeker Cees Visser. Hij is vice-voorzitter van het Max Euwe 

Centrum en mede-oprichter van SBSA. 



 

GM Anish Giri wint aan de lopende band. ‘Ook 2700-spelers maken fouten.’ En die straft  

hij dan af. 



 

Journalisten tijdens persconferentie. Vooraan Peter Doggers van www.chessvibes.com en  

links Mark Crowther van The Week In Chess www.chess.co.uk/twic/twic.html  

http://www.chessvibes.com/
http://www.chess.co.uk/twic/twic.html


 

Perskamer IM Yochanan Afek en WGM Bianca Muhren, die dagelijks 

in Corus-filmpjes tekst en uitleg geeft over de ronde. 



 

GM Vladimir Kramnik analyseert met GM Loek van Wely. 

Corus 2010 

 

Zie hierboven voor een overzicht van de toernooien tijdens Corus 2010. 

Zie www.coruschess.com voor ranglijsten, foto’s, films enzovoort. 

 

Dagelijks staan er boekenstands. Karel van Delft verkoopt op zaterdag 30 januari het boek 

‘Schaaktalent ontwikkelen’ en boeken uit de serie ‘Tigersprung’ van GM Artur Joesoepov.  

Ook brengt hij informatie over een interactieve lezing ‘schaken en autisme’ op zaterdag 13 maart in 

Denksportcentrum Apeldoorn. 

 

Filmpjes: 

- Interview in gang met Carlsen www.youtube.com/watch?v=fZK9xy-5oDI 
- Giri geeft journalisten uitleg in perskamer www.youtube.com/watch?v=orAbaJZTea8 
- Giri opnieuw uitleg www.youtube.com/watch?v=B5gPluCwUe8 
- Kramnik en Van Wely analyseren hun partij www.youtube.com/watch?v=bRxakN0atgA 
- Ligterink en Beerdsen analysen Short – Kramnik www.youtube.com/watch?v=u9C6bX9GStQ 

 

http://www.coruschess.com/
http://www.youtube.com/watch?v=fZK9xy-5oDI
http://www.youtube.com/watch?v=orAbaJZTea8
http://www.youtube.com/watch?v=B5gPluCwUe8
http://www.youtube.com/watch?v=bRxakN0atgA
http://www.youtube.com/watch?v=u9C6bX9GStQ


 

 

 

 



 

Boekpresentatie. V.l.n.r. Harold van der Heijden, IM Yochanan Afek, perschef Tom Bottema 

en IM Hans Böhm. 

 



 

Auteur IM Yochanan Afek en SBSA-boekrecensent Thomas Beerdsen. 

 



 

IM Hans Böhm en Thomas Beerdsen. ‘Ik ken hem als Graaf Schakula’. 

 

Corus 2010 presentatie: Böhm en Afek schrijven boek over de pion, de ziel van het schaakspel 

 

IM Hans Böhm en IM Yochanan Afek hebben een boek geschreven over de pion, de ziel van het 

schaakspel. Het Nederlandstalige boek is het eerste uit een serie van zes delen, die elk een stuk als 

uitgangspunt nemen. 

Gelardeerd met historische informatie worden 60 thema’s rond de pion besproken. Het boek is 

inhoudelijk van hoog niveau. Het is ook uitstekend geschikt voor trainingen en zelfstudie. 

Het boek kost 17,95 euro. 



Het boek is zaterdagmiddag tijdens Corus gepresenteerd in de perskamer. Afek bood het eerste 

exemplaar aan aan studie-eindspelcomponist Harold van der Heijden. Böhm bood ook een eerste 

exemplaar aan aan IM Gert Ligterink, oud-Nederlands kampioen en Volkskrant schaakcolumnist. 

SBSA-schaakjournalist Thomas Beerdsen schrijft over enkele weken een recensie over dit boek in de 

SBSA-berichten. 

Zie ook www.tirion.nl en de volgende filmpjes. 

- www.youtube.com/watch?v=OX7q2IIT4Nk 
- www.youtube.com/watch?v=MGmK5UQ8MEg 

-  

- NVJ-voorzitter Huub Elzerman, Karel van Delft, Peter Boel, Gerard Bons, Peter van de Belt. 

- (foto Nikolai Kabanof) 

http://www.tirion.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=OX7q2IIT4Nk
http://www.youtube.com/watch?v=MGmK5UQ8MEg


-  

- Kampioen Peter Boel kreeg de wisselprijs en een blijvend aandenken tijdens het slotdiner. 



-  

- Schaakfotograaf Fred Lucas. 



-  

- Henk Waninge liet het Zeekadettenmat toe tegen Karel van Delft. In de meer dan 120 

onderlinge 

- correspondentiepartijen per email heeft hij wel een voorsprong. Henk is een ruwe diamant 

- die nog nooit een schaakboek van binnen heeft bekeken. 



-  

- Yochanan Afek met trainingsgroep SBSA. 

-  

- Boek ‘Genius in the background’ van IM Tibor Karolyi 

-  

- IM Tibor Karolyi heeft een nieuwboek geschreven ‘Genius in the background’. Het betreft 

een aantal hoofdstukken over schakers, studiecomponisten, trainers enzovoort die niet bij 

het grote publiek bekend zijn, maar die wel degelijk over uitzonderlijke kwaliteiten 

beschikken. 

- Hoofdstuk 2 handelt over IM Yochanan Afek, die al jaren SBSA-trainingen verzorgt en tot de 

dag van vandaag nauw betrokken is bij het ontwikkelen van SBSA-visie en activiteiten. 

- Afek is waarschijnlijk de enige wereldburger die in zijn visum als beroep heeft staan 

‘eindspelstudiecomponist’.  

- Afek is tevens waarschijnlijk de enige schaker met vier schaaktitels: internationaal meester in 

het gewone schaken en als eindspelcomponist. Tevens is hij internationaal schaakarbiter en 

internationaal eindspelstudie-arbiter. 

- Auteur IM Karolyi heeft in het verleden een enkele wedstrijd voor Homburg Apeldoorn 

gespeeld en deelgenomen aan het Apeldoorns weekeindkampioenschap. Ook heeft hij in 

zowel Hongarije als in Nederland uitvoerig met Karel van Delft overlegd over de opzet van 



SBSA-trainingen. Afgelopen jaar heeft hij in Hongarije nog een week training aan Homburg 

Apeldoorn 2-speler Tom Meurs gegeven. 

- Karolyi is tevens de jeugdtrainer van GM Peter Leko (die nu in Corus speelt). Leko woonde 

maanden bij Karolyi in huis. 
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IM Yochanan Afek gaf SBSA jeugdtraining in café De Zon in Wijk aan Zee. 



 

 

 

KVDC houdt interactieve lezing schaken en autisme in Denksportcentrum 

 

KVDC houdt zaterdag 13 maart een interactieve lezing over ‘schaken en autisme’ in 

Denksportcentrum Apeldoorn aan de Dubbelbeek 24. 

Hans Noorda en drs. Karel van Delft geven de lezing, die duurt van 10.30 tot 13.30 uur. 

KVDC staat voor Karel van Delft Communicatie (www.kvdc.nl).  

 

 

SBSA emailbericht  474 zondag 3 januari 2010  

http://www.kvdc.nl/


 

Hetty Visser reikte de IM Rob Hartoch trofee uit aan Mees van Osch. 

 



 

Als de rest niet oplet, kun je als nummer twee van het snelschaken toch 

nog het mooiste boek van de tafel scoren. Thomas Beerdsen kent zijn 

klassiekers. 

 

Juwelier van der Mey Jeugd Ontmoet Meesters 

  

SBSA is 2010 traditiegetrouw begonnen met het jaarlijkse Juwelier van der Mey Jeugd Ontmoet 

Meesters. Uit het hele land en Apeldoorn zelf kwamen zondag 3 januari 44 jeugdspelers naar 

basisschool de Prinses Margriet in Apeldoorn om te trainen met sterke schakers en om het 

Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap te spelen. 

De deelnemers kwamen uit Sneek, Antwerpen, Haarlem, Utrecht en nog een flink aantal plaatsen..  

De trainers waren IM Merijn van Delft, IM Alexandr Kabatianski, IM Roeland Pruijssers, FM Sander 

van Eijk, FM Stefan Kuipers, FM Sjef Rijnaarts en Martin van Dommelen. Dat betekent dat het halve 



eerste Meesterklasseteam van Homburg Apeldoorn training gaf. Stefan Kuipers coördineerde het 

evenement. 

 

 

 

Yochanan Afek:   

The position in the photo is a version of my study composed together with  

Martin van Essen and Alex Wohl..  

The solution is:  

1.Tb5! Dxb5 2.Dd1+ De2!! 3.Dxe2+ f3+ 4.De5+!! Lxe5+ 5.Kxh3  

Draw although it is black to play!  



 

Een klassiekertje: wit maakt remise. Links IM Yochanan Afek, midden 

Floris van Assendelft, rechts Bert van der Marel. 



 

Snelschaakmatch IM Robin van Kampen en GM Sipke Ernst. Van Kampen won nipt. ‘Maar  

dat kwam alleen maar doordat ik er tussendoor zes achter elkaar verloor’, relativeerde Ernst. 

 

Workshop Afek eindspelstudies 

 

IM Yochanan Afek gaf 29 december tijdens Schaakfestival Groningen in schaakcafé Atlantis een 

workshop over het componeren van eindspelstudies. Soms worden ideeën aan gespeelde partijen 

ontleend, soms probeert de componist bestaande motieven te combineren. Eindspelstudies zijn de 

kunst van de paradox, stelt Afek. Hij liet onder meer zien hoe veel er alleen al mogelijk is met twee 

koningen en twee pionnen op het bord. 

Afek sprak over de Babson task. 

 

Zie hiervoor van Tim Krabbé:  

www.xs4all.nl/~timkr/admag/kazan.htm 

www.timkrabbe.minkman.org/babson%20task.htm 

alsook 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Probleemschaak 

http://www.xs4all.nl/~timkr/admag/kazan.htm
http://www.timkrabbe.minkman.org/babson%20task.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Probleemschaak


http://en.wikipedia.org/wiki/Babson_task 

 

Als voorbeeld van hoe toernooipartijen kunnen inspireren tot eindspelstudies noemde hij de partij 

Rauw – Haast van dit Groningse toernooi. Beide spelers promoveren een pion tot een paard. Voor de 

partij, zie de bijlagen. 

 

 

 

Afek toonde ook de hier boven staande stelling uit de partij Ljubojevic – Browne, Amsterdam 

1972. 

Zwart speelde 39..f5 en de partij werd remise. Het was de muziekcomponist Misha 

Mengelberg die de spelers wees op de mogelijkheid van 40..Kd5 en zwart wint: 
1...Kd5 2.b4 f5 3.b5 f4 4.b6 Kc6 5.Ka6 f3 6.b7 f2 7.b8D f1D+  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Babson_task
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De winnaar van het Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap krijgt de IM Rob Hartoch trofee. 



 

Harold van der Heijden met het eerste boek over eindspelstudies. 

 

 Artikel over eindspelstudiecomponist Harold van der Heijden op site Max Euwe Centrum  

 

Op de site www.maxeuwe.nl staat een artikel over eindspelstudiecomponist Harold van der 

Heijden.  

Hij heeft de grootste database van studies ter wereld opgebouwd. 

Het artikel is geschreven door Karel van Delft. 

 

M.b.t. eindspelstudies, zie www.arves.org 

M.b.t. schaakproblemen, zie www.probleemblad.nl 
 

http://www.maxeuwe.nl/
http://www.arves.org/
http://www.probleemblad.nl/
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Exemplaar toernooiboek Creatief Jeugdschaak Toernooi gezocht 

 

In 1995 vond in Apeldoorn het Creatief Jeugdschaak Toernooi plaats. Een verzamelaar is op zoek naar 

een exemplaar. Als iemand nog een exemplaar heeft liggen en dat gratis wil afstaan, volstaat een 

mailtje naar Karel van Delft: k.vandelft@planet.nl  

mailto:k.vandelft@planet.nl


 

Deelnemers, trainers en medewerkers vaan JOM krijgen van Wim Jongejan een notatieboek  

waarin ze 99 partijen kunnen opschrijven. 
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GM Viktor Kortchnoi (rechts) tegen IM Mark Dvoretsky in Apeldoorn. 

 

    Klasse 2A           Mp Bp  1   2   3    4    5    6    7   8    9   10 

1.  Homburg Apeldoorn 2 5  14  x   .   4.5  .    5.5  4    .   .    .   . 

2.  En Passant          4  15½ .   x   .    3.5  .    .    6.5 .    .   5.5 

3.  Unitas 2            4  13½ 3.5 .   x    .    .    .    .   .    5.5 4.5 

4.  Dr. Max Euwe        4  12½ .   4.5 .    x    .    .    3.5 4.5  .   . 

5.  Amersfoort          3  12½ 2.5 .   .    .    x    .    4   .    .   6 

6.  HSG 2               3  10½ 4   .   .    .    .    x    .   4.5  2   . 

7.  Groningen 2         3  10  .   1.5 .    4.5  4    .    x   .    .   . 

8.  Xidata Hardenberg   2  12½ .   .   .    3.5  .    3.5  .   x    5.5 . 

9.  Fischer Z           2  11  .   .   2.5  .    .    6    .   2.5  x   . 

10. Haren 1/SISSA       0  8   .   2.5 3.5  .    2    .    .   .    .   x 

 

Homburg Apeldoorn 2 komend weekeind naar En Passant: komt ‘ie of komt ‘ie niet? 



 

 

 

IM Yochanan Afek tijdens een SBSA-jeugdtraining. 

 



Nieuw boek ‘Les coups invisibles aux échecs’ van Yochanan Afek en Emmanuel Neiman 

 

 

 

 

 

Artur Joesoepov presenteert: Tigersprung auf 1800, Band 2 

Artur Joesoepov bericht: 

 

We made a new book: Tigersprung auf 1800, Band 2. And FIDE gave me for these books a Trainer 

Award 2008! (Boleslavsky Medal for the best books with instructional value). 

 Here is the link on the FIDE page  

www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/4156-fide-trainer-awards-2008 

 

De site van Artur Joesoepov (alias Yusupov, Jussupow): www.jussupow.de  

http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/4156-fide-trainer-awards-2008
http://www.jussupow.de/


 

GM Ton Sijbrands noemt in het Apeldoornse stadhuis zetten tijdens een levend schaakspel. 

Verder op de foto: wethouder Frans Buijserd, de vader van IM Ilja Zaragatski, IM Rashid Ziatdinov, 

Sipke Ernst (tegenwoordig GM) en toenmalig voorzitter van De Schaakmaat Frans van Veen (+). 

 

Documentaire Ton Sijbrands in Holland Doc 

 

Het tv-programma Holland Doc presenteerde afgelopen vrijdagavond een interessante documentaire 

over damgrootmeester Ton Sijbrands.  

Sijbrands was in het verleden diverse malen actief in het Apeldoornse schaakleven. Dat was in de 

periode dat hij in Voorst woonde en bij de Voorster Schaakclub speelde.  

In Apeldoorn gaf Sijbrands in de jeugdherberg aan talentvolle jeugdspelers een workshop over 

mentale aspecten van denksporten. Hij speelde in een kamer boven café Samsam een schaakpartij 

met normale bedenktijd tegen Merijn van Delft (toen twaalf jaar). Met Karel van Delft sprak hij 

regelmatig over psychologische aspecten van denksporten. 

Sijbrands heeft het wereldrecord blindsimultaandammen in handen. In een blinddampartij tegen 

Merijn van Delft was hij jaren geleden niet meer zeker van de positie van twee van zijn schijven. Dat 

kwam doordat Merijn nogal beroerd damt, wat leidt tot onlogische stellingen. Evenals bij schaken 

geldt ook bij dammen patroonherkenning een belangrijke rol. 



De documentaire over Sijbrands is terug te zien via: 

www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=10393641&md5=ac3a4d52beccf67dbfd34e452

b3e6e20 
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Trainen via internet 

 

Via de site van Playchess (Chessbase) en een skype telefoon (gratis bellen via je pc) kun je op afstand 

stellingen en partijen analyseren met een groepje mensen of met een trainer. 

Op de site van de KNSB staan uitstekende notities van Pascal Losekoot. 

Voor trainers 

www.schaakbond.nl/jeugd/talentontwikkeling/trainer/Trainershandleiding%20Internetschaaktrainin

g.pdf 

Voor leerlingen 

www.schaakbond.nl/internetschaak/internettrainingen (tevens staat hier hoe je skype kunt 

gebruiken). 

Zie verder ook 

www.skype.com/intl/nl 

www.playchess.com 

www.schaaktraining.nl  site Pascal Losekoot 

 

Pascal Losekoot attendeert er op dat bij Dixons al een headset voor een tientje te koop is. 

Karel van Delft attendeert er op dat Dirk ze voor 2.99 verkoopt (merk Trust). 

 

Pascal Losekoot vult aan: 

  

- Bij een schaakles ("Uitzending" via Playchess kan één persoon zetten doen, de ander krijgt deze te 

zien. Je kan ook pijlen zetten of velden laten oplichten, net zoals in Fritz kan. Op deze manier kan je 

visueel bijvoorbeeld sterke velden of slechte stukken aangeven. Het is ook mogelijk om de ander het 

recht te geven zetten te doen, maar meestal doe ik zelf de zetten en kunnen de luisteraard via de 

audio (skype) suggesties doen. 

http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=10393641&md5=ac3a4d52beccf67dbfd34e452b3e6e20
http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=10393641&md5=ac3a4d52beccf67dbfd34e452b3e6e20
http://www.schaakbond.nl/jeugd/talentontwikkeling/trainer/Trainershandleiding%20Internetschaaktraining.pdf
http://www.schaakbond.nl/jeugd/talentontwikkeling/trainer/Trainershandleiding%20Internetschaaktraining.pdf
http://www.schaakbond.nl/internetschaak/internettrainingen
http://www.skype.com/intl/nl
http://www.playchess.com/
http://www.schaaktraining.nl/


Het is mogelijk om met grote groepen mensen tegelijk een gesprek te voeren, mits deze allemaal 

skype hebben uiteraard. Het maximum van skype is volgens mij 25, maar dat is wel veel. Ook 

deelnemers zonder een betaald account (inloggen met de "guest" optie kunnen via de 

"Uitzendingen" ruimte meedoen. Ze kunnen dan niet chatten, maar de communicatie loopt toch via 

skype. 

  

Zeker voor middelbare scholieren is dit een leuke manier om wat extra met schaken bezig te zijn. 

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:  

- het houden van een extra wekelijkse clubavond - online - waarbij je partijen van de spelers of van 

grootmeesters bespreekt. Of eindspelstudies behandelt. 

- gewoon analyseren van een partij met een clubgenoot. Je hebt echter voor het maken van een 

uitzending wel een bepaalde rang nodig (paard of loper), als je die niet hebt wordt het lastig. Er is wel 

een truc: je kan een partij spelen (bijv. in de meeting point), deze gelijk opgeven en dan de analyse 

optie aanzetten. 

  

Groeten, 

Pascal Losekoot 

www.schaaktraining.nl 

http://www.schaaktraining.nl/


 

André Schols deelt een nieuwe ronde in. 

 

Gemoedelijk VDS Open Rapidkampioenschap van Beekbergen 
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Remise tegen IM Merijn van Delft. 

 



 

Invalbeurt: remise tegen Igor Coene van LSG, elo 2169. (foto Rien Bos) 

 



 

Karel van Delft – Tieme Verlinde. (foto Rien Bos) 

 



 

In de perskamer van Corus. Staand derde van rechts: Johan Hut. 

 

 

bron  www.schakers.info/subcontent/Hotelszetstap.php 

 

Dikke duim-journalistiek van Johan Hut 

Karel van Delft bericht: 

 

Het was dat FM Stefan Kuipers me er op attendeerde (onder een stevige diskwalificatie ten aanzien 

van de scribent, weergave van de exacte formulering krijg ik niet uit mijn vingers), anders was het 

misschien helemaal aan me voorbij gegaan. Op de verder onvolprezen site www.schakers.info lees ik 

in een verhaal van Johan Hut dat ik ‘kansloos verloor’ in mijn onverwachte invalbeurt in de wedstrijd 

Homburg Apeldoorn 1 tegen HWP Sas van Gent. 

‘Kansloos verloor’ staat er. Dat is nogal wat! 

Omdat ik het vaak opneem tegen onrecht in deze wereld, vind ik dat ik ook best mag protesteren 

tegen onrecht wat mijzelf wordt aangedaan.  

En passant wil ik argeloze lezers waarschuwen niet alles te geloven wat er geschreven staat. 

http://www.schakers.info/subcontent/Hotelszetstap.php
http://www.schakers.info/


Als ik het verslag van Kuipers over de wedstrijd in de SBSA-berichten lees, staat er dat ik een 

prachtige partij heb gespeeld. Daar word ik heel wat vrolijker van. 

Kuipers kan enig gezag in deze worden toegekend, want hij is FM en bovendien zat hij op het bord 

naast mij te spelen. Dat was ongeveer 50 centimeter verder op. Omdat hij zijn tegenstander al gauw 

in de zak had, had hij tijd om mijn partij te volgen.  

Bovendien gaf het schaakprogramma Fritz (versie 9, dus niet zo’n heel oude) mij in het verre 

middenspel een plus-score van 3,5. Het conservatievere Rybka houdt het op +2,55. 

Johan Hut hebben we niet gezien in Sas van Gent. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Hij kan zich 

informeren door wedstrijdverslagen te lezen, mensen te mailen/bellen/spreken en partijen na te 

spelen. Aangezien hij het SBSA-bericht ontvangt (met de partijen als bijlage) was hij daartoe ook door 

SBSA in de gelegenheid gesteld. 

Als ik probeer te reconstrueren hoe Hut tot zijn uitglijder is gekomen, kom ik tot de veronderstelling 

dat hij de uitslagen heeft vernomen en daar de ratinglijst naast heeft gelegd. En dan is één en één 

gauw twee. 

Van Delft heeft honderden ratingpunten minder en er staat ‘0-1’ op het uitslagenlijstje. Conclusie van 

Hut: kansloos verloren.  

Conclusie van Van Delft: dikke duim-journalistiek. 

 

Speciaal voor Johan staat in de bijlagen nogmaals de partij.  

Ter toelichting op deze partij:  

Wit begint met 58 minuten minder tijd. Op zet 34 heeft hij nog acht minuten en tegenstander Tieme 

Verlinde één minuut en achttien seconden. Wit kan remise forceren door zetherhaling wegens 

schaak met de toren, maar gaat voor de winst. 

Het team stond al op winst en verliezen zou niet het einde van de wereld zijn. Bovendien is schaken 

niet voor bange mensen (Lezersvraag: is dat een citaat van Tartakower?). 

Op zet 40 blaast wit zichzelf de wedstrijd uit. De zet 40. Ta8+ had nog remise gemaakt.  

De verklaring voor het verlies is dat wit meende te kunnen vereenvoudigen en ..Lh6 had overzien. 

De koning naar d3 spelen en een opmars van de h-pion hadden natuurlijk tot winst geleid. 

Zoals ik wel vaker zeg: een mooie verliespartij levert altijd nog prima materiaal voor jeugdtrainingen 

op. 
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Veerle en Karel doen ook weer mee. 
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Karel van Delft. (foto Ab Scheel) 



 
Armen Hachijan: winst in debuutpartij. Commentaar Armen: ik speelde slecht 

en hij kan niet schaken. 

 
Vrienden. (foto Sjef Rijnaarts) 



 
Gestrand 20 km voor Antwerpen. 

 
 

HWP Sas van Gent – Homburg Apeldoorn: 2-8 

Stefan Kuipers bericht: 

 

Na een reis van een uur of 4 en iedereen onderweg opgepikt te hebben kwamen we enigszins 

gehavend aan in Sas van Gent. Er ontbraken een paar spelers aan Apeldoornse zijde, wat resulteerde 

in een wel erg snelle rentree van Van Beek, maar ook het debuut van Hachijan (vorig jaar 7,5 uit 8 in 

de 1e klasse). Terwijl er 3 spelers iets te laat arriveerden en er eentje op 80km van de speelzaal 

muurvast zat in het verkeer begonnen we met de wedstrijd. 

Na een tijdje arriveerde het tweede deel van het team, maar werd ook gauw duidelijk dat Zaragatski 

niet meer op tijd in de speelzaal zou zijn, wat een flinke tegenslag was. Als gevolg daarvan mocht het 

geheime wapen Karel van Delft zich warm gaan lopen. Na een klein uurtje spelen zag het er voor Sas 

van Gent best fraai uit op de borden. Overal leken ze wel goed te staan, maar toen sloeg het vrij snel 

om. Als eerste wist Hachijan voor een fraai debuut te zorgen door op het 10e bord met zwart te 

winnen van Nieuwelink. In een Najdorf besloot wit tot het offeren van materiaal, maar wist er niet 

genoeg compensatie voor te krijgen. Nadat Hachijan zijn materiaal had terug geofferd werd de witte 

koning zo erg opgejaagd dat wit de handdoek in de ring gooide. Dit betekende voor Hachijan dat hij 

in zijn laatste 11 KNSB-wedstrijden, 10,5 punt heeft gescoord, een knappe prestatie! 

Niet veel later ging het ook op bord 6 mis voor HWP Sas van Gent, Groffen leek vrij goed uit de 

opening te komen tegen Kuipers, maar in de analyse bleek al dat het eigenlijk meer optisch was. Na 

een foutje van wit kreeg zwart opeens in no-time erg veel initiatief en de witte stelling was opeens 

niet meer te redden, een toch wel plotse nederlaag wat ervoor zorgde dat Homburg Apeldoorn met 

2-0 voor kwam.  



Wederom niet veel later, was het duel op bord 7 tussen Timmermans en Rijnaarts uitgevochten. In 

een Franse partij leek het eerst of wit wat teruggedrongen werd, maar doordat de zwarte dame 

eigenlijk buitenspel stond, kon wit erg snel omschakelen en een enorme koningsaanval opzetten. De 

lijnen werden geopend, het materiaal werd gewonnen en even later kon Rijnaarts zijn eerste 

overwinning in de meesterklasse noteren. 

In welke volgorde de dingen daarna gebeurde is niet echt duidelijk meer, maar voor ik het in de 

gaten had stonden we met 5,5-1,5 voor en was de wedstrijd dus al beslist. Van Beek won op bord 9 

tegen Deleyn een pion, maar kreeg in het eindspel van zwart geen kans om er wat mee te doen. Toen 

de pion werd terug gewonnen was het vrij remise en dus vonden beide spelers het wel leuk geweest. 

Ook Van de Oudeweetering wist zijn voordeel vanuit de opening tegen Goormachtigh op bord 8 niet 

om te zetten in iets tastbaars. De spannende stelling die voortkwam uit een Semi-Slav is erg 

tweesnijdend en het beloofde een spannend gevecht te worden. Maar na een tijdje werden er wel 

erg veel stukken geruild en besloten beide spelers in het ongelijk lopereindspel tot remise. 

Op de hogere borden vielen er uiteindelijk ook wat beslissingen. Cardon tegen Pruijssers op bord 4 

was een Konings-Indiër waarin het lijkt of wit met een zwakte op d5 opgescheept zit. Reden voor 

Pruijssers om door middel van een kwaliteitsoffer die pion te pakken. Wit had immers ook zijn hele 

koningsstelling opengegooid en dus leek er genoeg compensatie aanwezig te zijn. De kwaliteit moest 

al snel teruggegeven worden om erger te voorkomen, waarna zwart met behulp van erg veel 

schaakjes wit op de knieën kon dwingen.  

Ook op bord 3 verscheen er een Konings-Indiër tussen Kabatianski en Leenhouts. Zwart heeft iets 

ruimtegebrek vanuit de opening en wit profiteert daar meteen van door een pion te winnen. 

Leehouts kreeg wel wat compensatie, maar Kabatianski speelde rustig verder en wist toen in betere 

stelling gewoon het initiatief over te nemen. Nadat beide koningen een beetje opgejaagd worden is 

het uiteindelijk de zwarte kamp dat zich gewonnen moet geven. 

Dan komen we eindelijk toe aan het gesprek van de dag. Het 5e bord bleef lange tijd angstvallig leeg, 

maar toen duidelijk werd dat Zaragatski het niet meer ging halen, nam Karel van Delft plaats achter 

de witte stukken. Met 58 minuten minder op de klok en een kleine rating-achterstand ging hij de 

strijd aan met Verlinde. Wit die met ruim 600 elo-punten minder de afruilvariant van het Konings-

Indisch op het bord toverde vond het niet heel vervelend om lekker wat stukken af te ruilen. De 

zwartspeler daarentegen ging steeds langer en langer nadenken om erachter te komen hoe hij in 

vredesnaam nog winstkansen kon gaan creëren. Totdat Verlinde opeens besloot tot een 

kwaliteitsoffer, de wanhoop spatte er bijna vanaf. Van Delft bleef gelukkig vrij rustig, pakte de 

kwaliteit en wist zijn stelling knap te verbeteren. Zo goed zelfs dat zwart na een tijdje opeens 

helemaal geen kant meer op kon. Vanaf dat moment ging het opeens bergafwaarts. Wit koos het 

verkeerde plan en gaf zwart de kans om tegenspel te creëren. Wit raakte eigenlijk steeds meer de 

draad kwijt en in een nog steeds beter eindspel blundert wit in één keer zijn fraaie partij weg. Het 

elo-verschil brak hem uiteindelijk toch op en Verlinde was duidelijk opgelucht toen hij uiteindelijk de 

partij nog wist te winnen. Een prachtige partij van Van Delft, maar de grote stunt zat er jammer 

genoeg niet in. 

Vervolgens mocht Merijn van Delft (nu snapt u waar zijn schaakkwaliteiten vandaan komen) op bord 

2 tegen Geirnaert laten zien hoe het mat zetten met paard en loper nu precies werkt. Dat eindspel 

was het resultaat van een boeiende Konings-Indiër (het lijkt wel een thematoernooi...) waar zwart in 

de opening wat zetjes omwisselde. Wit wist daar niet genoeg van te profiteren en zwart speelde 

daarna eigenlijk een erg sterke partij, was de conclusie tijdens de post-mortem. Het mat zetten is 

overigens best goed gelukt, dus ook daar werd een punt gescoord voor Homburg. 



Inmiddels is het verslag weer veel te lang, maar dat is vrij gebruikelijk bij mij. Toch is er nog steeds 

één partij, namelijk die aan het 1e bord tussen Ikonnikov en Motwani. Na een interessante opening 

en twee verwaarloosde koningstellingen werd er stuk bij beetje afgewikkeld naar het eindspel. Wit 

was in het bezit van een wat betere pionnenstructuur en kon op die manier wat gunstiger 

afwikkelen. Vervolgens oogt het dame-eindspel wat remise-achtig, want er zal vast wel ergens 

eeuwig schaak in zitten. Maar dat bleek nog wel tegen te vallen, na het ruilen van één paar pionnen 

moest zwart ook zijn laatste pion geven. Het resultaat was een eindspel wat volgens mij door zwart 

remise te houden moet zijn, maar opeens kon wit dames afruilen en kon zwart de opmars van de 

overgebleven witte strijder naar de andere kant van het slagveld niet meer voorkomen.  

Een monsterscore dus in Sas van Gent, waar Homburg met 8-2 wist te winnen. Het enige obstakel 

was toen nog de terugreis naar het verre Apeldoorn. De ene auto wist nog net voor middernacht het 

thuisfront te bereiken, de andere auto was helaas in België gestrand met autopech en heeft er 

‘slechts’ 8 uur over gedaan om thuis te komen. Al met al voor de Apeldoorners een geslaagde dag, 

terwijl het voor Sas van Gent nu wel oppassen wordt om niet in de degradatie-zone te blijven 

hangen.  

SBSA bestuur heeft vergaderd 

 

Het SBSA bestuur heeft zondagmorgen vergadert in het Denksportcentrum. Het was de 27e 

vergadering in ruim elf jaar tijd. De notulen werden goedgekeurd en dat is altijd een mooi begin van 

een vergadering. 

Er werd teruggeblikt op een geslaagd project ‘Thomas naar het EK’. De SBSA jeugdtraining kent op dit 

moment twee groepen. Trainers zijn IM Yochanan Afek en IM Merijn van Delft. Voor erg jonge 

talenten wordt gedacht aan duo-trainingen door FM Stefan Kuipers. Gestreefd wordt volgend jaar 

opnieuw een weekeindtoernooi te organiseren, met meer aandacht voor een organisatorische zaken 

als publiciteit. Ook is het zaak weer meer deelnemers te werven. Ook komen er weer een het SIB-

snelschaakkampioenschap, het MuConsult rapidkampioenschap en Juwelier van der Mey Jeugd 

Ontmoet Meesters.  

De penningmeester meldt dat SBSA niet rijk is, maar ook niet in de rode cijfers staat.  

Site en SBSA-berichten blijven doorgaan. De secretaris schrijft weer een jaarverslag. 

 

Column op site MEC over schaakdenken en linkshandigheid 

 

Schaken linkhandigen vaker dan rechtshandigen? Doen ze dat ook beter? Wat is de relatie met het 

schaakdenken? Wat is het verband tussen deze vraag en het boek ‘Het denken van de schaker’ van 

A.D. de Groot?  Over deze kwesties heeft Karel van Delft een column geschreven voor de site van het 

Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl.  

http://www.maxeuwe.nl/


 

 

 

Chessbase.com over lezingen IM Merijn van Delft en boek ‘Developing Chess Talent’ 

 

Zie www.chessbase.com voor informatie over een wekelijkse audio-lezing van IM Merijn van Delft via 

Playchess en informatie over het boek ‘Developing Chess Talent’ van IM Merijn van Delft en Karel van 

Delft. Van het boek is een artikel over schaken en autisme gepubliceerd.  

De inhoudsopgave van het boek staat ook op www.kvdc.nl  
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Schaakles geven aan je zus 

 

Diverse fans van Veerle Weller maakten zich al zorgen dat ze al een tijdje niets over haar gehoord 

hadden. Veerle weet het schaakbord nog steeds te vinden. Afgelopen week heeft Veerle de 

schaakstukken aan haar zusje Lois gepresenteerd. Die krijgt net tanden en dan kun je op zo’n koning 

lekker kauwen. Veerle zelf zit nog in de ‘lego-fase’ van het schaken. Dat is het begin van de materiaal-

fase waarin kinderen vooral stukken stapelen. Dat lukt eigenlijk alleen met torens, maar je kunt de 

stukken ook vervangen door blokken.  

Wie net als Veerle van dansen houdt, kan goed terecht op haar favoriete YouTube filmpje, dat ze al 

minimaal honderd keer bekeken heeft: www.youtube.com/watch?v=nMlZNg4dhQg 
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De redactie van Chess Vibes Openings: Peter Doggers, IM Robert Ris en IM Merijn van 

Delft. 

Zie ook www.chessvibes.com. GM Anish Giri kijkt toe. 

http://www.youtube.com/watch?v=nMlZNg4dhQg
http://www.chessvibes.com/


 
Jozias Hillenkamp (roze shirt) heeft Raindrop Chess ontwikkeld. 

Je begint met een leeg bord en via kaarten trekken komen er stukken  

op het bord. In het komend nummer van SchaakMagazine verschijnt 

hier over een artikel. 
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Training Merijn van Delft op Chessbase 

Merijn van Delft bericht: 

 

Iedereen is van harte welkom om mijn wekelijkse training op woensdagavond van 20:00 tot 21:00 

uur bij te wonen! 

Waar: Op de Chessbase server 

Wat kost dat: Het handigste is om Fritz 12 te kopen voor € 49,90, dan heb je automatisch één jaar 

lang het nieuwe 'premium membership' met onbeperkte toegang tot alles (dagelijkse trainingen op 

de server, live commentaar tijdens grote toernooien, simultaans, etc, bovendien toegang tot het 

archief waarin je alle uitzendingen kunt terugvinden). 

Hoe: Het is een soort radio-uitzending waarbij je mijn stem hoort en via een chatvenster kunt 

reageren. Verder heb je uiteraard een bordje en de notatie met alle gespeelde zetten en varianten 

voor je. De training is in het engels. 

Wat: We analyseren samen recente grootmeesterpartijen. 

 

Vorige week was de eerste training en dat ging lekker. Komende week (14 okt) is de volgende 

training, dan valt het één keer uit (21 okt) wegens Hoogeveen en daarna gaat het gewoon 

weer verder. 
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A-groep SBSA training met IM Yochanan Afek. 

 

Internationaal aandacht voor boek Developing Chess Talent 



De vertaling van het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ onder de titel ‘Developing Chess Talent’ krijgt 

internationaal aandacht. Bijvoorbeeld op de weblog van GM Susan Polgar 

http://susanpolgar.blogspot.com/2009/09/developing-chess-talent.html 
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Persbericht Engelse vertaling Boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ 

 

Het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ verschijnt april 2010 in het Engels. Het boek is geschreven door 

IM Merijn van Delft en Karel van Delft. Een preview staat op de site www.kvdc.nl. 

De vertaling is van Peter Boel. De foto op de cover van Fred Lucas. 

In de bijlagen van dit SBSA-bericht staat een persbericht dat wereldwijd is verzonden. Het 

persbericht gaat vergezeld van een inhoudsopgave van het boek en een vertaling van het artikel 

‘schaken en autisme’. Dit artikel wordt ook in de vertaalde uitgave van het boek opgenomen. 

Voorjaar 2010 verschijnt een preview in het Engels met inhoudsopgave, inleiding, voorwoord GM 

Artur Joesoepov, fragmenten van hoofdstukken en foto’s.  

Het boek kost 24,50 euro plus 3 euro verzendkosten. 

http://susanpolgar.blogspot.com/2009/09/developing-chess-talent.html
http://www.kvdc.nl/


 

 

Artikel ‘Chess and autism’ in buitenlandse media 

 

Het artikel ‘Chess and autism’ van Karel van Delft wordt door diverse buitenlandse media 

gepubliceerd. 

O.a. de Australische site www.gardinerchess.com en het blad van de Indiase schaakbond 

(www.indianchessfed.org) 

 

Op de site van het Autisme Steunpunt Apeldoorn staat een verwijzing naar de Nederlandse versie 

van het verhaal. 

http://www.autismesteunpuntapeldoorn.nl/index.php?pid=29&news=109 
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http://www.gardinerchess.com/
http://www.indianchessfed.org/
http://www.autismesteunpuntapeldoorn.nl/index.php?pid=29&news=109
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Nieuwe poster Homburg Apeldoorn weekeindtoernooi 

Op de vorige poster voor het weekeindtoernooi waren enkele voornamen weggevallen. 

Zie hier boven en in de bijlage de verbeterde versie. 



 

 

Simultaan Thomas Beerdsen in Ermelo. Dit moeten we vaker doen! Geslaagde schaakmiddag! 

Diederik van Donk bericht: 

 

Zaterdagmiddag 29 augustus was er in de aula van Groevenbeek een schaakmiddag voor jong en 

oud. De middag stond in het teken van Apeldoorner, Thomas Beerdsen, die vanaf 31 augustus 

deelneemt aan het europees kampioenschap schaken in Italie. Om daarheen te kunnen moesten er 

behoorlijk wat fondsen geworven worden, en in dat kader was er zaterdagmiddag  voor 

geïnteresseerden uit Ermelo en Putten een schaakactiviteit met Thomas. 

Voor wie zijn resultaten wil volgen: zie www.thomasbeerdsen.nl of de website van het ek: 

http://www.euroyouth2009.com/  En dan onder rondes  (rounds) de groep boys under 12. 

 

Het programma bestond uit 3 onderdelen. 

 

1) Thomas liet twee partijen zien die hij speelde op vorig ek’s, waarbij hij zijn publiek van Ermelose en 

Puttense jeugdschakers ook vragen stelden. Schakers zijn kennelijk jong van geest want de 

aanwezige senioren deden driftig aan de discussie mee. Prima natuurlijk. 

In de bijlage bij dit verslag de twee partijen die Thomas besprak. 

 

http://www.thomasbeerdsen.nl/
http://www.euroyouth2009.com/


2) Na de partijbespreking was er een ‘persconferentie’ van Thomas voor de verzamelde jeugd,  ook 

daar inbreng door de senioren hetgeen erg leuk was. Jong en ‘oud’ geanimeerd in gesprek. We 

kwamen te weten dat: 

-Thomas het schaken oppakte door een schaakbord bij hem thuis.  Hij was toen een jaar of 5. 

-Hij zijn vader na ongeveer een half jaar de baas was.  

-Hij liever geen gesloten stelling speelt 

-Zijn zwakke punt is dat hij omdat hij de meeste schaakdingen snel ziet ook vaak snel zet. Dat gaat 

soms mis. 

-Hij van school vrij krijgt voor internationale toernooien, misschien ook omdat zijn schooldirecteur 

schaakliefhebber is. Hoe dat straks op de middelbare school gaat is van later zorg. 

-Zijn doel op het ek is om bij de eerste 25 te eindigen. (Van de ca 105 deelnemers in zijn groep) 

-Hij door die buitenlandse toernooien ook al wat Engels leert. 

-Hij zijn beste toernooi het afgelopen open nederlands kampioenschap bij de senioren vond, hij 

scoorde daar 50%. (dan win je net zo vaak als je verliest!) 

-Hij het wereldkampioenschap en de twee europese kampioenschappen die hij speelde erg leuk vond 

-Thomas naast 20 uur per week schaken ook nog tijd vind voor voetballen, judo en computeren.  

-Hij zeker wel openingen leert, ondanks dat hij nog geen 2300 elo heeft. Dat leren is dan wel het 

onder de knie krijgen van begrip voor waar het in die openingen omgaat. Niet het domweg uit het 

hoofd leren van reeksen zetten. 

-Thomas met drie trainers werkt, Merijn van Delft, Yochanan Afek en Stefan Kuipers. 

-Hij van alle drie weer andere dingen leert. 

 

3) Na het interview was er een korte pauze, waarna de aanwezige schakers het konden opnemen 

tegen Thomas of tegen zijn trainer, Stefan Kuipers. 

Dat gebeurde in zogenaamde simultaan vorm, veel tegenstanders tegelijk bestrijden. 

Thomas nam het tegen 16 tegenstanders op. Tegen 2 van hen speelde hij 2 keer, en uit de in totaal 

18 gespeelde potjes haalde hij 15 punten. Een hele knappe 83%. 

Slechts twee nederlagen, tegen Gert van Heeringen (VSG) en Olger van Donk (PSV DoDO) en 2 

remises tegen Gerbrand van Bolhuis (VSG) en Nuy van Bloemendaal (clubloos!). Die laatste remise 

was verrassender voor velen dan de naam doet vermoeden. Het ging hier namelijk om de vader van 

jeugdschaker Nuy van Bloemendaal. Zoon en vader dragen dezelfde naam. 

 

Stefan bestreed ongeveer 10 tegenstanders. Het exacte aantal doet er niet veel toe, want Stefan 

scoorde 100%. Rob Boterenbrood probeerde het op 2 borden tegelijk  In theorie misschien een 

grotere kans op een half of een heel punt, maar in de praktijk zijn de kansen waarschijnlijk kleiner.  

 



Om ongeveer 16.30 konden de borden en stukken weer opgeruimd en kwam er, na nog wat 

nakaarten, een eind aan een uitermate plezierige en gezellige schaakmiddag voor jong en oud. 

 

Een middag als deze smaakt bij mij naar meer. Voor dit soort extra schaakactiviteiten is er bij een 

enkele club vaak te weinig belangstelling. Nu was het voor ca 26 schakers van VSG en PSV DoDO en 

nog diverse toekijkers een schaakhappening.  

 



 

Apeldoornse NK-winnaars. Ontdek Roeland en Stefan. 

 

Apeldoornse jeugdkampioenen 

Tegenwoordig wordt er af en toe een Apeldoorner nationaal jeugdkampioen. Een aantal jaren 

geleden was dat ook al zo. In de tijd dat Roeland en Stefan nog klein waren, zeg maar. 



 

Maarten Beekhuis op clubavond Schaakstad Apeldoorn. 

 

Karel van Delft bericht in een persbericht: 

 

Schaken stimuleert sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van autisten 

  

Schaken is zeer geschikt voor veel kinderen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. 

Wetenschappelijke literatuur ontbreekt, ook internationaal. Ervaringen duiden er op dat schaken de 

sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van autisten stimuleert.  

  

Die conclusie trek ik in een artikel 'Schaken en autisme' dat vandaag verschijnt in SchaakMagazine, 

het magazine van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond. 

Van het artikel staat een uitgebreidere versie (met meer tekst, foto's alsook links) in pdf op mijn site 

www.kvdc.nl. 

Ook van het artikel van SchaakMagazine staat een pdf op deze site. 

  

http://www.kvdc.nl/


De conclusie is mede gebaseerd op interviews en observaties van drie autistische schakers, hun 

ouders en trainers. Tevens doe ik verslag van gesprekken met een groot aantal trainers van 

autistische schakers. 

  

Wetenschappelijke literatuur omtrent dit thema ontbreekt wereldwijd. Dat blijkt uit mailwisselingen 

met wetenschappers, topschakers en toptrainers uit onder meer Rusland, Israël, Nederland, 

Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, VS, België en Engeland. Het is mij ook bevestigd door de 

Amerikaanse psycholoog en autisme-expert Christopher Chabris (docent universiteiten Harvard/New 

York). 

  

Evenmin is de positieve invloed van schaken op de ontwikkeling van autisten een thema dat bekend 

is bij welzijns- en gezondheidsorganisaties en schaakbonden.  

 

Recent onderzoek van de Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl, zie ook de NRC van 

23/6/2009) maakt duidelijk dat ongeveer één op de honderd kinderen in Nederland een Autisme 

Spectrum Stoornis ontwikkelt. Eerder werd gedacht dat het percentage minder zou zijn. De toename 

is verklaarbaar. Deels wordt er beter gediagnosticeerd, deels komen symptomen eerder aan het licht 

doordat de samenleving complexer en haastiger wordt. 

  

Kortom: Uit de verhalen in mijn artikelen blijkt de betekenis die schaakles voor de ontplooiing en 

daarmee emancipatie van autisten kan hebben. 

  

Over mijzelf: 

Ik ben freelance publicist, gediplomeerd schaaktrainer en afgestudeerd als psycholoog aan de UvA.  

Vorig jaar heb ik met mijn zoon Merijn van Delft het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ geschreven.  

Een preview staat eveneens op mijn site. 

  

Voor vragen kunt u mij op onderstaand adres bereiken. 

  

met vriendelijke groet, 

Karel van Delft 

   

Drs. Karel van Delft 

Mergelland 79 

7325 ZW Apeldoorn 

tel. 06 22226928 

tel. 055 3601271 

http://www.gezondheidsraad.nl/


k.vandelft@planet.nl 

www.kvdc.nl 
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De Makula Foundation school heeft een bescheiden bijdrage overgemaakt voor de actie om 

Thomas naar het EK te helpen. De stichting moet ieder dubbeltje 73x omdraaien maar wil 

hier mee laten zien dat ze de SBSA-steun aan het oprichten van de schaakclub van de Oegandese 

school erg waardeert, mailt Cobie Joustra.  

Op de foto oefenen kinderen voor een musical die schooldirecteur Rogers Mutebi heeft geschreven. 

Zie ook www.makulafoundation.com 
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mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.kvdc.nl/
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Alle kinderen mochten  één keer tegen IM Merijn van Delft spelen. 



 

 



 
Trainer uitgeteld. 

Buurtschaak 

Wat doen buurtkinderen als ze horen dat de oom van Veerle op bezoek is? Dan willen ze allemaal 

tegen hem schaken. De zet 1.a3 lijkt veelbelovend, maar na 2.h4 en nog vijf pionzetten blijkt dat de 

Stappenmethode er nog niet helemaal inzit. SBSA-voorzitter IM Merijn van Delft gaf daarom het 

advies om eens op www.stappenmethode.nl te kijken. 

Veerle heeft het inmiddels gepresteerd om liefst drie stukken op elkaar te zetten. Toren, koning en 

op het kruisje van de koning wist ze een paard te prikken. Het grote nadeel van schaken ten opzichte 

van lego is toch wel dat je die stukken niet aan elkaar kunt klikken. Maar het is wel leuk om het 

doosje met stukken om te kieperen en ze er dan weer allemaal in te doen. 

 

http://www.stappenmethode.nl/


 
IM Merijn van Delft speelde remise tegen GM Friso Nijboer. De analyse werd in Apeldoorn 
in de tuin voortgezet met GM Sipke Ernst. 
 



 
IM Manuel Bosboom legde een studie voor. Wit maakt remise. 
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Quote GM Sipke Ernst tegen IM Merijn van Delft: ‘Wat leren die jongens toch veel van ons, hè?’ 



Analyse met Armen Hachijan. 

 
Merijn en Karel van Delft. 



 
De arbiter kon in de perskamer dankzij filmopnamen het akkefietje 

Diepeveen – Kuijpers 

reconstrueren. 

Open NK Dieren 

 

Van 21 – 30 juli Open NK Dieren. 

Zie de site van de Schaakbond www.schaakbond.nl  

Er doet een groep Apeldoorners mee, waaronder vijf spelers van 

Homburg Apeldoorn: GM Slava Ikonnikov, IM Roeland 

Pruijssers, IM Merijn van Delft, IM Ali Bitalzadeh en FM Stefan 

Kuipers. 
Op de site staan veel partijen uit het Open NK. 

FM Stefan Kuipers was betrokken bij een relletje met FM Diepeveen. Die had nog één seconde  

en drie zetten te gaan. Hij hengste op de klok, sloeg Stefan een pion uit de hand, liet zijn eigen koning 

over de grond rollen en drukte de klok in om zijn koning op te rapen. Zoiets. Diepeveen zag het 

anders. Toevallig is dat allemaal op film terecht gekomen. De hoofdarbiter nam dat filmpje op zijn pc 

op en toevallig liep uw reporter in de perskamer en maakte een filmpje van het filmpje. Dat is maar 

weer mooi veilig gesteld voor het Apeldoornse schaakarchief. De partij werd voor Stefan gewonnen 

verklaard. 

http://www.schaakbond.nl/


IM Merijn van Delft won vrijdagavond het snelschaaktoernooi. GM Sipke Ernst werd tweede. Merijn 

was naar eigen zeggen duidelijk in het voordeel omdat hij als enige van de topspelers geen drank 

dronk. 

Voor enkele partijen van Thomas Beerdsen (A-groep) zie de bijlagen. 

Zondag won Thomas Beerdsen met 7/7 de B-groep van het rapid. 

Maandag wacht ons het topgevecht tussen GM Anish Giri en GM Sipke Ernst. 

Sipke logeert traditiegetrouw weer in Apeldoorn. Ongetwijfeld levert hij voor het volgend bericht een 

analyse. 

 

 

 
Gezellig samen op de bank voorbereiden op de volgende ronde. 
 



 
Belangstelling van GM Anish Giri voor de analyse. 
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Thomas Beerdsen (links) en IM Merijn van Delft. 



 

Tegenstanders mochten kiezen of ze met wit of zwart wilden spelen. 



 

Merijn van Delft versus Karel van Delft. 
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GM Jan Gustafsson versus Thomas Beerdsen. Toernooiwinnaar Jan Gustafsson is komend  

jaar weer beschikbaar voor Homburg Apeldoorn. Na een warming up in Apeldoorn en Leiden  

vertrok hij maandagmorgen weer naar Hongarije waar hij actief is als secondant en trainer van  

GM Peter Leko. 



 

GM Jan Gustafsson versus Thomas Beerdsen. Toernooiwinnaar Jan Gustafsson is komend  

jaar weer beschikbaar voor Homburg Apeldoorn. Na een warming up in Apeldoorn en Leiden  

vertrok hij maandagmorgen weer naar Hongarije waar hij actief is als secondant en trainer van  

GM Peter Leko. 
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Thomas Beerdsen naar EK – Sponsoractie SBSA 

 

Thomas Beerdsen (10) mag mee naar het EK jeugd van 30 augustus t/m 10 september in het 

Italiaanse Fermo. 

Zie de kalender op www.fide.com en de toernooisite http://www.euroyouth2009.com  

 

Een probleem is dat de kosten te hoog zijn. De KNSB sponsort deelname nauwelijks. 

http://www.fide.com/
http://www.euroyouth2009.com/


Zijn ouders hebben de laatste jaren al veel betaald (diverse toernooien en deelname aan een eerder 

EK en WK) en dan is het spaargeld een keer op. Dus zou Thomas niet kunnen gaan. 

 

SBSA vindt het voor de ontwikkeling van Thomas en voor het Apeldoornse schaken belangrijk dat hij 

toch gaat. 

Als het goed is, gaat Thomas niet alleen, maar beleven we dit EK met een hele achterban. 

Daarom heeft SBSA het initiatief genomen tot een sponsoractie. 

 

Thomas kan daardoor met een van zijn ouders naar het EK. IM Merijn van Delft gaat als individuele 

trainer/coach mee. Of dit lukt hangt af van de weerklank die de sponsoractie krijgt.  

Merijn heeft zelf als jeugdspeler aan een EK en WK meegedaan. Hij is psycholoog en een van Thomas’ 

trainers. 

Merijn, die voorzitter is van SBSA en professioneel schaker, doet dit tegen vergoeding van reis- en 

verblijfkosten. 

 

SBSA wil het geld op diverse manieren bijeenbrengen: 

- sponsorsimultaan op zaterdag 18 juli in Samsam 
- bijdragen van organisaties (Schaakstad Apeldoorn en SBSA hebben elk al 250 euro 

toegezegd, OSBO heeft een regeling en reageert nog, wethouder Hans Wegman onderzoekt 
mogelijkheden) 

- een donatie-oproep in de SBSA berichten 
- een verzoek aan Apeldoornse schaakverenigingen en enkele bedrijven  
- simultaans van Thomas bij verenigingen, scholen, bedrijven, organisaties 
- nog enkele ideeën 

 

Thomas zal tegenprestaties leveren.  

- Hij geeft samen met Merijn van Delft een simultaan op zaterdag 18 juli in Samsam.  
- Hij zal tijdens het toernooi een site bijhouden.  
- Na het EK zal hij tijdens een bijeenkomst in Samsam partijen bespreken.  
- Ook zal hij mogelijk nog enkele sponsorsimultaans of andere activiteiten doen. 

 

Eén van de doelstellingen van SBSA is dat het belangrijk is dat er een wisselwerking bestaat tussen 

topspelers en talentvolle jeugd en dat het Apeldoornse schaakpubliek hierbij betrokken wordt. 

Bovendien stimuleert SBSA dat talentvolle jeugd zelf ook een bijdrage levert aan de schaakcultuur. 

Thomas doet dit al door bijvoorbeeld simultaans op de Plus-school en wijkcentrum Don Bosco en 

door af en toe schaakles op bijvoorbeeld. de Prinses Margrietschool te geven. 

 

Het programma van de sponsorsimultaan op zaterdag 18 juli ziet er als volgt uit: 

13.00 – 13.30 uur  



Lezing van IM Merijn van Delft over de voorbereiding op en het spelen van een EK of WK. Hierbij laat 

hij  partijfragmenten uit zijn eigen EK/WK-geschiedenis zien. Ook verwijst hij in dit kader naar het 

boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’, waar de SBSA-filosofie in is uitgewerkt. Thomas zal vertellen over 

zijn eerdere EK en WK (en waarom het moeizaam ging op het NK). 

13.30 – 17.00 uur 

Simultaans van Thomas tegen spelers tot 1700 elo en IM Merijn van Delft tegen spelers vanaf 1700 

elo. 

 

Deelname aan de simultaan staat open voor bedrijven en particulieren. 

Bedrijven die zich inschrijven betalen 50 euro. Voor dat geld kunnen twee personen meedoen. 

Bijvoorbeeld iemand namens het bedrijf en een gast. 

SBSA kan een factuur (aftrekpost voor de belasting) verschaffen en deze sponsors kunnen een logo 

aanleveren voor de site www.thomasbeerdsen.nl  

Particulieren kunnen voor 25 euro meedoen. 

Er kunnen 40 spelers meedoen aan de simultaan.  

De lezing kan iedere geïnteresseerde bijwonen. Er wordt daarvoor een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

Tot dusver hebben zich aangemeld voor de simultaan:  

- Cees Visser 

- Arkadi Hachijan (2x) 

- Ed van der Meulen 

- bedrijf KVDC (2x) 

- bedrijf B&C Melissen van Donselaar advocaten (2x) 

Donaties zijn toegezegd door: 

- Cees Visser 

- Theo Visschedijk 

- Toon Herbrink 

- Martin van Dommelen 

 

Het zou mooi zijn als veel lezers van dit bericht als waardering voor het initiatief en ontvangst van de 

wekelijkse SBSA emailberichten vijf euro zouden overmaken op SBSA rekening 39.32.95.850 onder 

vermelding van ‘EK Thomas’. 

 

Karel van Delft coördineert dit project 

http://www.thomasbeerdsen.nl/


06-22226928 

k.vandelft@planet.nl 

 

 

Armen Hachijan, naast hem de jongste grootmeester ter wereld Anish Giri. 

mailto:k.vandelft@planet.nl


 

Net als GM Magnus Carlsen en Yassine Mouhdad begint Veerle haar analytisch en  

combinatoir denken te ontwikkelen met lego.  



 

Die witte zijn leuker dan de zwarte. 



 

Volgens opa is dat de koningin. 



 

En misschien gaat mijn zus Lois ook wel schaken. Mamma Marijke kan het al heel lang. 

Die moest het ook leren van opa, net als mijn stief-tantes. Ze speelt alleen nog op verjaardagen. 

Eén keer had ze het volgens tante Evi heel goed gedaan tegen haar broer Merijn die blind speelde. 

Na twintig zetten stond het volgens iedereen nog gelijk. 



 

Maar misschien word ik wel een motorcoureur, want pappa rijdt ook een BMW-motor. 

 

 

De SBSA-berichten als familiefotoalbum 

Karel van Delft bericht: 

 

Suggesties omtrent deze emailberichten juichen we toe. We nemen dat ook heel serieus, maar af en 

toe blijven we gewoon doen wat we doen. Maar we lichten wel toe waarom we doen wat we doen. 

Een gewaardeerd voormalig schoolschaakleider merkte per mail op dat de berichten af en toe teveel 

op een familiefotoalbum lijken. Liever zag de auteur van de mail meer analyses. We hebben 

teruggemaild dat dat klopt: we zijn heel erg van de foto’s en als een baby van vier weken ons 

snelschaaktoernooi bezoekt in Samsam (en daarmee het record van zes weken breekt), dan is dat 

voor de redactie van de SBSA-berichten belangrijk nieuws. We houden van nieuw leven en bezien het 

leven ook vaak met een knipoog. 

Analyses publiceren we regelmatig, en iedereen moet ze ook vooral insturen. Daarnaast zijn we ook 

een gemeenschap, een ‘tribe’, zoals Amerikaanse marketingdeskundigen dat noemen. Gewoon een 

stam van schaakliefhebbers, die genieten van mooie analyses, maar die ook over elkaars wel en wee 

op de hoogte gehouden willen worden. We zijn soms zelfs ‘aandoenlijk provinciaals’, een quote van 

onze goede vriend Arne Moll. 



Naar aanleiding van het mailtje van de schoolschaakleider heb ik een stuk of tien SBSA-berichten 

lezers gevraagd wat ze vinden. Bijna iedereen kijkt eerst naar de foto’s en vindt het prima zoals het 

nu gaat. 

Welnu, in dat verband staan er weer een paar foto’s als bovenstaande in dit bericht. Veerle (nee, niet 

van Merijn, maar van Marijke, zoals ik deze week al vier keer heb uitgelegd aan lezers van deze 

berichten) vindt schaakstukken al prachtig. Je kan ze in een vakje op het bord zetten, je kan het 

doosje mee naar buiten nemen en de inhoud rondstrooien en je kunt al die leuke poppetjes ook 

weer samen met opa in een doosje doen. Dat is zo leuk, dat je het doosje weer kunt omgooien en 

nog een keer alle poppetjes in het doosje kunt doen.  

Volgens de kenners is het zo dat kinderen vooral een activiteit gaan beoefenen als ze er op een leuke 

manier kennis mee maken. Dat kan tot korfbal of harmonica spelen leiden, maar ook tot schaken. 

 

 

Zondag 31 mei bericht Marijke Weller: 

 

Veerle heeft een huis vol met speelgoed, 

maar toen ik vanmorgen even in de keuken bezig was en terug in de kamer kwam,  

was deze dame aan het 'schaken'!!!! 

O ohhhh... als dat maar goed komt!! 

Ik heb haar een uur voor straf op de gang gezet in de hoop dat ze dat NOOIT meer doet, haha!!! 

Nee geintje natuurlijk, 



Ik denk dat ze toch meer 'van Delft' in zich heeft als dat ik dacht.... 

x x x Marijke 
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De SBSA emailberichten geven wekelijks nieuws over 

schaakactiviteiten in Apeldoorn of schaakactiviteiten die voor 

Apeldoornse schakers interessant zijn. 

Daarbij is aandacht voor alle niveaus van beginners tot topschaak. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren via 

tekst, foto’s en partijen. 

Redactie emailbericht Karel van Delft (k.vandelft@planet.nl) 

SBSA-banknummer: 39.32.95.850 Redactie www.sbsa.nl  Marco 

Beerdsen (marco@sbsa.nl) 

Het bestuur van SBSA bestaat uit Merijn van Delft (voorzitter), 

Martin van Dommelen (penningmeester), Karel van Delft 

(secretaris), Arkadi Hachijan, Marco Beerdsen en Stefan Kuipers.  
 

IM Rob Hartoch passed away. 

I big loss for his wife Hetty. And also for the chess community. 

In Apeldoorn we appreciated his friendship very much. 

The in memoriam in this SBSA message will be published in 

english on www.chessvibes.com  

 
In dit bericht:      

- In Memoriam: IM Rob Hartoch 
 

Zie voor vorige emailberichten, filmpjes en meer informatie:  www.sbsa.nl  

mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.sbsa.nl/
mailto:marco@sbsa.nl
http://www.chessvibes.com/
http://www.sbsa.nl/


 

 

Partners van SBSA:                    
Homburg www.homburg.nl Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders  www.jwgd.nl ROC Aventus 

www.aventus.nl MuConsult www.muconsult.nl KVDC www.kvdc.nl   Hollander Techniek 

www.hollander.nu B&C Advocaten www.bc-advocaten.nl                     

Chessbase www.chessbase.com Nijsen Media www.nijsenmedia.nl Stad In Bedrijf 

www.stadinbedrijf.nl Apeldoorns Stadsblad www.deweekkrant.nl Jongejan Wisseborn 

Gerechtsdeurwaarders www.jwgd.nl Fotograaf Fred Lucas www.fredlucas.eu Fotograaf Cocky van 

Delft cvandelft@hccnet.nl Dommerholt Advocaten www.dommerholt.nl Saxion  www.saxion.nl 

Nawijn & Polak www.nawijn-polak.nl New In Chess www.newinchess.nl  DGT www.dgtprojects.com 

Artcafé Samsam  www.artcafesamsam.nl  Jussupow Schachacademie www.jussupow.de Schaakstad 

Apeldoorn  www.schaakstad-apeldoorn.nl Buro Post www.buropost.nl Accres 

www.accresapeldoorn.nl  Juwelier van der Meij  

 

 

 

 

 

Rob Hartoch + 
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Analyseren met Armen Hachijan tijdens zijn eerste weekeindtoernooi. 

 



 

Thomas Beerdsen kreeg een boek met handgeschreven boodschap van Rob Hartoch. 

 

 

Analyseren met Thomas tijdens zijn eerste Aventus weekeindtoernooi. 



 

 

Analyseren met GM Daniel Stellwagen, IM Yochanan Afek, IM Merijn van Delft, GM Sipke  

Ernst en GM Friso Nijboer tijdens Aventus-toernooi. 

 



 

Publieksexplicatie samen met GM Daniel Stellwagen. 

 

 

Door en in Oegstgeest promotie met Schaakstad Apeldoorn naar de Meesterklasse.  

Zaterdag 13 mei 2000, de dag van de vuurwerkramp in Enschede. 



Met teamgenoten Jonathan Rowson, Merijn van Delft, Yochanan Afek, Erik Knoppert, 

Alexander Kabatianski, John Sloots, Freddie van der Elburg, Lucien van Beek, Marc Jonker en  

Jan Gustafsson, alsook teambegeleiding Karel van Delft, Jacques Kuiper en Lex Cornelisse. 

 

 

Met Yassine Mouhdad tijdens Jeugd Ontmoet Meesters. 

 



 

JOM. 

 



 

JOM. 

 

 



Hoesje van jaarlijkse dvd. 

 

 

Met Armen, Thomas en Anirudh tijdens Corus. 

 



 

Rob Hartoch  en Alexander Kabatianski tijdens Aventus toernooi. 

 



 

Publieksexplicatie tijdens Aventus toernooi. 

 

 

In Memoriam: IM Rob Hartoch 

 

Internationaal Meester Rob Hartoch (62) is donderdagmorgen om 5.15 uur overleden in het St. 

Lucasziekenhuis in Amsterdam.  

Zijn vrouw Hetty meldt dat Rob dinsdag 2 juni wordt gecremeerd, om 14.45 uur op de Nieuwe 

Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan in Watergraafsmeer.  

De laatste dagen zal hij thuis doorbrengen. Iedereen is welkom, thuis en bij de crematie. 

 

Rob leed aan een ernstige leverziekte. Zijn overlijden is een verlies voor de schaakwereld. In 

Apeldoorn zullen we hem zeker missen. 

Rob Hartoch was een groot talent, een groot speler. Zijn grootste succes boekte hij in 1965 toen hij in 

Barcelona tweede werd op het WK jeugd tot 20 jaar. Rob vertelde daar regelmatig over. ‘Ik was met 

een oude man, die kon niet zo goed schaken, maar hij was goed gezelschap. Hij liet me zo’n beetje 

mijn gang gaan en dat was voor mij optimaal.’ 



Toen hij qua rating op zijn retour was, was Rob voor veel schaakorganisatoren en verenigingen 

minder interessant. Het is een merkwaardige opvatting. Juist een speler met zoveel ervaring en 

plezier in de omgang met mensen heeft veel te bieden voor de schaakwereld.  

Ik ontmoette Rob jaren geleden in Dieren, waar hij steevast aan het Open NK deelnam. Een gesprekje 

aan de bar leidde al spoedig tot geregeld contact. Rob kwam regelmatig in Apeldoorn. Hij speelde 

enkele jaren in het eerste van Schaakstad Apeldoorn en maakte deel uit van het team dat in 2000 

promoveerde naar de Meesterklasse. Een aantal jaren gaf hij publiekscommentaar tijdens het 

Apeldoorns weekeindkampioenschap. Zichtbaar plezier had hij van twee edities waarin hij dat samen 

met GM Daniel Stellwagen deed. Daar bestaan filmbeelden van.  

Vol enthousiasme besprak hij met Thomas Beerdsen zijn debuutpartij als zesjarige in het 

weekeindkampioenschap en met de nu 15-jarige Armen Hachijan (dit jaar 8,5/9 in de eerste klasse 

KNSB) analyseerde hij eveneens zijn partijen in zijn eerste weekeindtoernooi. 

Rob was vaste trainer bij het jaarlijks jeugdevenement Jeugd Ontmoet Meesters. Hij deed de jongste 

groep. Waar je in voorgaande jaren GM Sipke Ernst of IM Lucien van Beek kon wegdragen na zo’n 

dag, was Rob in zijn element. De kinderen liepen met hem weg. Hij legde wat uit, sprak dan over ‘zelf 

de stelling eerst uitproberen’ en liep naar buiten om een shagje te roken. Als de stukken over de 

vloer verspreid lagen, had Rob de zaak zo weer onder controle: ‘Drie punten voor wie de stukken 

opraapt.’ 

Mogelijk heeft Rob ook een rol gespeeld bij het beëindigen van het kortstondige profleven van GM 

Jan Werle. Jan was in het jaar dat hij fulltime schaakte een van de trainers van JOM. Na de workshops 

togen trainers en organisatoren naar het buffet van de Javaan. Jan zat tijdens het eten tussen IM 

Manuel Bosboom en Rob Hartoch. Rob vertelde in kleuren en geuren over zijn schaakcarrière en wat 

bijkomstigheden als somtijds een armzalig inkomen en het feit dat verzekeringen er dan ook niet in 

zaten. Manuel voegde nog iets toe over Boeddha en Jan werd al stiller. Het was een mooi 

leermoment in het oriëntatiejaar voor onze Groningse vriend.  

De laatste editie van JOM was Rob er niet bij. Met spijt meldde hij zich af omdat zijn gezondheid hem 

parten speelde. 

Op 24 december 2008 mailde Rob: 

‘Het zal je niet verbazen dat ik al vanaf de zomer behoorlijk met mijn gezondheid worstel. Van 9 t/m 

20 december heb ik in het ziekenhuis gelegen. Ze hebben evenwel (nog) geen oplossing voor mijn 

kwalen gevonden en ik voel mij nog steeds even beroerd als voor mijn opname. Dit houdt in dat ik 

tot mijn spijt niet mee kan doen aan JOM 2009. Gezien jouw organisatietalent lijkt het mij geen 

probleem een vervanger te vinden en er als vanouds weer een gezellige en geslaagde dag van te 

maken. Prettige feestdagen en een voorspoedig 2009!’ 

Over Jeugd Ontmoet Meesters heb ik Rob geïnterviewd voor het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. 

Het interview staat onder dit afscheidsverhaal.  

Met GM Daniel Stellwagen had Rob een goede band. Rob heeft het trainersdiploma C behaald. In dat 

verband moest hij tijdens een toernooi een jeugdspeler coachen. Dat gebeurde onder toezicht van 

een door de KNSB ingehuurde sportpsychologe die niet kon schaken. Aan systematisch studeren had 

Rob al de schurft, en aan zo’n beoordeling nog veel meer. Panisch belde hij me op. ‘Ik begrijp niets 

van die teksten en Karel van der Weide ook niet.’ Ik probeerde hem gerust te stellen met de 

mededeling dat ik er ook niets van begreep. Ja, maar ik moest niet door die mevrouw beoordeeld 

worden, reageerde Rob. Hij had al een oplossing klaar. ‘Als ik nou twee weken voor dat toernooi naar 



Apeldoorn kom met Daniel en we nemen het alvast een keertje door met jou erbij?’. Zo geschiedde 

en het werd nog een mooie middag. 

Rob had enkele jaren geleden nog ambities. Hij vertelt daarover in een interview in Schaakkrant 

Apeldoorn 2 (zie www.sbsa.nl voor een pdf-versie). 

Hij zou nog een keer grootmeester willen worden. Dat had hij zich met zijn talent natuurlijk beter een 

aantal jaren eerder kunnen bedenken. Zeker, hij had de grote Paul Keres verslagen, maar met talent 

alleen kom je er niet. 

Aan kinderen en ieder die het horen wilde vertelde hij met gepaste trots dat hij de eerste 

Nederlandse broodschaker was en dat hij ‘Schaken tegen de beer’ had uitgevonden. 

Er waren meer verhalen. Rob was 25 jaar voetbalscheidsrechter. Vaak volgde hij de verwikkelingen 

vanaf de middenstip. Daar sta je mooi centraal. Je moet het centrum bezetten, zeg maar. Naar eigen 

zeggen heeft hij in al die jaren nooit een gele kaart uitgedeeld. ‘Je kunt het ook pratend oplossen.’ En 

aan al dat bijbehorende papierwerk had hij ook een broertje dood, dus dat was gelijk mooi opgelost. 

Rob speelde al jaren aan de lopende band remise. Dat had met angst om te verliezen te maken, maar 

ook met een slechte conditie. Rob had al jaren last van diabetes. 

Dat Rob in zijn topjaren een speler van wereldformaat was, vertelde IM Alexander Kabatianski zo’n 

tien jaar geleden. We reden met zijn drieën in de auto op de terugweg van het verre Sas van Gent. 

Alexander vertelde aan Rob dat hij zijn partijen naspeelde toen hij als jongeman in de Oekraïne 

woonde.  

Rob maakte niet alleen remise tegen subtoppers, hij hield ook wereldtoppers in bedwang. In een 

wedstrijd in De Brinkhorst speelde Schaakstad Apeldoorn tegen Rotterdam. Op bord 1 was het 

historische duel tussen Kortschnoi en Dvoretsky, die nog nooit tegen elkaar hadden gespeeld. Op 

bord 2 trof Rob Lembit Oll. Na een zetverwisseling van zijn tegenstander zette Rob de boel 

onherroepelijk vast en restte Oll niets anders dan na een zet of twaalf in remise te berusten. Het was 

mogelijk de laatste partij van Oll. Twee weken later stapte hij uit een raam. 

IM Yochanan Afek en ik hebben Rob 4 mei nog bezocht in het Amsterdamse ziekenhuis. Hij had een 

gele huid en was sterk vermagerd. Hoewel hij erg vermoeid was, vond hij het prettig mensen om zich 

heen te hebben. Met belangstelling vroeg hij naar allerlei ontwikkelingen in de schaakwereld.  

Na dat bezoek hield Robs vrouw Hetty ons op de hoogte. 

Rob had veel pijn. De pijn werd de laatste tijd verzacht door morfine. Een levertransplantatie zat er 

niet in, vertelde hij. De verwachting was dat hij nog weken zou moeten lijden. Dat is hem nu 

bespaard gebleven. 

Rob, we hebben een mooie tijd met je gehad. Rust in vrede.  

Hetty, veel sterkte. Je mist een kanjer. 

 

Karel van Delft, secretaris SBSA 

 

 

http://www.sbsa.nl/


 

Rob Hartoch voor het Apeldoorns stadhuis. 

 

Aanvulling SBSA-webmaster en bestuurslid Marco Beerdsen: 

 

Dat eerste weekendtoernooi dat je noemt was 2005. 

Op de zondag (11-09-2005) kreeg Thomas het boek 'Curacao 1962' met een mooi geschreven 

voorwoord door Rob. 

Dat was overigens niet de eerste kennismaking met Rob. 

Tijdens Lightning Chess van datzelfde jaar, toen Thomas net paar maanden aan wedstrijdschaak 

deed, kwamen Thomas en ik op een zaterdag uit bioscoop Tivoli en liepen over de markt. 

We zagen dat er voor het Stadhuis een meneer zat waar iedereen tegenover kon gaan zitten om te 

schaken. 

Thomas ging zitten en die meneer ging op een echt ontzettend leuke manier met Thomas (toen 6 jaar 

oud) een paar potjes schaken en gaf er uitleg bij. 

In het tweede potje in straalgewonnen stelling bood de meneer remise aan Thomas aan, die 

daarmee dolgelukkig was. 

Een prachtige ervaring voor Thomas (en mijzelf). 

 

 

Uit het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’:  

 

D5 Rob Hartoch:    ‘Deze formule is geweldig, die moeten ze overal gaan invoeren’ 

 

Rob Hartoch kijkt met veel plezier terug op de laatste editie van JOM, waar hij voor de derde keer de 

jongste groep onder zijn hoede had. Hartoch vertelt zijn verhaal twee weken later in de kantine van 

de Moriaan, tijdens het Corus toernooi waar hij meespeelt in één van de twee hoogste 



tienkampgroepen. De meeste van de zeven kinderen in zijn trainingsgroepje in Denksportcentrum 

Apeldoorn waren rond een jaar of acht. De vier meisjes en drie jongens hadden één of twee 

Stappendiploma’s. Een hele partij bespreken duurt te lang, oordeelt Hartoch. ‘Je moet het speels 

houden.’ De training duurde vijf uur, minus twee keer een half uur pauze. Dat is goed te doen als je 

het interactief en afwisselend aanpakt, heeft Hartoch ervaren. ‘Deze formule is geweldig, die moeten 

ze overal gaan invoeren.’  

De training in de groep van Hartoch begon met vijf problemen die de kinderen voorgelegd kregen. Bij 

de ene stelling ging het om stukwinst, bij een ander om het verkrijgen van positioneel voordeel. De 

kinderen mochten heel zelfstandig een aantal beslissingen nemen tijdens de training. Bijvoorbeeld of 

ze alleen of met z’n tweeën een probleem wilden oplossen. ‘Wat ze zelf leuk vinden, daar laat ik ze 

vrij in.’ Hartoch legt eerst uit wat de bedoeling is van een thema uit en laat de kinderen dan lekker 

met het probleem stoeien. ‘Ik loop wat rond en ik beantwoord vragen. Het is wel lekker zo, want dan 

kan ik zelf af en toe ook nog even buiten een sigaretje roken.’  

De stemming zat er de hele dag goed in bij het groepje. Het was wel handig, vindt Hartoch, dat zijn 

groepje vlak bij de uitgang zat. De kinderen konden dan zo naar het kantinegedeelte, zonder dat ze 

langs andere groepen hoefden te lopen. ‘Misschien hadden de andere groepen soms last van me, 

want m’n stem is nogal luid’, verontschuldigt Hartoch zich. Dat leek mee te vallen. In de  

zaal bevonden zich 59 kinderen, 10 trainers en nog wat medewerkers van de organisatie, alsook 

enkele ouders die af en toe belangstellend een kijkje bij de diverse groepen kwamen nemen. De 

oudste, en sterkste, groepen trainden achterin de zaal en naarmate je dichter bij de uitgang van de 

zaal kwam, werd de gemiddelde leeftijd en rating lager.  

Van ouders en kinderen kreeg Hartoch veel complimenten, vertelt hij zichtbaar met plezier. Er is 

geen woord aan gelogen want uit observaties van de groep en uit verslagjes die kinderen na afloop 

instuurden, bleek eveneens dat de kinderen vonden dat ze het enorm met Hartoch getroffen 

hadden. ‘Ze vonden me een vriendelijke meneer, die ook nog goed schaken kan’, vertelt Hartoch met 

een glimlach. Een ander onderdeel was een snelschaaktoernooitje. Zes kinderen speelden onderling 

een halve competitie en Hartoch nam het op (en dolf het onderspit) tegen de kleinste van de groep, 

Emma. Die nam na afloop glunderend een boekje met handgeschreven voorwoord van Hartoch in 

ontvangst.  

In 1965 was Hartoch tweede op het jeugd-WK in Barcelona en tweemaal kwam hij voor Nederland 

uit op de Olympiade. Tegen de groten der aarde heeft hij gespeeld en hij heeft bijvoorbeeld Paul 

Keres verslagen. Tussen dat niveau en dat van de kinderen ligt een wereld van verschil. Voor de 

Amsterdamse internationaal meester is dat geen enkel beletsel om vol enthousiasme een dagdeel 

met de kinderen te schaken. ‘Ze zijn zo leuk bezig, daar word ik zelf ook enthousiast van.’ Het doet 

Hartoch denken aan de tijd dat hij zelf leerde schaken. ‘Ik was zes. Mijn vader was de beste 

leermeester die ik me kon wensen. Het was geen sterke schaker, maar hij had er plezier in en legde 

me met heel veel plezier het spel uit.’ Algauw was hij te sterk voor zijn vader. ‘Toen ging ik de straat 

af op zoek naar tegenstanders en later de buurt. Op middelbare school ging ik ‘s middags op een 

drafje naar het Leidse plein omdat daar de sterkste schakers van de stad te vinden waren.’ Hij grijnst. 

‘Maar als ik dat aan kinderen vertel, zeg ik altijd wel dat ze eerst hun huiswerk moeten maken.’ 

Hartoch heeft het verhaal ook aan de kinderen in zijn JOM-groepje verteld. ‘We zijn begonnen met 

ons voor te stellen en te vertellen hoe we schaken hebben geleerd. Ik heb ook verteld wie ik ben en 

wat ik op schaakgebied heb gedaan.’  

Noteren bij de simultaan heeft Hartoch dit jaar achterwege gelaten. ‘Vorig jaar begon er eentje te 

huilen, die kon al wel schaken maar nog niet schrijven.’ Ook heeft hij geen tips gegeven hoe je goed 



kan trainen. ‘Ze zijn nog te jong om dat zelf te overzien.’ Wel stelde hij tussendoor regelmatig 

quizvragen waar de kinderen bonuspunten mee konden verdienen. Vragen als wie kampioen van 

Nederland is, of wat de sterkste schaakclub van Apeldoorn is bijvoorbeeld. Bij oudere kinderen 

worden de simultaanpartijen na afloop besproken. Dat moet je bij zulke jonge kinderen niet doen, 

weet Hartoch. ‘Dan zijn ze het alweer vergeten en het boeit ze niet meer.’ Je moet het vuur smeden 

als het heet is. Hartoch analyseert dus tijdens de partijen. ‘Ik bespreek belangrijke zetten direct. Ze 

mogen ook zetten terugnemen. Dan leren ze er wat van en dan blijft het leuk. Als je schaken wilt 

stimuleren moeten kinderen het leuk gaan vinden. Je moet er een sociaal geheel van maken.’  

‘Als kinderen me remise aanboden, kon ik niet weigeren’, vertelt Hartoch. ‘Maar als ik het aanbood, 

weigerden diverse kinderen zelfs. Dan moest ik wel winnen. Behalve tegen Emma, daar kon ik niet 

tegen op. Die kreeg dus ook de meeste punten. Omdat ze zo goed was, deed ze buiten mededinging 

mee heb ik met de andere kinderen afgesproken. Daarom kreeg ze als jongste een aparte prijs.’ Zo’n 

JOM-dag vinden de kinderen heel inspirerend. Zo jong als ze zijn, zo fanatiek kunnen ze al bezig zijn. 

Marike had vijf nullen met snelschaken te pakken, maar ze bleef gedreven. ‘Loslaten is zetten’, hield 

ze haar tegenstanders voor. ‘Ach, ze verloor alles, maar gezien het niveau van de partijen had de 

uitslag telkens net omgekeerd kunnen zijn. De winstkansen wisselden per zet.’ Kennelijk raakte 

Marike niet getraumatiseerd door de serie nullen. Hartoch is bevriend met haar vader Gerrit. ‘Die 

belde me de volgende dag op om te vertellen dat ze de volgende dag op zaterdag op een 

jeugdtoernooi een grote beker had gewonnen.’  

Netto vier uur schaaktraining is voor jonge kinderen geen enkel probleem als het via de JOM-formule 

gaat, heeft Hartoch al een paar maal ervaren. ‘Je moet ze zelf actief bezig laten zijn, vrij laten. Maar 

wel duidelijk aangeven wat de bedoeling is en er bij zijn als ze vragen hebben of even niet verder 

komen met een probleem.’ Voor de diverse onderdelen konden kinderen punten verdienen. Een jaar 

eerder zelfs drie punten voor het oprapen van stukken van de grond. ‘Ze gingen allemaal fanatiek 

voor de punten. Het competitie-element vinden ze belangrijk. Dat maakt het ook allemaal extra 

spannend. Ik geef natuurlijk wel punten weg, maar het blijft wel eerlijk. Ik zorg wel dat de sterkste op 

het eind de meeste punten krijgt.’ Hartoch zegt nogmaals dat hij veel waardering heeft voor de JOM-

formule, die iedere trainer vrijheid geeft zijn eigen manier van werken en onderwerpen in te 

brengen. ‘Dit moeten we zo handhaven. Iedereen vindt dit leuk. Het is ook uniek dat vrijwel het hele 

eerste team van Schaakstad Apeldoorn training geeft. Ik ben er volgend jaar weer bij.’  

Karel van Delft, januari 2005 

 

Rob Hartoch (2400) - Paul Keres (2615), IBM Amsterdam, 1971  

Voor Schaakkrant Apeldoorn heeft Rob Hartoch in 2001 zijn 'beste partij ooit', tegen Paul Keres in het 

IBM-toernooi in 1971, geanalyseerd.  

1.d4 Tegenwoordig open ik uitsluitend nog met 1.Pf3. Het nadeel hiervan is dat de tegenstander zich 
goed kan voorbereiden. De meeste wereldtoppers hebben een uitgebreider openingsrepertoir, zodat 
de tegenstander zich moeilijker kan prepareren. 1...Pf6 2.Pf3 c5 3.d5 b5 4.c4 Lb7 5.e3 De beste zet 
is volgens Keres 5.a4. Na de tekstzet verliest wit het openingsvoordeel en staat zwart iets beter. 5...g6 
6.Pc3 b4 7.Pe2 Lg7 Nauwkeuriger is direct 7...e6 om het witte centrum aan te tasten. Na de tekstzet 
kan wit zijn voorpost op d5 gemakkelijk handhaven. 8.Pg3 e6 9.e4 De kansen zijn nu ongeveer weer 
gelijk. 9...exd5 10.exd5 [Het alternatief 10.cxd5 leidt tot scherper spel, maar is niet sterker dan de 
tekstzet. Zie : 10.cxd5 0-0 A) 11.Lc4 Te8 12.Dd3 Pxe4?! (12...d6 13.0-0 Pbd7=) 13.Pxe4 f5 14.d6+ 
Kh8 15.Pfg5±; B) 11.Ld3 11...Te8 12.0-0 c4 13.Lc2÷] 10...0-0 11.Le2 d6 12.0-0 Pbd7 13.Lf4 Pb6 
Keres beveelt 13...Dc7! aan. 14.Dd2 Te8 15.Ld3 [Natuurlijk niet 15.Lh6? wegens 15...Txe2! 16.Pxe2 



Pxc4 en zwart staat zo goed als gewonnen.] 15...La6 Keres voorziet de tekstzet van een ? Volgens 
hem verdiende nu 15...a5! de voorkeur. 16.Tac1 Tc8 17.b3 Tc7 18.h3 De7 Keres ziet af van 18...Tce7 
vanwege 19.Lg5. De vraag is echter of hij deze zet moet vrezen. Zie: [18...Tce7 19.Lg5 Pbd7 20.Df4 
(20.Ph2 Dc7 21.Pg4 h5 met ongeveer gelijke kansen.) 20...Dc7 21.Ph2 h6 22.Lxh6 Pxd5 23.cxd5 
Lxd3 en de stelling is eveneens ongeveer in evenwicht.] 19.Tfe1 Df8 20.Txe8 Pxe8 21.Pe2 Lc8 
22.Ph2 Pd7 23.Le3 a5 [Een interessant alternatief is 23...f5 ] 24.g4?!  

Wellicht is de tekstzet iets te agressief, maar deze stelt wel de nodige problemen en zet zwart onder 
druk. 24...a4 25.f4 Ta7 26.Pf3 De7 27.Kg2 axb3 28.axb3 Ta3 29.Lc2 Ta2 Keres beoordeelt de 
stelling nu als iets beter voor zwart, maar waarschijnlijk zijn de kansen ongeveer gelijk. 30.Lf2 Pb6 
31.Te1 Dd8 [Nauwkeuriger is onmiddellijk 31...Dd7 ] 32.Lh4 Dd7 33.Dd3 Pf6 34.Pg3 h5? Keres 
voorziet deze zet van een ? en zegt dat zwart na 34...La6! met het idee 35...Pbxd5 gewonnen zou 
hebben gestaan. Wit kan dit evenwel gemakkelijk verhinderen via 35.Lxf6 met ongeveer gelijk spel. 
35.f5? [Te voorbarig. Aangewezen is eerst 35.Lxf6 B.v: A) 35...hxg4 36.hxg4 Lxf6 (36...Dxg4 
37.Te8+!+-) 37.f5 Lc3 38.Te2 ± B) 35...Lxf6 36.f5 Lc3 37.Te2± Na de slechte tekstzet staat zwart meer 
dan uitstekend.] 35...hxg4 36.hxg4 Pxg4 37.fxg6 [Vanzelfsprekend faalt 37.Te7? op 37...Txc2+!] 
37...f6? [Winnend voor zwart zou 37...Pe5! zijn geweest. Zie: A) 38.Pxe5 Dh3+?? (38...Lxe5! 39.Th1 
Dg4 40.gxf7+ Kf8! En zwart wint. Zie variant B.) 39.Kg1 Lxe5 40.gxf7+ Kf8 41.Txe5 dxe5 42.Dh7+-; B) 
38.gxf7+ 38...Kf8! 39.Pxe5 Lxe5 40.Th1 (40.Txe5 dxe5-+) 40...Dg4 41.Dh7 Pd7 42.Dh6+ Dg7-+ Vanaf 
nu verliest Keres de controle over de stelling.] 38.Kg1 Pe5 39.Pxe5 dxe5 [Ook goed voor wit is 
39...fxe5 40.Lb1 enz.] 40.Df5 De8? Oeps, daar gaat de grote Keres. Zwart heeft het echter al niet 
gemakkelijk meer. Zie: [40...Tb2 41.Tb1 Ta2 (41...Dxf5 42.Lxf5 Txb1+ 43.Lxb1±) 42.Tf1 Tb2? 
(42...Dxf5 43.Lxf5±) 43.Dh5+-; 40...Dd6 41.Dh5 Txc2 42.Tf1 De7 (42...Pxd5 43.Dh7+ Kf8 44.Ph5 Dd7 
45.cxd5 Dg4+ 46.Lg3 Dd4+ 47.Tf2+-) 43.Dh7+ Kf8 44.Lxf6+-; 40...Dxf5 41.Lxf5±] 41.Dh5! Zwart heeft 
nu geen enkele verdediging meer. Uit het vervolg blijkt dat wit op meerdere manieren kan winnen. 
41...Lh3  

[Moedertje lief zou ook niet meer hebben geholpen na 41...Txc2 42.Dh7+ Kf8 43.Lxf6 Lxf6 44.Tf1+-] 
42.Lxf6 [Voldoende voor de winst is ook 42.Pf5 Lxf5 (42...Dd7 43.Dh7+ Kf8 44.Ph6+-) 43.Lxf5 Kf8 
44.Le6+- enz.] 42...Lxf6 43.Dxh3 De7 44.Lf5 Kf8 45.Tf1 Ke8 46.Pe4 Lg7 47.Dh7 [47.d6 Df8 48.Ld7+ 
Pxd7 49.Txf8+ Kxf8 50.De6 Ta1+ 51.Kf2 Ta2+ 52.Kf3+-; 47.Le6 A) 47...Pxc4 48.bxc4+- (48.Tf7+-) ; B) 
47...Dc7 48.Dh7+-] 47...Lf8 48.d6 Dg7 49.d7+[49.Pxc5+-] 49...Kd8 [49...Pxd7 50.Lxd7++-] 50.Dxg7 
[50.Pg5 Pxd7 51.Pe6++-] 50...Lxg7 51.Pxc5 Pxd7 52.Td1 Ta7 53.Txd7+ Txd7 54.Pxd7 1-0  

 

 
Apeldoornse schaakkalender 

Zaterdag 13 juni MuConsult rapid in Denksportcentrum 

18-20 september Homburg Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2009 

 

  

Jeugdkalender   

Redactie Hessel Visser. tel. 5412425    hpjvisser@chello.nl   

  

30-05-09 NK Schoolschaken Kwart finales in Nijmegen  

06-06-09 NK Schoolschaken Halve finales in Nijmegen  

06-06-09 Slottoernooi IJSCO-cyclus in Wageningen  

13-06-09 NK Schoolschaken Finales in Nijmegen  

mailto:hpjvisser@chello.nl


20-06-09 Nationale Pupillendag (F t/m H-cat.) in Gouda  

   

NB.: Pinksteren valt op 31 mei en 1 juni 2009  

   

Schaakclubs in Apeldoorn  

Schaakstad Apeldoorn: dinsdagavond, Vrije Evangelische 

Gemeente, Sprengenweg 15. 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. Joke Hamers, tel   5341601 

VDS: donderdagavond, Multifunctioneel Centrum “De Hoge 

Weye”,  Dorpsstraat 30-32 (ingang achterom), 7361 AV 

 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. Patrick Spijkerbosch,  tel. 8443116.  

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 

Zie www.sbsa.nl  voor tal van artikelen en een lijst met links 

buiten Apeldoorn  

 
Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl   

De Schaakmaat  www.deschaakmaat.nl 

VDS Beekbergen  www.vriendschapdoorstrijd.nl 

De Touwladder    

http://home.wanadoo.nl/sc.de.touwladder/Index.html 
SV Ugchelen  www.sv-ugchelen.nl 

De Schakel www.svdeschakel.net 

SC Vrouw en Paard  www.vrouw-en-paard.nl 
Schaken Overdag Vogelnest 

http://www.sbsa.nl/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.deschaakmaat.nl/
http://www.vriendschapdoorstrijd.nl/
http://home.wanadoo.nl/sc.de.touwladder/Index.html
http://www.sv-ugchelen.nl/
http://www.svdeschakel.net/
http://www.vrouw-en-paard.nl/


Schaken Overdag De Schaakmaat  

NK Lightning Chess http://www.lightningchess.nl 

Vredesschaaktoernooi: www.pitw.net 

Apeldoornse scholen competitie www.sm-asc.nl 

Koningin Wilhelminaschool  www.kws.apeldoorn-onderwijs.nl/schaken.html 

De Korenaar  www.korenschaker.nl 

De Zonnewende www.kbsdezonnewende.nl 

Prinses Margrietschool  http://prmargriet.cms.sintact.nl/pagina/schaken/index.html 

Ruben Kuijper http://schaakamateur.wordpress.com 

Thomas Beerdsen www.thomasbeerdsen.nl 

KVDC www.kvdc.nl  
 

Overige schaaklinks 

Jussupow Schachakademie  www.jussupow.de 

Wereldschaakbond FIDE  www.fide.com 

Schakers.info  www.schakers.info 

Chessvibes  www.chessvibes.com  

Ratings en jeugdratings van clubs http://xaa.dohd.org/rating en 

http://xaa.dohd.org/jeugdrating/clubs.php 

Indelingsprogramma Sevilla www.jbfsoftware.com 

Convecta  www.chessok.com 

Chessbase www.chessbase.com  

Patrick Goudriaan rating berekenen http://ratingberekenen.fietsennl.nl/ 

Chess Tactics Server  http://chess.emrald.net 

The Week In Chess  www.chesscenter.com/twic/twic.html 

De Toren en IJSCO http://www.schaakverenigingdetoren.nl:80/subject.php?id=2958 

Mischa Tscharotschkin  www.chess-calendar.com 

Tim Krabbé  www.xs4all.nl/~timkr/chess/chess.html 

Susan Polgar www.susanpolgar.blogspot.com 

Frits Agterdenbos  www.chessvista.com 

Chesscool multimedia  www.chesscool.nl:80/multimedia.asp 

Visueel gehandicaped Jessica Lauser www.youtube.cosm/jtlauser 
Rybka gratis download: http://cap.connx.com/chess-engines/new-approach/rybka_fossils/ 

Link fotograaf Bas Beekhuizen: 

http://web.me.com/photowalhallainfo/chessphotographic/Welkom.html 

 

Schaakregels: www.schaakbond.nl/reglementen/fideregels2005.htm 

Spelersdatabase www.chesslive.de/playerdatabase.htm 

Partij-databases: www.chesslive.de en www.chessgames.com en  

www.newinchess.nl/NICBase/Default.aspx?PageID=400 
Nalimov eindspel database www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=de 

 

 

 

 

http://www.lightningchess.nl/
http://www.pitw.net/
http://www.sm-asc.nl/
http://www.kws.apeldoorn-onderwijs.nl/schaken.html
http://www.korenschaker.nl/
http://www.kbsdezonnewende.nl/
http://prmargriet.cms.sintact.nl/pagina/schaken/index.html
http://schaakamateur.wordpress.com/
http://www.thomasbeerdsen.nl/
http://www.kvdc.nl/
http://www.jussupow.de/
http://www.fide.com/
http://www.schakers.info/
http://www.chessvibes.com/
http://xaa.dohd.org/rating
http://xaa.dohd.org/jeugdrating/clubs.php
http://www.jbfsoftware.com/
http://www.chessok.com/
http://www.chessbase.com/
http://ratingberekenen.fietsennl.nl/
http://chess.emrald.net/
http://www.chesscenter.com/twic/twic.html
http://www.schaakverenigingdetoren.nl/subject.php?id=2958
http://www.chess-calendar.com/
http://www.xs4all.nl/~timkr/chess/chess.html
http://www.susanpolgar.blogspot.com/
http://www.chessvista.com/
http://www.chesscool.nl/multimedia.asp
http://www.youtube.com/jtlauser
http://cap.connx.com/chess-engines/new-approach/rybka_fossils/
http://web.me.com/photowalhallainfo/chessphotographic/Welkom.html
http://www.schaakbond.nl/reglementen/fideregels2005.htm
http://www.chesslive.de/playerdatabase.htm
http://www.chesslive.de/
http://www.chessgames.com/
http://www.newinchess.nl/NICBase/Default.aspx?PageID=400
http://www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=de
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Thomas met beker, standaard en het toernooiboek, dat traditiegetrouw  

na de prijsuitreiking klaar was. 

 



 

 

 

Thomas Beerdsen 3e op Nederlands Kampioenschap schaken t/m 12 jaar 

Marco Beerdsen bericht: 
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Albert Marks – Karel van Delft: 29.. Pg3  0-1 

Apeldoorners in Bevrijdingsschaaktoernooi 
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Toernooiwinnaars IM Alexander Kabatianski en IM Merijn van Delft. 



 

GM Sipke Ernst (links) en Tom Meurs. 



 

SBSA bestuur vergadert zondagmorgen voor het rapid toernooi. (foto Robert Ris) 

 

Bestuursvergadering SBSA  

Het SBSA bestuur heeft zondagmorgen een uurtje vergadert. Het was de 25e vergadering in bijna elf 

jaar tijd. In een uurtje werden een aantal besluiten genomen en constateringen gedaan. Hieronder 

de belangrijkste: 

- Financiën gaat net goed, kan beter. 
- Jeugdtraining coördineert Marco Beerdsen komend seizoen. Trainers IM Yochanan Afek, IM 

Merijn van Delft. 
- Homburg Weekendtoernooi in september, Marco Beerdsen toernooidirecteur. 
- Schaakkrant gaan we niet mee door. 
- Mu Consult rapidtoernooi in juni coördineert Martin van Dommelen. Voortaan één 

rapidtoernooi per jaar. 
- Site www.sbsa.nl blijft bestaan, webmaster Marco Beerdsen. 
- SBSA-emailberichten blijven verschijnen, redactie Karel van Delft. 
- Jeugd Ontmoet Meesters blijft, coördinatie Martin van Dommelen, Stefan Kuipers. 
- Apeldoorns snelschaakkampioenschap in Samsam blijft. Coördinatie Karel van Delft. 
- Er komt een bijeenkomst omtrent het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ voor ouders. 
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Geboren op 8 april om 22.59 uur in het Lukasziekenhuis: Lois Weller. 

 

Lois Weller geboren 

 

Op 8 april is Lois Weller geboren, 4250 gram en 52 cm. Lois moest na de geboorte ter controle een 

paar dagen in het ziekenhuis blijven. Moeder Marijke en dochter Lois maken het goed. Vader Harry 

en zusje Veerle ook. Lois heeft al goed ontwikkelde stembanden en gebruikt die ook. 

Marijke had zwangerschapsdiabetes en Lois moest leren zelf haar insuline te reguleren. 

Zus Veerle sprak bij de kennismaking met Lois direct een van haar twee favoriete woorden ‘aai’ uit.  

Lois is nichtje van SBSA-voorzitter Merijn van Delft en kleindochter van SBSA-secretaris Karel van 

Delft. 
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Justin Gunter versus Karel van Delft. (foto Diane Roest) 
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V.l.n.r. Rien Bos, Ton de Vrede, Paul Peters, Ilja Zaragatski, Vyacheslav (Slava) Ikonnikov, 

Luc Winants, Jeroen Bosch. 

 

Consternatie na een half uur spelen. Arbiter Paul Peters had ontdekt dat de opstelling van Homburg 

niet overeenkwam met de ingediende opstelling. Bord 1 en 4 waren verwisseld De oorzaak was dat 

captain Rien Bos voorafgaand aan de wedstrijd bij de arbiter een andere versie had ingediend dan de 

definitieve versie die captain Lucien van Beek aan de spelers had gestuurd. Dat was weer het gevolg 

van het feit dat Ilja Zaragatski enige dagen voor de wedstrijd had aangegeven dat hij graag op het 

eerste bord wilde spelen omdat dat de grootste kans zou geven op een GM als tegenstander. Hij is 

namelijk nog in de race voor een GM-norm in de competitie. Arbiter Peters had in tegenstelling tot 

wat gebruikelijk is bij aanvang van de wedstrijd geen namen en borden opgenoemd. Met als 

argument: ‘ik ken de meeste spelers toch niet.’ Dat was op zich ook al een unicum. 

Na het ontdekken van de fout, zocht Peters in de reglementen op wat hij zou moeten doen. De 

reglementen schrijven voor dat een dergelijke kwestie in der minne geschikt moet worden. 

Helaas was nationaal hoofdarbiter Peter de Jong onbereikbaar voor ruggespraak. Captain Ton de 

Vreede van Rotterdam toonde zich voorstander van een zo sportief mogelijke oplossing. Hij vroeg zijn 

spelers wat zij wilden. Op voorstel van Winants werd tot doorspelen besloten. In ieder geval is weer 

een stukje schaakhistorie geschreven. De captains van Homburg Apeldoorn hebben afgesproken de 

interne communicatie verder aan te scherpen.  



 

Tom Meurs (links) tijdens bekerwedstrijd voor Hombug Apeldoorn. 

 

Trainingsweek Tom Meurs bij Tibor Karolyi 

Tom Meurs bericht: 

 

De afgelopen week (van zaterdag tot zaterdag) heb ik kunnen trainen met Tibor Karolyi, voormalig 

trainer van wereldtoppers als Leko en Polgar. Ook bekende Nederlanders zoals Stellwagen hebben 

met hem getraind. Dat was een bijzondere leerzame ervaring. Ik werd met hem in contact gebracht 

door Yochanan Afek, mijn trainer en coach. Ter voorbereiding heeft hij een groot aantal partijen van 

mij geanalyseerd en een aantal trainingsthema’s bedacht op basis van sterke en verbeterpunten. Het 

was knap dat hij zich richtte op belangrijke punten die vaker voorkwamen in mijn partijen, niet op op 

zichzelf staande zaken. Hij woont in een klein dorpje in Hongarije vlakbij de Joegoslavische grens. We 

hebben zeer intensief getraind, 6 tot 7 uur per dag. Ik heb daar veel leerzame punten uit kunnen 

halen en zal nog enige tijd nodig hebben om alles te verwerken. En kan het dan hopelijk toepassen in 

mijn schaakpartijen. Ook heb ik gezien hoe hij partijen analyseert van onder meer Karpov en daar 

boeken over schrijft. We hebben niet alleen getraind; hij vertelde veel over hoe hij tegen schaken 

aankeek en tegen trainen/trainers. Ook het Nederlandse schaken kwam aan de orde waar hij nogal 

wat verbetermogelijkheden zag. Maar niet alleen schaken kwam aan de orde. Ook heb ik een lagere 

school bezocht en squash met hem gespeeld. En natuurlijk een kort bezoek aan Boedapest op de 

laatste dag.  

 



 

 

Oproep arbiter Sibbele Bonthuis dopingcontrole te boycotten 

Sibbele Bonthuis bericht: 

 

Aan de besturen van OSBO-verenigingen en teamleiders van 

teams uit klasse 2a 

 

Oproep aan alle spelers voor de slotronde van klasse 2a in Elburg  

op donderdag 23 april 2009 
 

Het dopinginstituut heeft de KNSB opdracht gegeven om een dopingcontrole uit te laten voeren bij 

een wedstrijd in de onderbond. Er is gekozen voor de slotronde in Elburg. 

Mijn voorstel is om daar met zijn allen niet aan mee te werken. We moeten een duidelijke daad 

stellen. Ik ben daar die avond wedstrijdleider en zal het voorbeeld in deze geven. 

Dopingcontrole bij schaakwedstrijden is compleet ridicuul. Er is nog nooit in de geschiedenis 

aangetoond dat bij inname van een bepaalde stof de schaakresultaten omhoog gaan. ( Was het maar 

waar hoor ik bepaalde schakers mompelen ) 

Mensen moeten eens afleren om allerlei maatregelen te strak door te voeren, waarom is een 

dopingcontrole nodig in de schaakwereld als er geen doping voor schakers bestaat? 

Bij de controle moeten lijsten ingevuld worden, urinemonsters genomen worden die gecontroleerd 

worden op de aanwezigheid van verboden stoffen, vastgesteld door de WADA. 

Ik vind dit onzinnig, een onnodige inbreuk op privacygegevens en weggegooid geld. 

Ik zal de pers inlichten en uitnodigen voor deze avond! 

Om 19.15 uur worden alle spelers voor die avond verwacht voor de controle. Ik  stel voor dat ik 

namens alle of in ieder geval namens vele schakers en verenigingen een persverklaring afleg. 

Als wij massaal deze daad stellen kan de schaakbond geen maatregelen stellen lijkt me of er breekt 

groot tumult uit in de nationale schaakwereld. Willen alle verenigingen en teamleiders namens hun 

vereniging en teams reageren naar mij, want ik wil wel weten waar ik sta en welke steun ik precies 

heb die avond. Ik noem met name ook de verenigingen en niet alleen de teams, want de 

dopingcontrole die avond is een teamoverstijgende oproep. 

Graag ook reacties van verenigingen die toevallig geen team in klasse 2a hebben. 

Deze brief wordt ook gepubliceerd op de website van de OSBO en is een puur persoonlijk initiatief 

van mij, want als schaakbond kun je dit initiatief niet nemen. De bond immers heeft het 

dopingreglement aanvaard. ( zie schaakbond bij reglementen ) 

Deze brief graag doormailen naar zoveel mogelijk clubschakers. Hoe mee reacties naar mij, hoe 

beter. Ik houd jullie op de hoogte. 



 

Met vriendelijke groeten, 

Sibbele Bonthuis 

 

 

Stellingenparcours waarbij deelnemers konden overleggen. 
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SBSA bestuur spreekt met IM Thomas Willemze 

De nieuwe talentcoach van de KNSB IM Thomas Willemze heeft afgelopen vrijdag in Apeldoorn een 

gesprek gehad met SBSA-bestuursleden Stefan Kuipers, Marco Beerdsen en Karel van Delft. 

Willemze zet vanuit de KNSB een nieuw beleid op omtrent talentontwikkeling. Ook zal hij hier als een 

van de trainers en als coördinator uitvoering aan geven. Enerzijds wordt het beleid richting gegeven 

door voorwaarden van subsidiegever NOC-NSF, anderzijds begrijpt Willemze heel goed dat het 

belangrijk is dat de KNSB ervaringen en suggesties uit het land benut. Hij maakt daarom eerst een 



rondje langs een aantal plaatsen waar actief en met resultaat getraind wordt. Ook zal hij veelvuldig 

bij toernooien aanwezig zijn en daar spreken met jeugdspelers, ouders en trainers. Zijn eerste 

voornemen is: goed luisteren.  

SBSA wenst hem veel succes 

 

Voorafgaand aan simultaan. GM Jan Smeets schommelt met Veerle Weller in een tuin in Oene. 

Dat was op de heenreis naar Epe. Jan dacht dat het dorp wellicht in N-Holland lag. 



 

GM Jan Timman versus Karel van Delft. (Foto Jan Stenvert) 
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Merijn en zijn zus Marijke zaten 26 jaar geleden ook al samen aan de bar in de Flierefluiter. 
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Thomas Beerdsen en GM Artur Joesoepov. Nog een paar jaar, dan spelen ze samen in Homburg 1. 

Thomas schrijft binnenkort voor de SBSA-berichten een boekbespreking over de serie Tigersprung  

Die Joesoepov maakt. Thomas bestudeert met genoegen deel 1 tot 2100 elo van de boeken. 



 

Een van de stellingen uit het boek van Pervakov en Dvoretsky. 



 

GM Artur Joesoepov signeert Tigersprung-boeken voor Thomas. 

 

 

 

 

Homburg Apeldoorn lezing met Joesoepov over analyseren 

 

Om je sterk te ontwikkelen moet je vooral je eigen partijen kritisch analyseren. Eerst zelf met de 

stukken op het bord. Pas daarna moet je met een computer nagaan of je nog dingen hebt gemist.  



Dat hield GM Artur Joesoepov zondagmiddag in artcafé Samsam voor aan een gehoor van zo’n 40 

belangstellenden. 

Joesoepov spreekt uit eigen ervaring. Door de nadruk op het analyseren van eigen partijen in zijn 

trainingen met IM Mark Dvoretsky, werd hij op 17-jarige leeftijd jeugdwereldkampioen. Drie jaar 

later werd hij grootmeester. 

De lezing over analyseren werd georganiseerd door Homburg Apeldoorn. De Apeldoornse 

schaakvereniging zal nog een aantal van dergelijke gratis toegankelijke bijeenkomsten met spelers 

van het eerste team organiseren. 

Joesoepov sprak in het Engels. Hij behandelde diverse partijen waarin steeds gespeeld werd op een 

zwakte door achtergebleven pionnen. 

Tijdens het bespreken van de partijen vertelde Joesoepov een aantal anekdotes. Bijvoorbeeld hoe hij 

er getuige van was dat Botwinnik de jeugdige Kasparov voorhield dat hij minder oppervlakkig moest 

spelen, anders zou hij niet verder kunnen komen dan Taimanov.  

Een van de partijen betrof een eigen winstpartij in het Duitse Puvermuhle op Kortchnoi.  

Door de partijen te vergelijken liet Joesoepov de gevaren zien van zwakke pionstructuren. Dergelijke 

zwaktes kun je als aanvaller proberen uit te lokken. 

Vooral klassieke partijen met een duidelijk thema bestuderen, raadt Joesoepov aan. Daarbij zijn 

vooral boeken goed, waar ideeën in woorden uitgelegd worden. Zelf heeft hij veel geleerd van 

boeken van Botwinnik en Smyslov. 

Eén van de partijen die hij besprak was Taimanov – Kotov (Zurich 1953). De zet Te1 gaf aan dat 

Taimanov allerminst oppervlakkig was, stelde Joesoepov vast. 

Het voorbeeld geeft volgens hem aan dat juist het kunnen combineren van verschillende ideeën 

goede spelers kenmerkt. Daarbij gaat het niet alleen op het herkennen van patronen en 

mogelijkheden. Ook het voelen van gevaar en ruiken wanneer er kansen liggen, zijn kenmerkend 

voor sterke spelers. 

Alleen maar normale zetten spelen, is niet altijd genoeg. ‘Too many correctness is sometimes wrong’ 

 Dvoretsky’s Analytical Manual is een moeilijk boek, geschikt voor vooral sterke spelers. ‘Misschien 

zelfs vooral voor grootmeesters’. Het boek bevat uitstekend materiaal om door twee spelers samen 

bestudeerd te worden. De stellingen zijn veelal voor zowel wit als zwart speelbaar. Ook hier adviseert 

Joesoepov eerst stellingen te bestuderen en pas later naar de oplossingen in het boek te kijken. 

Recent heeft Joesoepov via zijn uitgeverij het boek Studien fur Praktiker van Pervakov en Dvoretsky 

in het Duits uitgegeven. De studies zijn van uitstekende kwaliteit en de ideeën die ze omvatten zijn 

erg toepasbaar in de praktijk. Ook deze stellingen laten zich goed door duo’s bestuderen en 

uitspelen. 

Trainers kunnen de stellingen ook simultaan tegen leerlingen uitspelen en nadien bespreken. 

 

Kort sprak Joesoepov nog over zijn serie boeken Tigersprung. De serie kent drie niveaus: tot 1500, tot 

1800 en tot 2100 elo. Per niveau verschijnen er drie delen. Per niveau is er al een boek beschikbaar 

(24,90 euro). De serie is voorgekomen uit training per post die Joesoepov in het verleden deed. Met 

suggesties van zijn leerlingen heeft hij de cursus vervolmaakt. Volgens Joesoepov is de methode wat 



uitgebreider dan de Stappenmethode. Die methode vindt hij ook goed. ‘Geen methode is volmaakt, 

meerdere goede methoden kunnen elkaar aanvullen.’ 

Meer informatie over Tigersprung:  www.jussupow.de 

Joesoepov heeft een aantal boeken van zijn uitgeverij in depot bij Karel van Delft. Ze kunnen bij hem 

besteld worden. (k.vandelft@planet.nl). Ook bij diverse SBSA activiteiten zijn ze verkrijgbaar. 

 

 

 

 

SBSA jeugdtraining over partij Van Delft – Van Weersel 

Merijn van Delft besprak vrijdag met de twee trainingsgroepen van de SBSA jeugdacademie zijn partij 

tegen Arlette van Weersel in het Batavia 2009 toernooi. Zie de bijlagen voor de partij. 

Na een desastreus toernooi in Nieuw Zeeland heeft Merijn in zijn laatste twaalf partijen een tpr van 

circa 2450 gescoord.  

http://www.jussupow.de/
mailto:k.vandelft@planet.nl


 

 

 

Thomas Beerdsen geeft twee simultaanseances op de Plusschool met 100% score 

Marco Beerdsen bericht: 



 

 

 

 

 

 

KVDC Lente toernooi 2009 

  

Datum van het toernooi: zondag 19 april 

Plaats van het toernooi: Apeldoorn 

Locatie (naam en adresgegevens): Denksportcentrum, Dubbelbeek 24 

Aanvang: 12.00 uur 

Prijsuitreiking: 18.00 uur 



Prijzen: 200, 100, 50, 30, 20 euro, vijf ratingprijzen 10 euro 

Inleggeld: 8 euro, jeugd t/m 20 jaar 5 euro 

Speeltempo: zeven ronden 20 minuten p.p.p.p. 

Contactpersoon: Karel van Delft 

Telefoonnummer: 06 22226928 

E-mailadres:  k.vandelft@planet.nl 

Homepage van het toernooi: www.sbsa.nl                                                                               

KNSB-ratingverwerking: nee 

KNSB-jeugdratingverwerking: nee 

FIDE-ratingverwerking: nee 

Bijzonderheden: 

Het toernooi wordt georganiseerd door Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn (SBSA). 

Sponsor is KVDC (www.kvdc.nl)  

 

Deelnemers: 

1. IM Merijn van Delft 

2. ? 
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Tim Krabbé heeft een interessante en leerzame schaaksite www.xs4all.nl/~timkr/chess/chess.html 

Zie ook zijn algemene site www.xs4all.nl/~timkr/timkr.html 

 

Tim Krabbé 12 maart tijdens boekenweek in Apeldoorn 

Ivan Borghstijn van boekhandel Nawijn&Polak bericht: 
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Homburg Apeldoorn workshop met Joesoepov over analyseren 

 

Homburg Apeldoorn houdt zondag 8 maart in artcafé Samsam een workshop met GM Artur 

Joesoepov over hoe je partijen analyseert. Hij bespreekt enkele partijen en het nieuwe boek van 

Mark Dvoretsky: 

‘Dvoretsky’s Analytical Manual’.  

De workshop duurt van 13.00 tot 16.00 uur. 



Iedereen is welkom. De toegang is gratis. 

De voertaal is Engels. 

De workshop is ook geschikt voor de deelnemers aan de SBSA jeugdtraining. 

Samsam is gevestigd aan de Van Kinsbergenstraat 17 in Apeldoorn. 

 

Later dit seizoen organiseert Homburg Apeldoorn nog een simultaan met GM Sebastian Siebrecht 

(wegens behalen GM-titel) en workshop met IM Alexander Kabatianski (tien jaar in eerste team). 

 

Zondagmiddag 29 maart organiseert Homburg Apeldoorn in Samsam een middag met Homburg 

Apeldoorn-speler IM Ilja Zaragatski. 

Vanaf 13.00 uur bespreekt hij eerst enkele fragmenten van de partijen uit de Meesterklasse die de 

dag ervoor zijn gespeeld. Vervolgens geeft hij een simultaan. 

Zeker geschikt voor deelnemers aan SBSA-jeugdtraining. 

De voertaal is Engels. Voor de liefhebbers spreekt Ilja ook Duits en Russisch. 

 

 

Publieksexplicatie Noomen bij Homburg Apeldoorn – Hotels.nl 

 

Jeroen Noomen geeft zaterdag 7 maart publieksexplicatie bij de Meesterklassewedstrijd Homburg 

Apeldoorn – Hotels.nl.  

Hij wordt geassisteerd door IM Roeland Pruijssers, die al vooruit gespeeld heeft tegen GM Ivan 

Sokolov. 

De wedstrijd begint om 13.00 uur in het kerkgebouw aan de Sprengenweg. 

 

 



 

 

DVD Jeugd Ontmoet Meesters 

 

 

SBSA emailbericht  427 zondag 15 februari 2009  

 



 

Tibor Karolyi (Hon)  - Merijn van Delft   



 

Arbiter Aart Strik. 



 

V.l.n.r. café-eigenaar Peter Tames, Yochanan Afek en Cees Visser. 



 

IM Merijn van Delft en GM Ilan Manor bespreken partij na met GM Hans Ree. 



 

GM Yasser Seirawan. 
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GM Ivan Sokolov and IM Roeland Pruijssers draw their game yesterday evening in Apeldoorn. The 

game is part of Hotels.nl (Groningen) – Homburg Apeldoorn and is played in advance because Sokolov 

participates in European Championships. 

 

De partij GM Ivan Sokolov – IM Roeland Pruijssers is gisteravond geëindigd in remise. 

De partij maakt deel uit van de Meesterklassewedstrijd Hotels.nl – Homburg Apeldoorn die zaterdag 

7 maart in Apeldoorn wordt gespeeld. 

 

Het speeltempo was 35 zetten in 1.45 uur en 30 minuten per speler voor de rest van de partij. 



Sokolov (internationale rating 2657) staat 66e op de wereldranglijst en nr 2 op de Nederlandse 

ratinglijst 

Pruijssers (internationale rating 2445) staat nr. 1364 op de wereldranglijst 

Roeland Pruijssers zal de partij analyseren tijdens de Buro Post Partijanalyse op dinsdag 17 februari.  

Aanvang 19.00 uur.  

Hieronder een aantal foto’s.  Voor de partij in pgn, zie de bijlage. 

De spelers zaten in een rustig zaaltje. 

De partij was live te volgen op een pc in de speelzaal tijdens de clubavond.  

Met dank aan materiaalman Henk Scholten. 

Gehoopt werd op een analyse door de spelers na afloop van de partij. Daarbij zouden clubleden dan 

aanwezig kunnen zijn. 

Mogelijk gefrustreerd door het missen van de winst, verliet Sokolov het pand onmiddellijk na het 

ondertekenen van het notatieformulier en toen hield Pruijssers een analyse ook maar even voor 

gezien. 

 

 

GM Ivan Sokolov (links) vs IM Roeland Pruijssers. 

 

 



 

 



 

 

 

 

SBSA emailbericht  425 zondag 8 februari 2009  

 



 

GM Sipke Ernst en GM Artur Joesoepov. 

 



 

Veerle met oma Joke en moeder Marijke. 

 



 

Veerle and friends. 

 



 

Veerle speelde samen met Karel haar eerste partij. Net toen ze een damezet wilde spelen, greep  

moeder Marijke in en moest opa alleen verder spelen. 

  



 

 

SBSA emailbericht  424 zondag 1 februari 2009  

 



 

Tijdens de twaalfde ronde vond er een studiewedstrijd van Arves plaats onder leiding van IM  

Yochanan Afek. In drie uur tijd moesten de 22 deelnemers negen studies oplossen die onder  

meer door GM Jan Timman en IM Yochanan Afek gecomponeerd zijn. Armen Hachijan  

was een van de deelnemers. Hij had twee studies goed.  



 

Armen Hachijan, naast hem Harold van der Heijden. Op zijn befaamde database staan circa  

70.000 van de ooit gecomponeerde 80.000 eindspelstudies.  



 

De meester en zijn klasje. 



 

Ook Lex Jongsma en GM John Nunn deden aan het toernooi mee. (foto Evi Zickelbein) 



 

IM Yochanan Afek en Arves-voorzitter Jurgen Stigter. 

De stelling op het bord staat op de voorkant van het nieuwste Arves-magazine.  

De eindstelling komt tot stand via drie geforceerde stukoffers.  

 

 

SBSA emailbericht  423 zondag 25 januari 2009  

 



 

IM Yochanan Afek bekijkt met Corus-site redacteur FM Aviv Fridman inzendingen. 

 

Corus Challenger populair 

Het dagelijkse Corus mat in twee probleem (de Corus Challenger) van IM Yochanan Afek is populair. 

In gebouw de Moriaan leveren dagelijks zo’n 50 tot 80 mensen een oplossing in. Via de Corus 

schaaksite komen er dagelijks tussen de 500 en 700 binnen. 

Zaterdag 31 januari organiseert Afek een studiewedstrijd tijdens Corus.  

Zie voor meer informatie onder meer de vorige SBSA berichten (te vinden op www.sbsa.nl)  

 

Einde aan Aventus weekeindtoernooi en Apeldoornse Schaakkrant  

 

Er is een einde gekomen aan het Aventus Open Apeldoorns schaakkampioenschap. Om allerlei 

vragen van tal van betrokkenen niet mondeling te hoeven beantwoorden, volgt hier een toelichting.  

Aventus bezuinigt drastisch op het sponsorbudget. Vanuit de SBSA is geprobeerd een creatieve 

oplossing te vinden waarbij rekening gehouden zou kunnen worden met beperkingen van zowel de 

sponsor als de SBSA. De sponsor heeft hierbij aangegeven dat aan een aantal voorwaarden voldaan 

moet worden, dit is helaas niet gelukt. 

http://www.sbsa.nl/


Overigens is in het verleden altijd uitstekend met Aventus samengewerkt en dankt SBSA de sponsor 

voor de samenwerking. 

Binnenkort vergadert het SBSA-bestuur. Dan komt de kwestie van het weekeindtoernooi opnieuw op 

de agenda. Opties zijn bijvoorbeeld volledig afzien van een weekeindtoernooi of een veel 

kleinschaliger toernooi met erg bescheiden prijzengeld (en bijgevolg nauwelijks topspelers). 

Suggesties van sympathisanten zijn welkom.  

 

Aan de schaakkrant komt ook een einde. Belangrijke reden is dat eindredacteur Karel van Delft 

besloten heeft aan het eind van dit seizoen een ‘organisatie-sabbatical’ te nemen. Hij zal zich 

beperken tot het secretariaat, de SBSA-berichten en mogelijk af en toe een bijrolletje in eendaagse 

activiteiten. 

Een opvolger voor de Schaakkrant bleek niet voorhanden. Met de productie van de krant is ongeveer 

150 uur vrijwilligerswerk gemoeid. De krant drijft op advertenties en die werven is in deze tijd van 

economische malaise ook een lastig verhaal. De vraag is bovendien of de tijd die het kost om de krant 

te maken opweegt tegen het belang er van. In dit internettijdperk zijn er makkelijkere en goedkopere 

methoden om te communiceren. Ook het wegvallen van sponsor Aventus speelt een rol in de 

beslissing om met de krant te stoppen. 

 

 

SBSA emailbericht  419 zondag 28 december 2008  

 



 

Jeffrey ten Velde – Karel van Delft.  

Wit biedt remise aan. Zwart slaat dat af en speelt een verliezende voortzetting. 

Zwart heeft één winnende zet. Antwoord aan eind van dit bericht. 

 

 

SBSA emailbericht  418 zondag 21 december 2008  



 

 

 

DVD tien jaar SBSA 

 

SBSA heeft een dvd gemaakt waarop de geschiedenis van de eerste tien jaar van haar bestaan is 

vastgelegd. 

De dvd omvat jaarverslagen, schaakkranten in pdf, 408 SBSA berichten + bijlagen, een historisch 

overzicht van 1674 foto’s en enig beeldmateriaal van de viering van het tienjarig bestaan op 12 

oktober 2008 in Samsam. 

De dvd kent een bescheiden oplage van zes exemplaren en is te kopiëren via SBSA-bestuursleden. 

 

 

SBSA emailbericht  413 zondag 16 november 2008  

 



 

 

Johan van Mil tijdens een Apeldoornse Schaak-3-daagse. 

 



 

Johan van Mil, tweede van rechts in de Oranjerie tijdens een snelschaaktoernooi. Tegenstander 

was IM Yochanan Afek. Voor hen GM Rongguang Ye en Merijn van Delft. 

 

 



Johan van Mil, blindpartij tegen Merijn van Delft in Apeldoorns stadhuis. 

 

 



 



 

Achterkant Schaaknieuws maart 1992 

 

De crematie van Johan van Mil is maandag 17 november om 13.45 uur in de Lux zaal van 

crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 in Eindhoven. 

Erika Sziva vraagt in plaats van bloemstukken een rode of witte roos mee te nemen.  

Ze vraagt ook om een persoonlijke herinnering op een A-viertje mee te nemen voor een 

herinneringsboek voor Alex en Nico. 

 

In Memoriam: IM Johan van Mil overleden 

 

Internationaal Meester Johan van Mil is 9 november op 49-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw Erika 

Sziva heeft indringend zijn ziekbed weergegeven op hun eigen site www.debestezet.nl. 

Het SBSA-bestuur wenst zijn vrouw Erika en zoons Alex en Nico veel sterkte toe. 

Johan van Mil was een graag geziene gast, die regelmatig met Erika in Apeldoorn kwam. Hij deed 

onder andere mee aan twee Apeldoornse Schaak-3-daagses. In het Apeldoorns stadhuis speelde hij 

een blindpartij tegen Merijn van Delft. Het werd een remise, waarbij Merijn goed wegkwam. 

Bij een SBSA-schaakfestival verkocht Johan boeken, evenals bij het ROC Aventus Open Apeldoorns 

schaakkampioenschap. Altijd was er voor iedereen een vriendelijk woord en gaf hij desgevraagd 

http://www.debestezet.nl/


uitgebreid toelichting over boeken. Daarbij ging Johan in op de inhoud. Aanprijzen puur om een boek 

te verkopen, dat was hem vreemd. 

Ook kwam Johan in Apeldoorn met zijn vrouw bij mij thuis voor een trainingssessie met Mark 

Dvoretsky. 

De contacten waren talrijk en immer heel plezierig. 

De eerste keer dat ik Johan ontmoette moet in 1990 zijn geweest, tijdens een snelschaaktoernooi in 

de Postbank in Arnhem. Het was het eerste of tweede toernooi buiten de plaats waar Merijn aan 

meedeed. Als vader van zo’n ventje dat graag wil schaken, ben je benieuwd hoe die schaakwereld in 

elkaar steekt. Het is vast anders dan bij voetballen. Johan was boeken aan het verkopen, maar nam 

alle tijd om te vertellen over de schaakwereld en hoe je je talent zou kunnen ontwikkelen. 

Niet veel later bezocht ik hem op de Schaaknieuws-redactie, waar hij eindredacteur was. Ik schreef 

een aantal artikelen over schaken en psychologie voor het blad. Later heeft Merijn het stokje 

overgenomen en artikelen geschreven. Bij hem thuis interviewde ik Johan voor een afstudeerproject 

aan de UVA over schaaktalent ontwikkelen. 

De laatste keer dat we elkaar spraken was afgelopen zomer in Dieren, tijdens het Open NK waar hij 

boeken verkocht. Johan was ernstig ziek, maar daar hoorde je hem nooit over. Hij wilde onder de 

mensen zijn en genoot van de vele contacten. Hij was benieuwd naar het boek dat Merijn en ik 

hebben geschreven over schaaktalent ontwikkelen. Dat was immers ook het gespreksonderwerp 

geweest van onze eerste ontmoeting zeventien jaar geleden. Graag had hij een recensie willen 

schrijven voor Schaaknieuws, maar de aanstaande hartoperatie weerhield hem daarvan. 

Met kerst 1991 schreef Johan me een brief, waarin hij vertelde hoe hij zijn laatste IM-norm had 

binnengehaald door Tai Chi principes te hanteren. Ik heb de brief bewaard en Johan zal het vast 

waarderen als ik hem hierbij als afscheidsgroet publiceer. 

Johan, je bent een vriend. Je hebt een plaats in ons hart. 

 

Karel van Delft 

 

 

 

 

SBSA emailbericht  411 zondag 2 november 2008  

 



 

GM Slava Ikonnikov (rechts) debuteerde voor Apeldoorn.  

Hij reist op en neer vanuit Perm in de Oeral. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Perm_(stad) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Perm_(stad


 

Marc Jonker. Zoon Alex en oma Marijke kijken toe. 

 

 

SBSA emailbericht  408 maandag 13 oktober 2008  



 

Armen: ‘Karel, waar ken je die stelling van?’ Karel: ‘Hoezo?’. Armen: ‘Je verliest nu je d-pion en je 

verliest op dezelfde manier als tegen mij in ROC Aventus.’ 



 

Roeland tegen Rogers: ‘Ik ken je van de SBSA berichten.’ 



 

 

 

10 jaar SBSA 
SBSA heeft zondagmiddag 12 oktober in artcafé Samsam het tienjarig bestaan gevierd. 

Voorzitter Merijn van Delft hield een korte toespraak. Tevens presenteerde hij het boek 

‘Schaaktalent ontwikkelen’.  

Het was een uitermate gezellig samenzijn. Er waren zo’n 35 aanwezigen. 

Er werden kloksimultaans gegeven door IM Roeland Pruijssers, IM Merijn van Delft, FM Stefan 

Kuipers, Sven Bakker en Armen Hachijan.  

Enkele bezoekers en Schaakclub Voorst gaven een donatie. Schaakstad Apeldoorn heeft een cadeau 

toegezegd, waarschijnlijk een simultaan. 

Enkele mensen mailden SBSA met een felicitatie. 

Penningmeester Martin van Dommelen attendeert op SBSA-banknummer 39.32.95.850. 

Donaties bevorderen het voortbestaan van SBSA en de goede werken. 

 

 

SBSA emailbericht  406 zondag 28 september 2008  



 

60 procent van het Nederlands Olympiadeteam heeft inmiddels het boek ‘Schaaktalent 

ontwikkelen’ gekocht: GM Erwin l’Ami, GM Jan Smeets en GM Daniel Stellwagen. 



 

Hoesje van een foto-cdrom met 221 foto’s, die in oplage van drie stuks is vervaardigd. 

 

Alexander Kabatianski 10 jaar in Apeldoorn 

IM Alexander Kabatianski is tien jaar onder ons in Apeldoorn.  

 

Als we goed rekenen speelt Kabatianski na Merijn van Delft (een jaar of veertien) van de huidige 

spelers het langste in het eerste team. 

 

Merijn van Delft heeft een paar mooie partijen van hem geselecteerd en bericht: 

Zie attachement. Zijn titanengevecht met Shirov stamt uit vroegere tijden, maar mag natuurlijk niet 

ontbreken. 

Kabatianski vormde met name in de beginjaren een steunpilaar voor het team. Met zijn solide spel 

verloor hij bijna nooit. 

In het jaar dat we naar de Meesterklasse promoveerden had hij 8 uit 9 aan het eerste bord (dat weet 

ik nog omdat ik zelf 8 uit 9 aan een lager bord had). 

Van zijn klassieke spelopvatting heb ik door de jaren heen veel geleerd. 



 

 

Makula school geeft certificaat aan SBSA 

De oprichters van de Makula Foundation Rogers Mutebi en Cobie Joustra hebben SBSA tijdens het 

Aventus weekeindtoernooi een certificaat van erkenning gegeven. 



SBSA heeft er voor gezorgd dat op de school een schaakschool actief is. Dat is uniek voor Afrikaanse 

sloppenwijken.  

 

 

Het eerste SBSA  emailbericht  

 

10 jaar SBSA 

SBSA viert zondag 12 oktober in artcafé Samsam aan de Van 

Kinsbergenstraat 17 van 14.00 tot 17.00 uur het tienjarig bestaan.  

Iedereen welkom, toegang gratis.  

Programma: informeel, onder meer boekpresentatie 

‘Schaaktalent ontwikkelen’, films en foto’s via beamers, 

snelschaken en rapidkloksimultaans door aanwezige spelers van 

Homburg Apeldoorn 1, waaronder SBSA-bestuursleden IM 

Merijn van Delft en FM Stefan Kuipers. 

Voor de liefhebbers liggen er gratis schaakkranten nrs 2 t/m 9.  

SBSA-voorzitter IM Merijn van Delft houdt om 14.30 uur een 

korte toespraak. 

 

Ter gelegenheid daarvan maakt SBSA een DVD met alle SBSA 

emailberichten (iets meer dan 400) en een selectie van ruim 1500 

foto’s. 



De DVD kost tien euro. De paar euro winst per DVD is bedoeld 

om SBSA-activiteiten te bekostigen. 

De DVD is verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar 

k.vandelft@planet.nl  
 

 

 

Eerste KVDC Masterclass in artcafe Samsam. 

 

mailto:k.vandelft@planet.nl


 

V.l.n.r. IM Roeland Pruijssers, Armen Hachijan, IM Robert Ris, IM Merijn van Delft, Jeroen Noomen. 

 



 

 

 

 

 

Chess masterclass met Noomen over Rybka 3 

 

Jeroen Noomen gaf zondag 28 september in Samsam een workshop over Rybka 3. 

Apeldoorner Noomen schrijft het openingsboek van Rybka. 

Zie de bijlagen voor zijn presentatie, in zowel Powerpoint als Word. 

Er kwamen twaalf geïnteresseerden op de lezing af. 

Jeroen Noomen wil met plezier vragen beantwoorden als die via het SBSA-secretariaat 

k.vandelft@planet.nl naar hem doorgestuurd worden. 

 

  

 

mailto:k.vandelft@planet.nl


 

SBSA emailbericht  405  zondag 21 september 2008  

 

 

Schaaknieuws over Aventus 2008 

 

In het blad Schaaknieuws staat deze week een artikel van Merijn van Delft over Aventus 2008. 

Hij analyseert partijen en werpt de vraag op hoe goed het is om in een zesrondig toernooi eerst twee 

ronden op rating en dan vier op wp in te delen. 

Wie hier over een artikel wil insturen naar SBSA berichten is van harte welkom. 

Chesstempo 

Link naar tacktiekserver http://chesstempo.com 

 

 

 

http://chesstempo.com/


 

 

 



 

Cornelis Slagmolen met Yochanan Afek.  

 

Cornelis Slagmolen overleden 

Al enkele maanden geleden blijkt Cornelis Slagmolen te zijn overleden. Hij was helaas bij de 

Apeldoornse schakers uit het zicht geraakt.  

Yochanan Afek herdenkt hem in onderstaande bijdrage. 

In Schaakkrant Apeldoorn 1 staat een artikel over Slagmolen, voor een pdf-versie zie www.sbsa.nl 

(link naar schaakkranten) 

Zie www.sbsa.nl onder interviews voor een interview met Slagmolen door Karel van Delft. 

 

 

Cornelis Slagmolen 

In the city of Apeldoorn Cornelis Slagmolen (8/2/1909 -26/5/2008) has passed away, probably the 

world’s oldest active composer. In some 80 years of composing career, he created more than 500 

problems (“Not even one per month…” he once modestly said in an interview to the journalist Karel 

van Delft when he was 87), mainly twomovers and was a life long member of the Dutch Royal 

Problem Society. By profession he was a tax inspector in Rotterdam and moved to Apeldoorn after 

his retirement. Despite losing his sight Slagmolen remained an active composer until his later years 

publishing his problems almost exclusively in Probleemblaad. I was privileged to meet this nice and 

humble gentleman when we gave once a master-class together in a café in Apeldoorn.I can recall 

being impressed by the elegance of his works and by the vitality and sharpness of a man who in fact 

had been born in the same year as my native city of Tel-Aviv… 

 Here is one of his early successes:  

  

http://www.sbsa.nl/
http://www.sbsa.nl/


 

Cornelis Slagmolen 

 

1st Pr. Residentiebode 1936  

 

 

 

2#                                      7+7  

 

Set: 1…Sc3 2.dxc4#;  1…Bc4 2.Sxf5# 

 

Solution: 1.d3! threatens 2.Sb5# 

 

1…Sc3 2.Sxf5#; 1…Bc4 2.dxc4# 

1… e4 2.dxe4#; 1…exf4 2.Bg7#; 

1…Kc3 2.d4#;  

 

                                                                 (Yochanan Afek) 

 

  

 

SBSA emailbericht  404  dinsdag 16 september 2008  



 

Homburg Apeldoorn speler Michael Hoffmann bepleit het loperpaar. Veerle verstaat even goed 

Duits als Nederlands: nog niet. 



 

Andrew geeft les. 



 

Rogers is theaterwetenschapper, voormalig speler van het nationale voetbalelftal van Oeganda en 

stichter van de school voor kinderen in een sloppenwijk van Kampala, Uganda.  

 



 

Henk Scholten geeft Cobie en Rogers namens Schaakstad Apeldoorn vijf Koopmans klokken. 

De club betaalt de verzendkosten.  

 

Makula schaakschool 

 

Rogers Mutebi en Cobie Joustra van de Makula Foundation bezochten het Aventus toernooi. 

De eerste trainer Moses heeft nu elders een baan als ICT-er. 

De trainingen worden inmiddels gegeven door Andrew, een 16-jarige oud-schaakstudent van Moses, 

die vanwege schaakprestaties een gratis middelbare schoolbeurs heeft gekregen. 

Thomas Beerdsen en Tom Meurs Europees Kampioenschap in Montenegro  



 

 

Tom Meurs (U16) wist vandaag in de eerste ronde met wit remise te spelen tegen FM Mustafa Yilmaz 

(2362) uit Turkije. Een prima prestatie.  

Dinsdag neemt hij het op tegen CM Gil Popilski (2372) uit Israel. 

 

 

SBSA emailbericht  403  zondag 7 september 2008  



 

Schaakkrant Apeldoorn nr 9 

Schaakkrant Apeldoorn nr 9 is woensdag 3 september uit huis aan huis in Apeldoorn uitgekomen als 

bijlage van het Apeldoorns stadsblad (oplage 68.000). Tevens zijn er 2.000 exemplaren beschikbaar 

voor bezoekers van diverse evenementen van SBSA..  

De schaakkrant is als pdf te downloaden via www.sbsa.nl   

http://www.sbsa.nl/


 

 

 

Preview boek Schaaktalent ontwikkelen 

Het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ komt 24 september van de drukker. 

Het wordt feestelijk gepresenteerd tijdens de viering van 10 jaar SBSA op 12 oktober, maar is voor 

die tijd al via KVDC verkrijgbaar. 

Voor een preview van de omslag alsook inhoudsopgave, voorwoord, inleiding en enkele teksten zie 

www.kvdc.nl en de bijlagen bij dit bericht. 

 

 

SBSA emailbericht  402  dinsdag 2 september 2008  

http://www.kvdc.nl/


 

 

 

DVD 10 jaar SBSA 

SBSA viert zondag 12 oktober in artcafé Samsam aan de Van Kinsbergenstraat 17 van 14 toto 17 uur 

het tienjarig bestaan. 

Ter gelegenheid daarvan maakt SBSA een DVD met alle SBSA emailberichten (iets meer dan 400) en 

een selectie van ruim 1500 foto’s. 

De DVD kost tien euro. De paar euro winst per DVD is bedoeld om SBSA-activiteiten te bekostigen. 

De DVD is verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar k.vandelft@planet.nl  

 

Persbericht Foidos 

 

Albert Vasse bericht: 

 

        Persbericht 

 

 

Enschede, 22 augustus 2008  

 

mailto:k.vandelft@planet.nl


 

Bedrijf uit Enschede zendt WK schaken live uit 

Bij de wereldkampioen schaken aan tafel  

 

ENSCHEDE - De tweekamp om de titel wereldkampioen schaken tussen Viswanathan Anand en 

Vladimir Kramnik, die op 14 oktober in Bonn begint, zal van dichtbij op internet te volgen zijn. Zo 

dichtbij, dat je het gevoel krijgt bij de spelers aan tafel te zitten. 

 

Het nieuwe internetsysteem FoidosChess, dat in Nederland is ontwikkeld door Chess Media Services 

BV in Enschede, maakt dit mogelijk. Foidos brengt een schaakpartij op het internet zoals nooit eerder 

in de wereld is vertoond. Het is gebaseerd op de nieuwe Microsoft Silverlight-techniek. 

 

FoidosChess gebruikt vijf parallel lopende video streams om de tweekamp in beeld te brengen. De 

internetbezoeker krijgt volledige regie over de live beelden en kan zijn beeldscherm indelen naar 

eigen keuze en formaat. Hij bepaalt wat hij wil zien en wanneer. 

 

Op twee van die beelden zullen de spelers permanent van heel dichtbij te zien zijn. Elke reactie op 

een zet van de tegenstander is zichtbaar.  

Verder is er een kanaal met commentaar, gegeven door topschakers in Duits (Artur Yussupov, Dr 

Helmut Pfleger, Klaus Bischoff), Engels (Yasser Seirawan), Spaans (Miguel Illescas) en Russisch. Alle 

commentatoren zullen prominente gasten op bezoek krijgen. Via een chatkanaal is communicatie 

tussen commentator en bezoeker mogelijk. Natuurlijk zijn ook het speelbord en de zetten zichtbaar. 

 

Voorlopig is Foidos alleen ontwikkeld voor de schaaksport, maar zal over enige tijd ook voor andere 

sporten inzetbaar zijn. Een demo van FoidosChess is te zien op www.foidoschess.tv  

 

Vasse voegt nog een bijlage bij waarin hij uitlegt hoe hij tot de naam van het systeem is gekomen: 

 

Hieronder uit “Denken als spel.” Van Prof. Dr. H. van Praag 

-------------------- 

Eidos 

 

Als Plato in de “Politeia” (Republiek) een uitvoerige uiteenzetting geeft van zijn ideeën-leer, gebruikt 

hij daarvoor twee zinverwante woorden “eidos” en “idea”. Beide hangen met het werkwoord 

“ideen” samen, dat zien of schouwen betekent. In het oude Grieks luide dit werkwoord fidein. De f 

die op die plaats stond van de w in het Foenicische alfabet, waaraan de Grieken hun alfabet 

http://www.foidoschess.tv/


ontleenden, is in de Griekse koinê (overkoepelende taal) verloren gegaan, zoals dit ook in het Attisch 

(het dialect van Athene) het geval was.  

In het Dorische dialect, dat conservatiever was, is de f-klank langer gebleven. Men noemde hem fau 

of wel digamma, omdat hij er uitzag als twee gamma’s boven elkaar.  

In dit oude fidein (met daarnaast foidos en fidos als Ablautvormen) herkent men zonder veel moeite 

het Latijnse videre (zien), waarvan het Franse voir stamt.  

In de Germaanse talen heeft de indo-europese wortel *fid.- zich ontwikkeld tot woorden die alle met 

kennis te maken hebben. (weten, wissen, wit, bewustzijn, enz). Voor het zien koos men een derivaat 

van de stam die oorspronkelijk volgen betekende: zien is oerverwant met suivre, d.w.z. volgen met 

de ogen. 

 

Men kan natuurlijk op empirische wijze volhouden, dat al onze kennis via de zintuigen komt en dat 

het dus zeer plausibel is, dat men de wortel *fid.- zowel voor weten als zien gebruikt. Maar een 

vergelijkend taal onderzoek leert ons echter meer. 

 

Het blijkt namelijk, dat de Platonische conceptie, dat achter onze waarneming een verborgen weten 

schuilt, tot de communis opinio der spraakmakende antieke gemeente behoort. Opvallend is, dat 

deze stam juist bij voorkeur voor het “schouwen” der mystici gebezigd wordt. Zo luiden de laatste 

twee stadia der Raja Yoga dhyana en samandhi, wat allebei met dhi- (=zien) samenhangt. De Indiërs 

noemden hun oudste wijsheidsboeken Veda’s, wat weer op deze wortel teruggaat. Interessant is dat 

van dhyana ook het Japanse “zen” is afgeleid. Een parallelle betekenisontwikkeling heeft de 

Hebreeuwse wortel roë (=zien). Oudstijds werd een profeet ook roë genoemd.  

En terecht badineerde Wim Kan over hen, die aan de dwangbeeldbuis gekluisterd waren: “Allemaal 

kijkers, maar geen zieners” 
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Artur Joesoepov is uitgever van een zelfgeschreven serie boeken. 

Zie www.jussupow.de  

http://www.jussupow.de/


  

 

 

Joesoepov in NH Chess Tournament 

In Krasnapolsky, Amsterdam is van 20-30 augustus het NH Chess Tournament: gearriveerde 

topspelers versus jong talent, georganiseerd door Joop van Oostrom met zijn Assocation Max Euwe 

en NH Hoteles . 

Zie  www.nhchess.com en www.schaakbond.nl 

Homburg Apeldoorn-speler GM Artur Joesoepov speelt mee in het toernooi. 

Komend seizoen speelt hij weer enkele keren mee met Homburg Apeldoorn. 

Daaraan gekoppeld komt er in samenwerking met SBSA zo mogelijk een driedaagse met diverse 

activiteiten voor Schaakstad Apeldoorn-clubleden, jeugdtalenten, selectiespelers en 

schaakliefhebbers in het algemeen.. 

http://www.nhchess.com/
http://www.schaakbond.nl/


 

 

 

Chess masterclass met Noomen over Rybka 3 

SBSA houdt komend seizoen een aantal keren een Chess Masterclass in artcafé Samsam.  

Op het programma staan onder meer GM Artur Joesoepov, IM Yochanan Afek, IM Merijn van Delft 

en GM Sipke Ernst. 

Nadere informatie volgt op www.sbsa.nl. KVDC sponsort de masterclasses. 

Jeroen Noomen geeft zondag 28 september van 14.00 tot 16.00 uur de eerste workshop. Thema is 

Rybka 3. Hij schrijft het openingenboek van dit sterkste schaakprogramma ter wereld. 

Toegang tot de eerste workshop is gratis. 
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Chess masterclass met Noomen over Rybka 3 

SBSA houdt komend seizoen een aantal keren een Chess Masterclass in artcafé Samsam.  

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 de masterclasses. 

Jeroen Noomen geeft zondag 28 september van 14.00 tot 16.00 uur de eerste workshop. Thema is 

Rybka 3. Hij schrijft het openingenboek van dit sterkste schaakprogramma ter wereld. 

Toegang tot de eerste workshop is gratis. 

Zie bijlage voor een artikel van Jeroen Noomen over Rybka:  

‘Rybka 3: visje, haai of kannibaal?’ 
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Jaarlijkse schaakbarbecue aan het Mergelland. Oplossing stelling: Tb2 en wit wint. 

Veerle heeft meer behoefte aan haar  melkfles. 

 



 

Winnaar blijft zitten. 

 

 



 

Veerle met oom Merijn. 
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Robert Verkruissen.  

 



 

IM Merijn van Delft blies in ronde twee zijn stelling op via een onterecht offer. 

 



 

Tuinanalyse. 

 



 

Dagelijks tactiek oefenen is nuttig, maar dan moet je ook wel opletten tijdens de partij. 

Karel van Delft vergat na Dxb2 (altijd fout, ook al is het goed) via Pa4 een stuk te winnen. 

 



 

Urenlang werd de verliespartij van Merijn nog geanalyseerd. 

 

 

 

Mooie score Sipke Ernst 

Johan Hut bericht: 

 

Sipke Ernst verlaat Homburg Apeldoorn na zeven jaar, stond er in de vorige SBSA-brief. Lucien van 

Beek schreef dat Sipke voor het eerste team altijd goede scores had gehaald. Omdat ik die scores 

bijhoud, althans van de meesterklasse, kan ik bij die opmerking wat cijfers geven. Apeldoorn speelde 

tot nu toe zeven seizoenen in de hoogste klasse, alleen in 2004-05 speelde het weer even in de 

eerste klasse. In die zeven meesterklassejaren zag de topscorerslijst er bovenin als volgt uit. 

 

1. Alexandr Kabatianski 31 – 62 50% 

2. Sipke Ernst   30,5 – 50 61% 

3. Lucien van Beek  29 – 61 48% 

4. Merijn van Delft  28 – 62 45% 



5. Manuel Bosboom  22 – 44 50% 

6. Arthur vd Oudeweetering 18 – 44 41% 

 

Niet alle zes deze spelers zullen blij zijn dat ik dit lijstje laat zien, maar bij het afscheid van Sipke is het 

wel goed hierbij stil te staan. Dat hij net geen topscorer is, komt omdat hij er in het eerste 

meesterklassejaar (2000-01) nog niet bij was. Wel is Sipke de enige speler (althans van hen die veel 

partijen hebben gespeeld) die voor Apeldoorn in de meesterklasse meer dan 50% heeft gescoord en 

meteen ook meer dan 60%. De hartelijke woorden bij zijn afscheid zijn dus volkomen terecht. 
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Partners van SBSA:                    

ROC Aventus www.aventus.nl MuConsult www.muconsult.nl KVDC www.kvdc.nl   Hollander Techniek 

www.hollander.nu B&C Advocaten www.bc-advocaten.nl                     

Chessbase www.chessbase.com Nijsen Media www.nijsenmedia.nl Stad In Bedrijf 

www.stadinbedrijf.nl Apeldoorns Stadsblad www.deweekkrant.nl Jongejan Wisseborn 

Gerechtsdeurwaarders www.jwgd.nl Fotograaf Fred Lucas www.fredlucas.eu Fotograaf Cocky van 

Delft cvandelft@hccnet.nl Dommerholt Advocaten www.dommerholt.nl Saxion  www.saxion.nl 

http://www.aventus.nl/
http://www.muconsult.nl/
http://www.kvdc.nl/
http://www.hollander.nu/
http://www.bc-advocaten.nl/
http://www.chessbase.com/
http://www.nijsenmedia.nl/
http://www.stadinbedrijf.nl/
http://www.deweekkrant.nl/
http://www.jwgd.nl/
http://www.fredlucas.eu/
mailto:cvandelft@hccnet.nl
http://www.dommerholt.nl/
http://www.saxion.nl/


Nawijn & Polak www.nawijn-polak.nl New In Chess www.newinchess.nl  Het Schaakbureau 

www.xs4all.nl/~chess DGT www.dgtprojects.com Artcafé Samsam  www.artcafesamsam.nl  Jussupow 

Schachacademie www.jussupow.de Schaakstad Apeldoorn  www.schaakstad-apeldoorn.nl Buro Post 

www.buropost.nl Accres www.accresapeldoorn.nl  Juwelier van der Meij  

 

 

Het is even tijd voor wat anders. Met plezier denken we aan veel dingen die Sipke in Apeldoorn heeft 

gedaan zoals uitkomen voor Homburg Apeldoorn, trainingen en een snelschaaksimultaan bij Jeugd 

Ontmoet Meesters (linksboven: snel, niet te volgen), SBSA-jeugdtrainingen, deelname aan Aventus-

weekeindtoernooien, KNSB-beker winnen, simultaan aan clubgenoten en dergelijke. Een aantal 

dingen blijft hij af en toe doen, zoals logeren op het Mergelland en deelnemen aan het Aventus 

weekeindtoernooi. Ook helpt Sipke bij  

de eindredactie van het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’, dat 12 oktober wordt gepresenteerd. 

  

http://www.nawijn-polak.nl/
http://www.newinchess.nl/
http://www.xs4all.nl/~chess
http://www.dgtprojects.com/
http://www.artcafesamsam.nl/
http://www.jussupow.de/
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/
http://www.buropost.nl/
http://www.accres.nl/


Sipke Ernst verlaat Homburg Apeldoorn na zeven jaar trouwe dienst 

Lucien van Beek bericht: 

 

Vandaag ontving ik van Sipke Ernst het bericht dat hij vanaf volgend seizoen niet meer voor 

Apeldoorn speelt, maar voor Groningen. Het is een zwaar verlies voor het eerste team, maar zeker 

ook voor de club en het Apeldoornse schaken in het algemeen.  

 

Sipke scoorde doorgaans erg goed in het shirt van Homburg. Afgelopen seizoen leverde hij een 

topprestatie met een TPR van 2620 en een ongeslagen 5,5 uit 8. Ook in het verleden liet hij zulke 

scores aantekenen. Het zal voor een vervanger niet makkelijk zijn om deze resultaten te evenaren.  

 

Toen hij bij Apeldoorn kwam spelen, was Sipke een jonge internationaal meester met een solide 

2400+ rating. Net als teamgenoten Merijn van Delft en ondergetekende is hij gebouwd in het jaar 

1979, en het feit dat Sipke bij ons kwam spelen had daar zeker ook mee te maken. Wij kenden elkaar 

vanaf jonge leeftijd al van verschillende jeugdkampioenschappen, en speelden verschillende 

buitenlandse toernooien samen. Dat betekende echter niet dat Sipke niet in de club “integreerde”; 

veel clubleden hebben hem als zeer toegankelijk en vriendelijk ervaren, en konden wel een biertje 

met hem drinken onder het genot van een potje blitz. Ondertussen is hij tot een volwassen 

grootmeester uitgegroeid, met bijbehorende ELO, die niet meer alleen tot de Friese, maar ook tot de 

Nederlandse top behoort.  

 

Sipke speelde niet alleen voor het eerste, hij was ook een graag geziene gast bij rapid- en 

weekendtoernooien in Apeldoorn. Daarbij genoot hij regelmatig van de gastvrijheid van met name 

Karel van Delft, maar ook van bijvoorbeeld Freddie van de Elburg. Ook verzorgde hij graag zo nu en 

dan een jeugdtraining voor de SBSA, of nam een stel kids onder zijn hoede tijdens het jaarlijkse 

evenement Jeugd ontmoet Meesters.  

 

Dat de band tussen Sipke en Apeldoorn zeker niet helemaal wordt verbroken, blijkt uit het feit dat hij 

tijdens het toernooi van Dieren, dat aanstaande dinsdag begint, gewoon weer in Apeldoorn logeert. 

Dat dat ook in de toekomst zo mag blijven, en dat we hem nog vaak mogen terugzien in Apeldoorn!  

 

Als herinnering aan de optredens van GM Ernst voor Homburg Apeldoorn een partij die (volgens mij) 

de boeken inging als de laatste officiële partij van Jeroen Piket. Apeldoorn moest winnen van het op 

rating superieure HSG om klassebehoud in eigen hand te houden, en dit lukte nipt, mede dankzij het 

feit dat Sipke de meermalig landskampioen volledig zoekspeelde in het Slavisch (althans, zo staat de 

partij in mijn geheugen...):  

 

Wat het komend seizoen betreft: Merijn van Delft legt het teamleiderschap, dat hij deelde met Rien 

Bos, neer ten gunste van ondergetekende. We hopen met de volgende basisspelers te spelen:  



 

1. nog niet bekend 

2. Sebastian Siebrecht 

3. Roeland Pruijssers 

4. Manuel Bosboom 

5. Aleksandr Kabatianski 

6. Ilja Zaragatski  

7. Merijn van Delft 

8. Arthur van de Oudeweetering 

9. Lucien van Beek 

10. Stefan Kuipers 

 

De ambitie is opnieuw om bij de eerste 5 te eindigen, een doelstelling die vorig jaar niet kon worden 

gehaald – dat zal dus moeilijk genoeg worden!  

 

De partij Piket – Ernst staat in de bijlagen. 

 

Toelichting van Sipke 

Sipke Ernst bericht:  

 

Na zeven jaar in clubverband voor Schaakstad Apeldoorn te hebben gespeeld, leek dit mij een prima 

moment om het eens bij Schaakclub Groningen te proberen. 

Hieraan liggen praktische en sportieve overwegingen aan ten grondslag. Praktisch, omdat ik al enkele 

jaren in Groningen woon met de speellocatie van SC Groningen op twee minuten kruipafstand:) 

Sportief, omdat ik denk met Groningen minimaal voor de ereplaatsen te kunnen gaan. 

Aan mijn periode in Apeldoorn heb ik louter positieve herinneringen. Niet alleen omdat elk seizoen 

erg spannend was, dit vanwege de doorgaans slechte competitie start, maar bovenal vanwege de 

gezelligheid binnen het eerste team, maar ook binnen de rest van de club. Ik wens de teams van 

Schaakstad Apeldoorn dan ook veel succes! 
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Derde van links Andrew, in het midden leraar Moses. 

 



 

Cobie Joustra en Andrew Lubowa. Foto’s dateren uit 2006.  

 

‘Hullo People’ 

 

De 16-jarige Andrew Lubowa schreef bovenstaande aanhef en onderstaand verhaal over de door 

SBSA gesteunde Makula schaakschool, waar hij de leiding heeft overgenomen van leraar Moses. 

Met dank aan Cobie Joustra. 

 

I’m Andrew Lubowa; I joined Makula Foundation School in 2005 

When the game of Chess was introduced at the School at first my interest was just to watch but not 

be part because I thought that chess play a non-performers reason that they spend most of their 

time bowed on the chess board without talking to each other! But one day when I heard that 

Teacher Moses was taking the chess club out for a tournament I decided to join the club and yes, this 

was my turning point as I begun to learn the game with a lot of confidence; however the only 

problem I got was how to arrange the pieces on the board. I learnt all the moves and I was selected 

to play for the School Chess Club! 

The first time we played with our opponents was a draw with 6 points each but as the tournament 

progressed we emerged overall winners because our first opponents with whom we drew with lost a 

game to another club which we had beaten. This win instilled a chess spirit in our souls only that 



what pains me most is that all chess club members had to separate after the PLE exams. Only some 

kept contact were we could meet on Saturdays at Makula  

 

Technically, I like a Horse (knight) when compared to the Bishop because it gives your opponent a 

hard time to know your next move, and when it checks your opponent’s King can’t block but rather 

he moves away. Most people loose morale when their Queen is captured; but the only advice I give 

them is to concentrate on the game because the game of chess is meant for intelligent and brave 

people not cowards. 

 

Finally, I was very happy when Madame Cobie and Master Rogers asked me to come and give a 

helping hand in training the chess club at Makula Foundation School. Yes, this is where I am now 

every Wednesday afternoon and at noon of every Saturday of the week. 

I like it and I love to train my fellow youngsters just for the “generation of excellence” 

 

Good luck to you all, peace and love.  

 

 



 

 

Onderuit op het schaakbord 

Beoogd talent Veerle Weller wordt vanaf haar geboorte gevolgd in de SBSA-berichten. 

Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn als je wereldtoppers wilt kweken, lezen we deze week ook in 

Schaakmagazine van de KNSB. 

Veerle is nu net een half jaar oud en ze past precies op een schaakbord. Daar gleed ze op uit en met 

een smakje kwakte haar hoofdje op de 64-velden. 
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V.l.n.r. Dick en Martijn van Blitterswijk, Thomas en Marco Beerdsen. 

 



 

Thomas won de hoofdprijs. 

 

Maandagavondtoernooi 

Martijn en Dick van Blitterswijk, Thomas en Marco Beerdsen en Karel van Delft hebben het seizoen 

van de maandagavondtraining afgesloten met een onderling dubbelrondig snelschaaktoernooi. 

Thomas won de hoofdprijs, een houten loper. Hij scoorde 5,5 uit 8. Dat was een punt meer dan Karel, 

die onderuit ging tegen Dick van Blitterswijk. Gespeeld werd in de tuin, een perfecte locatie. 
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GM Daniel Fridman vs IM Merijn van Delft werd remise in de finalepoule. 



 

Martin van Dommelen vs GM Loek van Wely. 

 

Local hero IM Merijn van Delft deed tegen de top aardig mee. 

 

Daniël Fridman wint ONK Lightning Chess 2008, Let herovert titel na spannende finale 

Mark Brussen bericht:  



 

 

 

 



 

Met onder meer Mark Dvoretsky, Artur Joesoepov, Uwe Bönsch en rechts vooraan Daniel Stellwagen.  

Erik van den Doel droeg in die tijd geen baseballpet. De rest van de spelers lijkt na negen jaar nog 

redelijk herkenbaar.  

De man met de zonnebril in het midden is SBSA-jeugdtrainer Yochanan Afek, die het concept samen 

met Karel van Delft heeft ontwikkeld. 

Loek van Wely was deze week uit sympathie op eigen kosten als Nederlandse coach aanwezig, hij 

staat achter Tom Middelburg (in het geel). 

Foto: Ferdi Kuipers. 

 



 

Peter Boel en David Bronstein in wijkcentrum De Stolp, 1995. 

 

 

David Bronstein vs Karel van Delft, in de huiskamer aan het Mergelland. 

Op de voorgrond Joost Mellegers (links) en Jaap Houben. 



 

 

David Bronstein speelt tegen Dharma Tjiam en kijkt naar partij van Merijn van Delft, die  

dat jaar Nederlands jeugdkampioen t/m 16 jaar was geworden. 

 

Boek Schaaktalent ontwikkelen 

Het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ van Merijn van Delft en Karel van Delft nadert zijn voltooiing. 

Het boek handelt over het ontwikkelen van schaaktalent en het creëren van een schaakcultuur. Het 

boek kent de onderdelen coaching, training, organisatie en communicatie. Ook bevat het boek in 

Apeldoorn afgenomen interviews met Jan Timman, Loek van Wely, Artur Joesoepov en David 

Bronstein, evenals verslagen van trainersworkshops van Mark Dvoretsky en Artur Joesoepov. Het 

boek kent een aantal bijlagen, onder meer een draaiboek voor een weekeindtoernooi en een 

interview met Rob Hartoch over de jaarlijkse workshopdag Jeugd Ontmoet Meesters. Totaal zijn er 

meer dan 150 teksten. Artur Joesoepov heeft een voorwoord geschreven, waarin hij terugblikt op de 

tien jaar die hij Apeldoorn heeft bezocht.  

Het boek is gebaseerd op inzichten in schaakpsychologie en wordt geïllustreerd met veel eigen 

ervaringen in Apeldoorn. Zoals onder meer de Connection 1 Chess Experience die SBSA in 1999 heeft 

georganiseerd in samenwerking met Pink Roccade.  

In het boek worden diverse foto’s opgenomen. Om de kosten te beheersen zullen de foto’s wellicht 

in zwartwit worden gepubliceerd. Hierboven daartoe alvast een idee wat dat betekent.  

De foto’s van David Bronstein zijn deze week ontwikkeld, nadat Karel van Delft de negatieven dertien 

jaar later in zijn archief terugvond. 



De Nederlandse editie wordt uitgegeven door KVDC, het streven is het boek klaar te hebben bij de 

viering van het tienjarig bestaan van SBSA. Over publicatie in andere talen vindt overleg plaats. 

In het boek staat ook de Apeldoornse analysevragenlijst die Dharma Tjiam en Karel van Delft hebben 

ontwikkeld. Over deze vragenlijst publiceren zij ook in het volgende maand te verschijnen nieuwe 

jaarboek The Chess Instructor van uitgeverij New In Chess: 

www.newinchess.com/The_Chess_Instructor_2009-p-391.html 
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Yassine Mouhdad gaat binnenkort op Nationale Pupillendagen proberen zijn derde Nederlandse titel 

te halen. 

http://www.newinchess.com/The_Chess_Instructor_2009-p-391.html


 

Fotograaf Fred Lucas, 21 juni expositie bij DGT (nader bericht volgt deze week). 



 

IM Roeland Pruijssers (links) versus GM Jan Smeets.  

Arbiter-publieksexplicateur-SBSA voorzitter IM Merijn van Delft kijkt toe. 

 



 

Henk Scholten zat in de organisatie. 

 



 

Gastvrouw Anja Slotboom van Samsam. 

 



 

Marco Beerdsen bediende de toetsen. 

 



 

Publiek vermaakte zich uitstekend.  

SBSA heeft vier doelstellingen: 1. topschaak promoten, 2. talenten ontwikkelen, 3. samen gezellig van 

schaken genieten, 4. informatie over schaken verspreiden. 

Aan alle doelstellingen werd ruimschoots voldaan. 

 



 

 



 

Elke partij werd vrijwel de volledige bedenktijd benut. 

 



 

Toelichting voor het publiek na afloop door de spelers. 

 



 

Navluggeren. Links Stefan Kuipers. 

 



 

 



 

 

 

 

 

GM Jan Smeets verslaat IM Roeland Pruijssers met 2,5-1,5 in KVDC kampioenenmatch  

 

Nederlands kampioen GM Jan Smeets heeft de Apeldoornse Nederlands jeugdkampioen IM Roeland 

Pruijssers zondag met 2,5-1,5 verslagen in een rapidmatch in Artcafé Samsam. 

Smeets won de eerste partij. De andere eindigden na spannende strijd in remise. 

IM Merijn van Delft verzorgde een geanimeerde publieksexplicatie. 

Roeland Pruijssers zal voor een van de komende edities van deze berichten de partijen van 

commentaar voorzien. 

Zie ook www.sbsa.nl voor impressies en foto’s. 

De partijen zijn als bijlage opgenomen. 

Terwijl de generale repetitie bij webmaster Marco Beerdsen thuis uitstekend was verlopen, liet de 

techniek de webmaster in Samsam in de steek. Daardoor konden de partijen niet live worden 

http://www.sbsa.nl/


uitgezonden. Wel werden ze in pgn gepubliceerd na elke ronde. Beerdsen geeft niet op. Nieuwe 

pogingen worden in de naaste toekomst gedaan. 

Van de match wordt binnenkort op dvd verslag gedaan: partijen, analyses, foto’s, film. 
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IM Merijn van Delft versus IM Alexander Kabatianski tijdens eerdere versie Lightning Chess. 
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Kortchnoi at chocola tijdens een partij tegen Dvoretsky in de Brinkhorst. 

 

Chocola en schaken 

Is chocola wel goed voor een schaker? 

Die vraag roept Jeroen van Onzen op naar aanleiding van het vorige SBSA-bericht. Daarin stond een 

kort verslag van een discussie in de SBSA-jeugdtraining over zelfmanagement en concentratie. 

Opgemerkt werd dat chocola je even energie kan geven. 

Jeroen van Onzen heeft wel eens gehoord dat chocolade slecht is voor je geheugen. 

SBSA-jeugdtrainer IM Yochanan Afek neemt zijn woorden terug en houdt het op bananen. 

Martin van Dommelen denkt dat geheugenverlies door chocolade een fabeltje is. Hij meent dat er 

wel kleine hoeveelheden hormonen in chocolade zitten. Zowel chocolade als bananen zitten vol met 

koolhydraten die je snel kan verbranden voor energie, merkt hij op. Hij veronderstelt dat je het beste 

een dextro’tje kan nemen als je geen risico wil nemen. 

Merijn van Delft vraagt zich af of je van dextro niet even energie krijgt en dan ineenstort. 

Discussies over voeding en schaken worden niet veelvuldig gevoerd. 

Psycholoog Bart Beijer, teamleider van Groningen, legt elke wedstrijd een banaan bij het bord van 

zijn spelers. 

In 1994 heeft Karel van Delft een Creatief Toernooi georganiseerd in Apeldoorn. Daar speelde de top 

van de 1979-lichting en er waren diverse lezingen. 

De Apeldoornse huisarts Kees Gorter hield een lezing over voeding en schaken. Het verslag van de 

lezing is gepubliceerd in een toernooiboekje en hier opgenomen in de bijlagen.  



Korchnoi at ooit in een partij tegen Dvoretsky in de Brinkhorst (Apeldoorn - Rotterdam) een reep 

chocola. Tim Lammens en Marijn Visschedijk hebben zich nog over de resten ontfermt, staat Karel 

van Delft bij. 

Als dat voor ijzervreter op leeftijd en topgrootmeester Korchnoi goed is, zou het voor meer mensen 

goed moeten zijn, zou je kunnen denken. 

Googlen op Korchnoi en chocola levert echter niets bruikbaars op. We komen niet verder dan een 

verzuchting in het clubblad van Rotterdam dat Leidenaren met chocolademelk liepen te klieren. 

Dat zal volgende week tijdens het Kroegloperstoernooi in Leiden wel anders zijn. Apeldoorn is daar 

vertegenwoordigd door  Sipke Ernst (met Michiel van Wissen), Merijn van Delft + Lucien van Beek, 

Manuel Bosboom (met Aron Kohler), Lex Cornelisse + Karel van Delft. Laatstgenoemde duo heeft 

plechtig beloofd pas een bier te drinken na de eerste overwinning. Gezien het feit dat ze 47e 

geplaatst (rating 3421, samen) zijn van de 65, zal dat omstreeks ronde vier zijn.  

Zie: http://lsg-leiden.nl:80/data/20072008/kroeglopers_leiden_2008.html 

Wie iets (zinnigs) wil opmerken over dit thema, wordt uitgenodigd te reageren. 

 

 

 

Lezing begeleiden en coachen schaaktalenten 29 mei 2008 

Martin van Dommelen bericht: 

 

Afgelopen donderdagavond vond in Utrecht een KNSB-lezing plaats over het coachen en begeleiden 

van schaaktalenten. Aangezien de SBSA hier veel affiniteit mee heeft ben ik samen met Karel en 

Marco naar deze lezing toe gegaan die werd gegeven door Loes de Ridder.  

 

Op zo’n avond hoop je veel, vooral praktische, tips mee te krijgen om kinderen te motiveren, 

enthousiast te maken en daarmee tot goede prestaties te brengen. Helaas kregen we op deze avond 

een wat ander verhaal waar overigens best nog nuttige en logische dingen in verweven zaten. 

 

Het schaaktalent moest gezien worden als een wiel (naar Orlick) met een kern (met daarin oa 

motivatie en discipline) en een vijftal spaken (zie plaatje).  

 

Positive images: goed ervaringen, wat heb je geleerd? Wat 

ken je? Uitgaan van het goede. 

Mental readiness: Ben je er helemaal klaar voor? 

Distraction control: Controle over dingen die kunnen 

afleiden (denk hierbij aan de pers of vrouwen ) 

http://lsg-leiden.nl/data/20072008/kroeglopers_leiden_2008.html


Constructive evaluation: Analyseren van partijen 

Full focus: volle concentratie op de partij 

 

Hierbij hangen alle spaken met elkaar samen, je kunt bijvoorbeeld geen full focus hebben als je 

distraction control erg ‘slecht’ is. Het doel was om het wiel zo goed mogelijk rond te krijgen, want 

een rond wiel draait het beste en snelste rond.  

 

Wat je hier als trainer nu precies mee moest werd tijdens de avond eigenlijk niet duidelijk. Vragen als 

‘hoe krijg ik kinderen nu enthousiast’ of ‘hoe kan ik voor elkaar krijgen dat ze meer commitment 

tonen (in kern; toewijding)’verviel het verhaal jammerlijk in een antwoord van 5 minuten wat 

eindigde op communicatie waardoor je eigenlijk niet meer wist wat de vraag nu precies geweest 

was.... 

 

Wat eigenlijk een korte samenvatting zou kunnen zijn van de avond is: 

- zorg dat kinderen plezier in het schaken houden 
- let op dat kinderen goed eten, ontspannen tijdens toernooien 
- sommige concentratieprobleempjes of bijvoorbeeld te snel zetten kan simpel worden 

opgelost door het praktische ‘even op je handen te gaan zitten’ 
 

Na de lezing nog even heerlijk op het terras genoten van een biertje en wat nagepraat over de avond. 

De conclusie over de gehele avond is dat als iemand constant over een wedstrijd praat in plaats van 

over een partij dat na 3 uur toch wel vervelend begint te worden. 

 

Martin  

 

 



 

 

SBSA jeugdtraining komend seizoen 

SBSA gaat komend seizoen door met trainingen, met een A en B groep. 

Hoofdtrainers zijn IM Yochanan Afek (zondag) en IM Merijn van Delft (vrijdag). 

Daarnaast zijn trainers IM Roeland Pruijssers, Stefan Kuipers en Martin van Dommelen. 

Zij vallen in op zondagen en vrijdagen en spelen een rol bij openingentrainingen en Jeugd Ontmoet 

Meesters. 

 

Deelnemers zijn vooralsnog: 

 

A-groep 

Thomas Beerdsen  

Marion Severijnen  

Martijn van Blitterswijk   

Johnny Paans 

Ruben Kuijper   



Jonathan Wolvers  

 

B-groep 

Olger van Donk  

Dimitry Brons  

Nuy van Bloemendaal   

Sharon Tolstra  

Annette Koekkoek   

Marike Koekkoek  

Tim B Heldens 
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IM Tibor Karolyi was eerder in Apeldoorn. 

 



 

Vroegere krantenberichten over Karolyi. 

 

 

 

KVDC Chess Masterclasses 

SBSA begint in juli met KVDC Chess Masterclasses.  

Dit zijn workshops met meesters en grootmeesters over allerlei schaakonderwerpen.  

Deelnemers aan de workshops kunnen zich per keer aanmelden. De masterclasses zijn toegankelijk 

voor mensen uit heel Nederland. Het aantal deelnemers zal variëren van vier tot twintig. 

In juli bijt IM Tibor Karolyi op een nader te bepalen datum het spits af. De Hongaar is 

openingenspecialist en jeugdtrainer van onder meer GM Peter Leko.  



Later in het seizoen volgen waarschijnlijk bijeenkomsten met onder meer GM Artur Joesoepov, IM 

Yochanan Afek (eindspelstudies) en GM Karsten Müller, de auteur van de Chessbase eindspel dvd’s. 

Het streven is elke maand een activiteit van twee tot vier uur te organiseren in het 

Denksportcentrum of artcafé Samsam.  

Afhankelijk van de activiteit kost deelname tien tot twintig euro. In de workshops met buitenlanders 

is de voertaal Engels. 

Psycholoog en schaaktrainer IM Merijn van Delft zal enige workshops verzorgen op het gebied van 

training en coaching. Eén van de onderwerpen is openingenstudie, waar hij nu een uitgebreide serie 

over schrijft in het blad Schaaknieuws. 

Psycholoog Karel van Delft zal enige workshops geven over organisatie, communicatie, 

talentontwikkeling en schaakpsychologie. 

SBSA organiseert de Masterclasses. KVDC sponsort de bijeenkomsten.  

Informatie en aanmelden:  k.vandelft@planet.nl  

De masterclasses vormen een uitbreiding van de trainingsactiviteiten die SBSA al via SBSA 

Jeugdacademie organiseert (jeugdtraining, Jeugd Ontmoet Meesters). SBSA heeft geconstateerd dat 

er behoefte aan training is bij sterke Apeldoornse jeugdspelers, die de jeugdtraining zijn ontgroeid. 

Daarnaast zijn er sterke jeugdspelers en volwassen spelers in Apeldoorn en de regio die 

belangstelling voor dergelijke workshops hebben.  

De workshops zijn interessant voor schakers vanaf 1800 elo, maar ook voor veel sterkere spelers. 

 

Dr. GM Karsten Müller, die met Merijn van Delft bevriend is, is gekozen tot trainer van het jaar in 

Duitsland. 

Zie http://www.deutsche-schachjugend.de:80/dem2008.html 

 

 

KVDC kampioenen rapidschaakmatch GM Jan Smeets en IM Roeland Pruijssers zondag 15 juni live 

op internet 

 

Nederlands kampioen GM Jan Smeets en de Apeldoornse Nederlands jeugdkampioen t/m 20 jaar IM 

Roeland Pruijssers treffen elkaar op zondag 15 juni in een rapidmatch in Artcafe Samsam aan de Van 

Kinsbergenstraat 17. De match wordt live uitgezonden op www.sbsa.nl, meldt webmaster Marco 

Beerdsen. Dat gebeurt via het digitale bord van Schaakstad Apeldoorn en een laptop. 

Vanaf 12.00 uur worden er vier rapidpartijen gespeeld van 25 minuten bedenktijd per persoon. 

Ondertussen is er publieksuitleg door IM Merijn van Delft op een demonstratiebord, voor in het café.  

Publiek kan achter in het café in een zaaltje bij de partijen kijken.  

Na 15.15 uur geven de twee spelers zelf ook nog toelichting. 

mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.deutsche-schachjugend.de/dem2008.html
http://www.sbsa.nl/


De kampioenenmatch wordt georganiseerd door SBSA en KVDC (www.kvdc.nl)  

Vanaf 16.00 uur is er een gitaarsessie, meldt uitbaatster Anja Slotboom. Schakers kunnen dan nog 

een uurtje vluggeren. 

 

Apeldoorns kampioen t/m 12 jaar Martijn van Blitterswijk maakte zijn debuut in de interne competitie 

tegen Dick Kolthoff. 

http://www.kvdc.nl/
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Karel van Delft wist een remise-eindspel vakkundig te verkloten. 

 

 

Wat doet Karel met  zwart? 47..Kc5. Na 48. Pd3 kan zwart opgeven, wegens 49. Pb4. 



Goede reden tot zelfhaat. 

Het vervolg 47..b4 is geforceerd remise. Dat had Roeland weer gemist, maar zover kwam het niet. 

 

GM Jan Smeets zaterdag voor HSG. 

 

 

 

KVDC kampioenen rapidschaakmatch GM Jan Smeets en IM Roeland Pruijssers 

Nederlands kampioen GM Jan Smeets en de Apeldoornse Nederlands jeugdkampioen t/m 20 jaar IM 

Roeland Pruijssers treffen elkaar op zondag 15 juni in een rapidmatch in Artcafe Samsam aan de Van 

Kinsbergenstraat 17.  

Vanaf 12.00 uur worden er vier rapidpartijen gespeeld van 25 minuten bedenktijd per persoon. 

Ondertussen is er publieksuitleg op een demonstratiebord, voor in het café.  

Publiek kan achter in het café in een zaaltje bij de partijen kijken. Er wordt gespeeld op een  DGT-

bord waarvan zetten elektronisch kunnen worden doorgegeven naar een laptop voor in het café. 

Na 15.15 uur geven de twee spelers zelf ook nog toelichting. 

De kampioenenmatch is een initiatief van en wordt gesponsord door SBSA en KVDC (www.kvdc.nl)  

Eerder werd gesproken over twee partijen van 45 minuten, maar dat is dus veranderd. 

http://www.kvdc.nl/


Vanaf 16.00 uur is er een gitaarsessie, meldt uitbaatster Anja Slotboom. Schakers kunnen dan nog 

een uurtje vluggeren. 

 

 

Boekje Henk Vinkes over Homburg Apeldoorn 2 

Teamleider van Homburg Apeldoorn 2 Henk Vinkes heeft een boekje gemaakt met alle partijen en 

eerder verschenen teksten over het kampioenschap van het team, dat nu naar de eerste klasse van 

de KNSB promoveert. 

Het boekje is uitgedeeld onder de spelers en enkele schaakenthousiastelingen. Het is hooguit op de 

zwarte markt verkrijgbaar. 
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Karel van Delft. (foto Peter Doggers) 

 



 

Etienne Goudriaan. 

 



 

Publieksexplicatie IM Johan van Mil. 



 

Oud-Apeldoorner Tim Lammens, voormalig trainingsmaatje van Merijn (links) verloor na een 

spannend gevecht van GM Friso Nijboer. 

Partij is zeker het naspelen waard. Eindspel is leerzaam. 

 



 

Oom Jan leert zijn neefje schaken 

De klassieker ‘Oom Jan leert zijn neefje schaken’ van Albert van  Loon en Max Euwe is via internet vrij 

verkrijgbaar. 

De redacteur van deze nieuwsbrief herinnert zich nog goed dat hij zichzelf via dit boekje heeft leren 

schaken.  

Een aanrader! 

We citeren de site van de KNSB: 

Sinds maart 2008 staat van de klassieker "Oom Jan leert zijn neefje schaken" de volledige tekst online 

Het boek "Oom Jan leert zijn neefje schaken" dateert uit 1935. Het werd geschreven door Albert 

Loon en Nederlands grootste schaker Max Euwe. De negende druk uit 1968 is nu door de dbnl, de 

digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren, op het web gezet waar het boek in zijn geheel gratis 

raadpleegbaar is. 

 

 

Door onder meer SBSA gesponsorde schoolschaakclub Makula Foundation Kampala, Uganda. (Foto’s  

Cobie Joustra) 

 

http://www.dbnl.org/tekst/loon016oomj01_01/


 

Serieuze partij, schat de fotografe in. 

 



 

In de pauze schaken. 

 



 

Je hoeft niet goed te zijn als het maar leuk is. 

 



 

Stilte tijdens het schaken, daar moeten ze nog aan wennen. 

 



 

Zelfs de site-manager lijkt geïnteresseerd. 

 

Makula SBSA-schaakschool in Uganda 

Cobie Joustra bericht: 

 

Schaken Makula Foundation School periode 4 februari t/m 25 april 2008 

Van 28 maart t/m 22 april ben ik in Uganda geweest en heb onderstaand vastgelegd m.b.t. schaken. 

Op 4 februari is het schooljaar in Uganda begonnen en zoals reeds medegedeeld staat schaak, sinds 

het tweede termijn 2007, officieel op het buitenschoolse activiteiten programma. 

Moses, onze schaakleraar, is inmiddels afgestudeerd en heeft een fulltime job dicht bij de grens van 

Kenia. De start van zijn nieuwe baan is nogal plotseling gegaan en daardoor was Moses niet in de 

gelegenheid ons te helpen met het zoeken naar een vervanger.  

In sporttermen te spreken: “Ieder nadeel heeft zijn voordeel”; Rogers en ik werden met de neus op 

de feiten gedrukt. Hoe gaan wij nu verder, want we willen zo graag verder met schaak. Voor een 

aantal kinderen was het een rustpunt om achter het schaakbord te zitten en dat wilden wij hen niet 

ontnemen, hoe klein deze groep ook is.  

Een nieuwe schaakleraar was niet snel gevonden en als er al één geïnteresseerd was, werd er veel 

geld gevraagd. Uiteindelijk hebben Rogers en ik besloten om twee ex leerlingen, die vorig jaar erg 



veel plezier in het schaken hadden, te vragen of zij  misschien geïnteresseerd waren om het schaken 

bij ons op school te begeleiden. Rogers heeft een gesprek met de beide jongens gehad en als 

tegenprestatie hebben wij aangeboden dat zij daar een vergoeding, reiskosten en een maaltijd voor 

krijgen. 

Dat deze twee jongens zo enthousiast zouden reageren, hadden wij niet durven hopen. 

Gelukkig, we kunnen verder met schaken alleen even kijken hoe het gaat. 

Tijdens mijn verblijf heb ik kunnen zien dat de groep schakers (in wording weliswaar)  gegroeid is en 

wat hier exact de reden van is, kan ik slechts naar raden. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat 

juist door deze twee jongens het schaken toegankelijker is geworden voor de kinderen die ‘even’ 

willen kijken hoe nou zo’n schaakspel gaat. Ook hebben er zich twee leerkrachten gemeld die zich 

graag bezig willen houden met het schaken. Uiteraard werd dit door ons toegejuicht, maar de twee 

jongens hebben en houden de leiding. Even wennen voor de leerkrachten, maar in de praktijk werkt 

het erg verfrissend. 

“Ieder nadeel heeft zijn voordeel” en dat heb ik goed kunnen zien door de twee ex leerlingen van 

onze school: meer kinderen voelen zich vrij om achter het schaakbord plaats te nemen. 

Opgemerkt dient te worden dat wij, sinds het vertrek van Moses, niet meer deel hebben kunnen 

nemen aan externe toernooien. 

Het tweede termijn begint op 19 mei a.s. en v.w.b. het schaken willen wij vooralsnog geen enkele 

verandering doorvoeren. De wijze waarop het nu gaat werkt goed en men heeft er erg veel plezier in. 

Als bijlage een aantal foto’s. 

Namens de leerlingen, onze schaakbegeleiders en leerkrachten een oprecht woord van dank. Dank 

dat jullie dit op onze school mogelijk maken. 

Hartelijke groet, 

Rogers Mutebi en Cobie Joustra 



 

IM Roeland Pruijssers toont partijen van zijn NK in Venlo. 

 



 

Clubgenoten Thomas Beerdsen (2e dit jaar t/m 10 jaar op NK) en Armen Hachijan (50 procent 

op NK t/m 16 jaar en  pissed over zijn prestatie) kijken toe. 
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IM Roeland Pruijssers Nederlands kampioen t/m 20 jaar!  



 

Coach IM Merijn van Delft kijkt toe. Missie volbracht: de hoofdprijs. 



 

Hoog niveau in partij tegen Miedema. 



 

Tom Meurs (rechts) vierde van Nederland t/m 16 jaar! Hij won het onderlinge duel tegen clubgenoot 

Armen Hachijan.  



 

Van iedere partij moet je minimaal één ding leren. Martijn van Blitterswijk en Karel van Delft 



zijn op zoek in de partij Roger Meng – Martijn van Blitterswijk. Tijdig rokeren lijkt een goede les. 

(foto Margreet Torn). 
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Hoesje organisatie-cdrom ROC Aventus 2007 

 

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2008 

Het toernooi wordt gehouden van 12-14 september. 



Gegevens staan op de toernooi-kalender van de KNSB. 

SBSA heeft het afgelopen toernooi weer gedocumenteerd op een cdrom (zie illustratie) en werkt aan 

een draaiboek voor het nieuwe toernooi dat wordt gehouden in het nieuwe gebouw van ROC 

Aventus aan de Laan van de Mensenrechten tegenover het NS-station. 
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KVDC sponsort vier SBSA-rapidtoernooien 

SBSA houdt komend seizoen opnieuw vier rapidtoernooien op een zondagmiddag in het 

Denksportcentrum. 

De toernooien worden elk kwartaal gehouden en vernoemd naar de vier seizoenen alsook sponsor 

KVDC (www.kvdc.nl) . 

Het prijzengeld wordt hoger. De eerste prijs per toernooi wordt 200 euro. 

SBSA verwacht door een hoger prijzengeld meer deelnemers te trekken. 

De toernooien zijn bedoeld voor zowel volwassenen als talentvolle, gemotiveerde jeugdspelers. 

Door meer sterke deelnemers aan te trekken verwacht SBSA meer ontplooiingskansen te bieden aan 

talentvolle jeugd. 

KVDC staat voor Karel van Delft Communicatie. 

http://www.kvdc.nl/


De eenmanszaak heeft als belangrijkste activiteiten tekstproductie en coaching/sportpsychologie. 

Dat KVDC sponsor wordt van Apeldoornse schaakactiviteiten is geen novum.  

Meer schakers met een eigen bedrijf steunen Apeldoornse schaakactiviteiten, zoals MuConsult, B&C 

Advocaten en Stad in Bedrijf. 

SBSA nodigt andere bedrijven uit dit voorbeeld te volgen.  

 

Zondag was er weer gewoon training, hier de B-groep met IM Yochanan Afek. 



 

Afek toonde ondermeer een eindspel dat hij recent in het Noorse Gausdall op het bord had. 

 



 

Ontdekkend leren. 

 

SBSA-jeugd speelt toeterschaak 

Martin van Dommelen bericht: 

 

Op vrijdagavond 18 april kwart over negen klinkt er veel gejuich en gejammer uit het kleine zaaltje in 

het Denksportcentrum. Wat was er aan de hand vragen de aanwezigen in de bar zich af?! Is er een 

belangrijke titel behaald? Of misschien is Gaston (die van de Postcodeloterij) aanwezig om geld uit te 

delen?!?! 

  

Nee.... het was niets van dit alles, er werd gewoon een potje toeterschaak gespeeld :-). Toeterschaak 

zult u zich afvragen? Ja.. toeterschaak!! Onder de leiding van Stefan Kuipers en Martin van 

Dommelen waren 8 deelnemers van de SBSA-training een wedstrijdje toeterschaak aan het spelen. 

Even een korte uitleg: twee schakers spelen tegen elkaar, met 7 minuten op de klok en elke keer als 

de toeter door het lokaal schalde werd de klok stilgezet. Dan was het tijd voor een opdracht: denk 

hierbij aan 'haal alle pionnen in het centrum van het bord af', 'alle stukken op de b-lijn mogen in de 

doos' en als afsluiter toen er een aantal aan het matzetten waren: 'draai het bord om'! U kunt zoch 

voorstellen dat vooral deze laatste opdracht voor nogal wat ophef zorgde.  

  

De avond was georganiseerd om eens wat andere schaakvarianten te spelen, puur voor de 

gezelligheid natuurlijk! Andere vormen die zijn gespeeld zijn '3 keer schaak', 'dobbelsteenschaak', 



een bord voor 3, en een bord voor 4 personen. Een erg gezellige avond met een hoop hilariteit, zeker 

voor herhaling vatbaar! 

  

 

Schaken is topsport, soms moet je even je rust pakken (foto’s en bijschriften Marco Beerdsen) 

 



 

Nieuwtje in de Spaanse Zaitsev: 23. Tf1. 

 



 

Jeroen Noomen. 

 

PAL Free Style: een nieuwtje in de Spaanse Zaitsev 

Jeroen Noomen attendeert op een partij die is gespeeld in de 7e ronde van het 8e PAL Free style. 

Hier wordt een nieuwtje in de Spaanse Zaitsev gespeeld. Zie de bijlagen voor de partij. 

Jeroen meldde eerder hieromtrent: 

Zojuist gespeeld in de 7e ronde van het Freestyle toernooi de volgende partij. Wit komt met het 

nieuwtje 23.Tf1! in de Spaanse Zaitsev en raust op indrukwekkende wijze door de zwarte  

stelling heen!  

Geniale partij, voor een mens absoluut niet te volgen. 

Groet, Jeroen 

Merijn van Delft reageerde:  Wat een krankzinnige partij zeg! Een blik in de toekomst... 

 

Zie de bijlagen voor een filmpje over Jeroen tijdens de voorronden. 

 

Jeroen meldt verder: 

 



Geplaatst voor de finale zijn de volgende teams: 

1. Moro Gamgee - ondergetekende 

2. Flyingfatman - Nick Carlin uit Engeland, een vriend van mij met een 8 core PC 

3. Enchanter - Klaus Sperhake, een Duitse corr.schaker met een Elo van 2485 

4. Komodo1 - IM Larry Kaufman uit de V.S., de tweede programmeur van Rybka 

5. Spaghetti Chess - Een Italiaan met een 8 core PC en een zeer sterk openingsboek 

6. Rybusia - IM Iweta Rajlich, de vrouw van Vasik Rajlich (programmeur van Rybka) 

7. Regina H-Milch - Een Duitser met slechts 1600 Elo, maar met een 8 core PC en een zeer goed 

openingsboek 

8. Luminarydebris - Twee Amerikanen met slechts 1600 Elo, maar diverse PC's en zeer ervaren. 

Wonnen 1e Freestyle toernooi. 

9. Snuggles - Een sterke Duitse corr.schaker (IM) 

10. Ultima - Een Italiaan met een 8 core PC en een zeer sterk openingsboek 

 

Partijen heb ik bijgevoegd. Uitgebreidere voorbeschouwing volgt later. 

Zoals je ziet is 'Team Rybka' met Komodo1, Rybusia en Moro Gamgee goed vertegenwoordigd 

in deze finale. 
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IM Roeland Pruijssers analyseert met GM Daniel Fridman. Peter Boel en de 13-jarige winnaar  

van het Open toernooi Anish Giri kijken toe. De jeugdige winnaar is Russisch/Nepalees en  

woont sinds drie maanden in Delft. 
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MuConsult Apeldoorns Rapidschaak Kampioenschap 2008 

 

Zaterdag 14 juni, Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24 

Aanvang: 10.30 uur 

Prijsuitreiking: 18.00 uur 

Prijzen: 250, 150, 100, 50 en 25 euro, ratingprijzen 

Inleggeld: 10 euro, jeugd t/m 20 jaar 5 euro (GM/IM vrij) 

Speeltempo: 25 minuten p.p.p.p. 

Organisatie: SBSA 

Aanmelden:  Karel van Delft, tel. 055-3601271, k.vandelft@planet.nl 

 

 

Winnaars 2005 GM Artur Joesoepov, GM Daniel Stellwagen, IM Manuel Bosboom 

Winnaars 2006 IM Alexander Kabatianski, IM Merijn van Delft  

Winnaar  2007 Stefan Kuipers 

 

mailto:k.vandelft@planet.nl


 

De inschrijving is geopend 

1. IM Alexander Kabatianski  
2. Robert Verkruissen 
3. Karel van Delft 
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SBSA-jeugdtraining groep A afgelopen vrijdag in Denksportcentrum Apeldoorn.  

Maken van een weekplan stond in het kader van studievaardigheden op het programma.  

Het aantal uren dat aan schaken besteed wordt varieert binnen de groep van 7 tot 30 uur per week. 

V.l.n.r. Jonathan Wolvers, Armen Hachijan, Joost Hoogland, Ruben Kuijper en Marion Severijen. 

Trainer IM Merijn van Delft. 



 

Een stelling wordt uitgespeeld nadat in twee groepjes eerst apart geanalyseerd is. 

Volgend jaar is er weer een SBSA jeugdtraining voor erg gemotiveerde jeugdschakers uit Apeldoorn 

en regio. 

 

SBSA 24e bestuursvergadering 

Het SBSA-bestuur heeft zondag 30 maart vergaderd.  

Het bestuur bestaat uit Marco Beerdsen, Martin van Dommelen, Arkadi Hachijan, Henk Meurs, 

Merijn van Delft en Karel van Delft. 

Stefan Kuipers is tot het bestuur toegetreden.  

Financieel gaat het krap aan net goed. Donaties zijn welkom. 

Besloten is: 

Komend seizoen jeugdtraining met zo mogelijk drie groepen met zelfde trainers als dit seizoen, vier 

rapidtoernooien en Apeldoorns rapidkampioenschap, Jeugd Ontmoet Meesters, Aventus toernooi, 

SBSA-site wordt vernieuwd (met ook een Apeldoorn-base waarin partijen worden opgenomen die nu 

in SBSA-emailbericht bijlagen worden meegestuurd), wekelijks SBSA-emailberichten, SBSA-

schaakkrant in september, steun aan vernieuwde Schaakmaat-jeugdafdeling die op vrijdagavonden in 

De Stolp bijeenkomt, Apeldoorns snelschaakkampioenschap in Samsam, bijeenkomst in Samsam ter 

gelegenheid van tien jaar SBSA in september. 
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IM Yochanan Afek een paar jaar geleden tijdens SBSA-jeugdtrainingen. 

Heel wat Apeldoornse jeugdspelers hebben met hem getraind en als het aan  

SBSA ligt, zullen dat er nog heel wat worden. 

 

Afek schenkt SBSA twee klokken en magazines 



IM Yochanan Afek is binnen Amsterdam verhuisd. Dat was een goede gelegenheid om op te ruimen. 

Hij heeft de SBSA jeugdtraining onder meer  twee schaakklokken en een aantal schaakmagazines 

geschonken.  

Met dank! 

In het laatste magazine van de schaakbond KNSB wordt in een interview met Afek de indruk gewekt 

dat hij vooral goede contacten met Arnhemse jeugdschakers heeft. 

Niets ten kwade van onze Arnhemse vrienden met wie we goed samen werken, maar interviewer 

Devreese is hier de mist ingegaan, zegt Afek. Hij betreurt het dat hij het interview niet even ter 

inzage heeft gevraagd. 

Afek heeft gezegd dat hij zowel in Arnhem, als in Apeldoorn, alsook elders uitstekende contacten 

heeft met mensen met wie hij traint. 

In Apeldoorn bestaat veel waardering voor hem. Niet alleen bij jeugd, maar ook bij organisatoren die 

hij in de loop der jaren van veel adviezen heeft voorzien. 

 

 

 

Oud-wereldkampioen GM Anatoly Karpov (midden licht kostuum) in de perskamer van Corus 2008. 

 



 

Karpov – Lautier, Biel 1992 

 

 



Karel van Delft – Mark van der Werff, Zwolle 2008. 

 

Wat Anatoly Karpov wel kan en Karel van Delft niet 

Karel van Delft bericht: 

In het weekeindtoernooi in Zwolle speelde ik een remise tegen jeugdspeler Frank van der Werff. Na 

de partij wees mijn goede vriend IM Alexander Kabatianski op de partij Karpov – Lautier, Biel 1992. 

Dat schudde hij moeiteloos uit de mouw. ‘En Karpov had nog een pion minder ook’, voegde hij er 

vriendelijk aan toe. Naspelen van beide partijen maakte het me helemaal duidelijk: gewoon met de 

loper terugslaan op d1, de koning actieveren en het punt is binnen.  

Misschien zijn er meer amateurs die een eigen partij met overeenkomsten met een GM-partij 

kunnen insturen naar de SBSA berichten. 

 

IM Merijn van Delft wijst op parallellen in de recente bekerpartij van Tom Meurs en Tal – Miles, 

Bugojno 1984 

Hij meldt dat hij het niet slim vindt om met a3 en b4 je eigen koningsstelling open te gooien, hoe 

interessant dat ook moge zijn. Eén foutje en zwart komt met een dodelijke counter.  

 

 

 



Martijn van Blitterswijk (in het blauw) tijdens een maandagavondtraining in november 2007 bij  

Karel van Delft thuis. Deze training gaf Stefan Kuipers een blindsimultaan met nabespreking.  

Martijn is de laatste tijd goed bezig. Hij won niet alleen zaterdag de A-groep van  het 8e  

IJSCO-toernooi (de tweede groep na de topgroep), hij werd onlangs ook Apeldoorns kampioen  

in de categorie basisscholen groep 7/8 tijdens de laatste Jan Zevenhuizen Schaak-3-daagse. 

Naar verwachting zal hij over enige tijd ook meedoen aan de interne competitie van Schaakstad  

Apeldoorn. SBSA heeft met de club afgesproken dat deelnemers aan de SBSA-jeugdtraining met 

verkorte speeltijd mee mogen doen in de interne competitie van de volwassenen.  

Dat is goed voor hun ontwikkeling en goed voor de toekomst van het Apeldoornse schaken.  

De club draagt niet voor niets de pretentieuze naam Schaakstad Apeldoorn. Er is geen eigen  

jeugdafdeling, maar talentvolle en ambitieuze jeugd krijgt er wel kansen zich te ontwikkelen. 
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GM Baburin bespreekt eindspel Tom Meurs in Chess Today 

Via IM Yochanan Afek kan SBSA berichten een uitgave van Chess Today als bijlage brengen.  

Hierin wordt een eindspel van Tom Meurs in Capelle la Grande door GM Alexander Baburin 

geanalyseerd. 

Tom offerde een paard tegen de Roemeense IM Ch. Foisor en won de partij. 

Baburin is de uitgever van deze dagelijkse email-schaakkrant Chess Today. 

 

Baburin mailt via Afek over Chess Today: 

1) CT came to existence during the 2000 Istanbul Chess Olympiad. We have several GMs and IMs 

among our contributors 

2) Since then we produced 2680 issue, not missing a single day! 

3) Among our readers are Anand, Svidler, Ivanchuk, van Wely and many other top GMs 

4) the current rates are 15, 25 and 45 euro for 3, 6 or 12 months. 

5) more info on www.chesstoday.net 

With best regards, 

http://www.chesstoday.net/


Alex 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

De vier foto’s zijn gestuurd door Auke van Scheltinga in New York.  

Hij heeft ze gekregen van Shernaz Kennedy.  

 

Memorial service for Bobby Fisher op de Marshall Chess Club 

SBSA-bericht lezeres Caroline van Scheltinga bericht uit New York: 

 

Vandaag, 9 maart 2008 is de dag dat Bobby Fischer 65 geworden zou zijn, hij is echter eerder dit jaar 

overleden in Reijkjavik, Ijsland op 64-jarige leeftijd. Sommigen maken een connectie naar de 64 

velden op het schaakbord en de jaren die hij heeft geleefd. Vandaag was er een memorial service 

georganiseerd in de Marshall Chess club in New York.  

 



De Marshall Chess Club was de thuis club van Bobby en de dienst was georganiseerd door mensen 

die hem goed kenden. De voorzitter van de club, de heer Brady, heeft een boek geschreven over 

Bobby en hij vertelde dat bij de begrafenis van Bobby in Ijsland er slechts vijf mensen waren. Bij de 

dienst vandaag waren er zeker 100 mensen die hun eer betoonden aan Bobby. De Marshall Chess 

Club is de enige club die aandacht aan zijn overlijden heeft besteed.  

 

Voor New Yorkers is het ondenkbaar dat je sterft aan een nierziekte waar heden ten dage zo 

makkelijk iets aan te doen is. Nierdialyse en een nier transplantatie zijn binnen het bereik van de 

meeste New Yorkers. Met name als je een grootheid bent in de sport, zijn er velen die met het geld 

komen om zoiets te kunnen betalen. 

Vele malen werd gezegd "Bobby was eigenwijs en wilde niets weten van de medische wetenschap". 

Gedurende de dienst leerde ik hem beter kennen. Ik heb bewondering voor zijn "single-minded 

dedication" die heeft geleid tot complete perfectie in de schaakwereld. Ik heb echter tegelijkertijd 

ongelofelijke medelijden met het feit dat hij nooit enige hulp heeft ontvangen voor zijn paranoia dat 

zich gedurende zijn leven ongebreideld heeft ontwikkeld waardoor hij in mijn ogen onmogelijk werd 

of altijd was. 

 

De memorial service vond plaats tijdens een toernooi voor kinderen jonger dan 13 jaar. Onze zoon 

Philip van Scheltinga had zich opgegeven voor het toernooi in de open sectie. De schaakclub heeft 

beperkte ruimte. Het was een uitdaging voor de club om ongeveer 50 jongeren te laten schaken en 

ongeveer 100 mensen te laten luisteren naar de dienst. Het creëerde een intieme atmosfeer met 

tegelijkertijd het gezoem van "life is moving forward". 

De heer Brady zei "Bobby is here in spirit". 

 

De Marshall Chess Club in Manhattan is gevestigd op de 10de straat tussen de vijfde en zesde 

avenue. Een mooi rijtjes huis ("brownstone") die in eigendom is van de club. Ze hebben in gebruik de 

eerste twee verdiepingen en verhuren de rest om de belasting, gas, water en licht jaarlijks te kunnen 

betalen. De onroerend goed prijzen zijn zo enorm gestegen de laatste jaren dat ik niet denk dat de 

club nog had bestaan als het gebouw niet in eigendom was geweest van de club. Mijn zoon is lid voor 

160 dollar per jaar. Een toernooi als vandaag kost 40 dollar, maar als je lid bent 20 dollar. 

Kinderen krijgen "trophies" en de rest op andere toernooien wint geld. Mijn 11 jarige zoon heeft wel 

eens 140 dollar gewonnen, maar dan niet in een wedstrijd voor kinderen. 

 

De heer Brady opende de dienst met een aardig verhaal om het vervolgens over te dragen aan Dick 

Cavett. Deze man in de zeventiger jaren had een "talk show" en had Bobby drie keer op zijn show 

gehad. Deze man was zo blij weer eens een microfoon vast te kunnen houden dat hij bleef maar 

praten zonder dat het veel met Bobby te maken had anders dan dat hij zei dat het hem speet dat hij 

geen contact meer met hem had opgenomen later in zijn leven. Ik vond dat die man veel te lang 

doorpraatte. Ik had ook geen enkele affiniteit met die talk show uit de jaren zeventig maar er waren 

duidelijk een aantal mensen in de zaal die zich opnieuw waanden in de "good old seventies". Ik denk 

dat onze Mies Bouwman een 100x beter verhaal had gehad. 

Het is duidelijk dat velen in Amerika de opmerkingen die Bobby gemaakt heeft over Joodse mensen 

(hij was zelf Joods) en over de Amerikanen na 9/11, hem ernstig kwalijk hebben genomen. Na de 

overtreding van het NATO embargo tegen de Russen, en de "exile" die hierop volgde, was dit "insult 

to injury". Er liepen een paar mensen op de club rond die duidelijk tegen de dienst waren. "I can't 

reconcile his comments with the fact that I should have any positive thoughts about him". Het is vrij 

typisch voor de patstelling waarin we op vele fronten met de Amerikanen strijden heden ten dage. 

Dialoog is niet mogelijk. Het schaakbord verdeelt de wereld in wit en zwart (net als de Amerikanen)  



maar de realiteit in de wereld is niet hetzelfde. 

 

Het is duidelijk voor iedereen die hem kende, dat Bobby iemand was die een-dimensionaal leefde. 

Het enige wat hij deed was schaken en hij was de allerbeste. Hij meette zich ook ster allures aan door 

geld te vragen als je met hem wilde spelen. Iemand zei "hij was zijn tijd ver vooruit". "Wat is het 

verschil met de moderne professional spelers van elke sport vandaag?". Ik denk geen. Als Bobby 

vandaag geboren was en zulk talent had, was hij "ontdekt", "goed begeleid" en had alle professionele 

hulp gekregen die zijn geestelijke en fysieke toestand nodig had gehad. 

 

Er waren nog een aantal mensen die spraken die tegen hem hadden gespeeld ofwel in grote 

toernooien zoals op Palma de Mallorca ofwel dagelijks op de club. Hij hield van schakers en wilde zo 

min mogelijk omgaan met mensen die niet schaakten. "He called them weakies". 

 

Mijn zoon die niet goed kan horen wilde eerder weg en wij vertrokken voordat ze de brilliante zetten 

van hem lieten zien op het schaakbord. We liepen langs Shernaz Kennedy die Philip vier beroemde 

foto's gaf van Bobby voor zijn verzameling. Shernaz was een hele goede vriendin van Bobby. Ze 

vertelde weleens dat Bobby haar probeerde over te halen te scheiden van haar man en met hem te 

trouwen, ook nadat hij inmiddels buiten Amerika leefde. Zij schijnt de grootste collectie persoonlijke 

brieven van hem te hebben en hoopt nog eens een film over hem te maken. Zij is verantwoordelijk 

voor het schaakprogramma op de school van mijn zoon en zeker vijf andere scholen op Manhattan. 

Shernaz komt oorspronkelijk uit India en ik ken niemand die kinderen meer enthousiast kan maken 

voor de schaaksport dan zij. Haar energie is tomeloos. 

Zij was denk ik de grootste drijvende kracht achter de dienst vandaag. De club stond vol met 

bloemen en ze had eten en drinken voor iedereen verzorgd. Ik weet dat ze nog haar best gedaan 

heeft op Bobby's begrafenis in NY te laten plaats vinden. Als ze het geld had gehad, was het ook 

gebeurd. 

 

Op het einde lieten ze de televisie programma's zien waarin Bobby geïnterviewd werd door deze Dick 

Cavett. Je hebt het dan over televisie series eind zestiger jaren, begin zeventiger jaren. Het 

grappigste is de lengte van de punten van de kragen van de overhemden. Het ziet er niet uit. 

 

Ik vond het bijzonder om hem "live" te zien. Hij heeft met zijn overwinningen "schaken" op de kaart 

gezet in Amerika.  

Velen die met hem opgroeiden in NY zijn nu de schaakleraren van onze kinderen. Door hem kregen 

ze de droom te pakken. 

 

Het was een bijzondere NY'se aangelegenheid. Ik zal proberen wat foto's te sturen in een aparte 

email. 

 

Groeten, Caroline 
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foto Rien Bos 

 

    Klasse 2B           Mp Bp  1   2   3   4   5  6  7  8  9  10 

1.  NSI De Eenhoorn     10 32½ x   4   4   .   5½ 4½ 3½ .  6  5 

2.  Purmerend           10 31½ 4   x   3½  4   4½ 5  .  6  .  4½ 

3.  SOPSWEPS'29         8  29½ 4   4½  x   4   2½ .  4  .  6½ 4 

4.  DSC Delft 2         8  28½ .   4   4   x   2  3½ 5½ 4½ .  5 

5.  LSG 3               6  30  2½  3½  5½  6   x  5½ .  3½ 3½ . 

6.  Nieuwendam          6  27  3½  3   .   4½  2½ x  4½ 5½ 3½ . 

7.  ASC                 6  27  4½  .   4   2½  .  3½ x  5½ 3  4 

8.  Oud Zuylen          6  26  .   2   .   3½  4½ 2½ 2½ x  4½ 6½ 

9.  Homburg Apeldoorn 3 6  24  2   .   1½  .   4½ 4½ 5  3½ x  3 

10. Soester SC 1922     4  24  3   3½  4   3   .  .  4  1½ 5  x 

 

Soester SC 1922         - SOPSWEPS'29   *         4  - 4 

Nieuwendam              - ASC                     4½ - 3½ 

LSG 3                   - Homburg Apeldoorn 3     3½ - 4½ 



Purmerend               - NSI De Eenhoorn         4  - 4 

DSC Delft 2             - Oud Zuylen              4½ - 3½ 

 

 

Homburg 3 strikes again 

Mark Brussen bericht: 

 

Na de mooie overwinning in de vorige op Nieuwendam is Homburg 3 erin geslaagd ook de zevende 

ronde van de KNSB competitie te winnen. Titelkandidaat LSG 3 werd in eigen huis met 4.5-3.5 

verslagen. De score doet meer spanning vermoeden dan er eigenlijk in de wedstrijd zat. Net als vorig 

seizoen, toen we met 5.5-2.5 wonnen van LSG 3, was het ook dit keer snel duidelijk dat we zouden 

gaan winnen. 

 

Voor we naar de partijen gaan, kijken we even naar de stand. Met nog 2 wedstrijden te gaan kunnen 

we de stand op twee manieren bekijken. Voor de optimisten onder ons staan we gedeeld 5e en 

hebben we nog steeds kampioenskansen. Voor de pessimisten staan we negende en dus gewoon op 

een degradatieplaats. Dit geeft het bizarre competitieverloop aan. In tegenstelling tot Homburg 2 is 

promoveren geen must, maar natuurlijk wel mooi meegenomen. We zullen er alles aan doen om 

volgend seizoen met twee teams in de eerste klasse te spelen. 

 

Goed, nu even serieus. We staan negende en zullen minimaal nog een keer moeten winnen om 

degradatie te voorkomen. We hebben de afgelopen twee wedstrijden al laten zien dat dit gewoon 

mogelijk is. Na eerst de zege op Nieuwendam waren onze Leidse opponenten gewaarschuwd. En als 

dat nog niet genoeg was, zal de afstraffing van vorig jaar ook nog wel in het hoofd zitten. 

 

De aanloop naar de wedstrijd zorgde al voor enkele problemen. Henk kon niet meespelen en Armen 

mocht het een keer in het 2e proberen. Met Marco van de Nieuwendijk was de eerste invaller snel 

gevonden. De tweede kostte wat meer moeite. Uiteindelijk was Lex Cornelisse bereid mee te spelen. 

De vrouw van Lex belde echter vrijdagavond dat Lex plotseling ziek geworden was. Nou, lekker dan. 

Voor Lex natuurlijlk erg vervelend (beterschap!), maar op dat moment had ik net even wat meer 

medelijden met ons zelf. Met 6 man en een meisje naar een gewaarschuwd en voorbereid LSG is 

geen pretje. 

 

Toen we zaterdag rond kwart voor 12 in leiden arriveerden, zagen we ineens akelig veel bekende 

gezichten. Roeland, Manuel, hé het eerste speelt hier ook! Misschien is er dan toch nog wle een 

achtste speler te vinden… Teamleider van het 1e Rien Bos zag het niet zo zitten, maar ons grote talent 

Karel van Delft wilde wel meespelen. Dat was een mooie meevaller. Op de heenreis hadden we in de 

auto al een tactische opstelling gemaakt waarin het tweede bord open gelaten zou worden. Karel 

mocht dus direct aan een van de topborden plaats nemen.  

 



Dan de wedstrijd zelf. Na ongeveer twee uur spelen was er nog niet veel aan de hand. Tot Marco 

(bord 6) opeens lachend opstond en zijn tegenstander begon te jammeren als een klein kind (dat zijn 

niet mijn woorden). Marco had zijn tegenstander zo getrucd dat verlies van een volle toren niet meer 

te voorkomen was. Een paar minuten konden de stukken richting de analyseruimte. Dit is al het 

tweede punt van onze nieuwe supersub. We moeten binnenkort maar eens met zijn zaakwaarnemer 

en de technisch directeur van Schaakstad gaan praten of er geen vast contract mogelijk is voor 

volgend seizoen.  

 

Als tweede was Frank klaar. We hadden besloten Frank op het eerste bord te zetten zodat hij lekker 

kon gaan schuiven met wit. Niets bleek minder waar. Tegen Yme Gorter brak al in de opening 

volledig de hel los. Na een zet of tien stonden er over en weer stukken ingesloten. Eerst dacht Frank 

een stuk te verliezen, maar dat kon nog voorkomen worden. Vervolgens leek hij er aardig uit te 

komen, maar werd ineens mat gezet. Frank en rustig spelen, yeah right.  

Op bord 2 was ons grote talent en last-minute invaller Karel van Delft inmiddels ook bijna klaar. Na 

iets minder gestaan te hebben wist hij af te wikkelen naar een eindspel met een pion meer. Ik heb 

geen idee hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft, maar dit was natuurlijk een enorme meevaller. 

Toen Karel naar me toe kwam met de vraag of hij dit theoretisch remise-eindspel remise mocht 

geven, was de keuze snel gemaakt. Op alle andere borden stonden we goed, en veel jonge talenten 

hebben een paar rondes nodig om aan het niveau te wennen. Beginnen met een remise is dan 

gewoon een goed resultaat natuurlijk. Het remiseaanbod werd zonder nadenken door tegenstander 

Igor Coene geaccepteerd. Het ratingverschil van ruim 500 punten (!) geeft maar weer aan dat een 

rating je niet helpt een partij te winnen. 

Om dit punt nog verder te onderstrepen: de Leidenaren hadden op ieder bord een ratingoverwicht 

 

UVA Schaaktest bij Corus 

Onderzoeker Daan Zult heeft de deelnemers aan de Schaaktest van de Universiteit van Amsterdam, 

die tijdens Corus 2008 werd afgenomen, een verslag gestuurd. 

Eerst in het Engels, toen in het Nederlands.Zie onder.  

Onder de vier deelnemers met een overscore (veel hogere prestatie dan eigen rating) zien we SBSA-

trainingsdeelneemster Marion Severijnen. 

Marion, gefeliciteerd! 

 

Dear chess lovers, 

 

As you might remember, we, from the University of Amsterdam attended the Corus chess 

tournament 2008 with the UvA chess test. We are very thankful to over 261 chess participants who 

seriously participated in the test. Especially since the test was not always good for self confidence, 

since participants were offered more difficult chess positions when they performed well. Therefore, 

players from all levels were offered challenging diagrams which demanded serious effort. This was 

usually expressed after the test with statements as: “ow, that went really crap”, or “I am so terribly 



bad at this”. To make people feel comfortable, even the player who performed best at the test 

thought he didn’t do so well and there was actually only one player who actually felt he performed 

quite well. However, all this serious effort provided us with lots of valuable and interesting 

information concerning the thoughts and choice of chess players. In this email we like to give all the 

participants some small and preliminarily results. First of all, the most important result is the 

correlation between real ratings and test performance. We were curious how accurately we could 

explain peoples’ playing strength with the test. This turned out to work quite well. In the graph below 

we see participants’ ratings and their ratings estimated by the test. We see a clear linear connection 

between the two. 

 

 

Actually we find a significant correlation between real ratings and test results of 0.884, which 

indicates that the test is quite a good predictor of chess skill. Now who performed best? The 

participant with the best test performance was GM Daniel Stellwagen, who won the 250 Euro prize. 

Congratulations! There were also prizes of 100 Euro and three times 50 Euro for the participants with 

the highest overscore. These people are respectively Rob van der Heijden, Marion Severijnen, Kees 

Lute and Aad Zandvliet, who scored between 450 and 550 rating points overscore. Congratulations! 

Since many people also expressed their curiosity on the memory test performance we will show the 

top 4 performance, although there are no prizes involved here. For the record, no person had the 

perfect score, but Hans van Doggenaar, Theo Hommeles, Laurents van Twillert and Jop Delemarre all 

came very close. 



We understand that some people are curious about their own performance, but due to privacy 

regulations we cannot show a full list of names and their performance. To send everybody a personal 

email is very time consuming, therefore we only mentioned the best performance here. However, 

participants who are still curious about their personal performance can send a request by email, this 

will be answered by your testscore rating. 

OK, once again, thank you all very much for your participation, it is very much appreciated, 

 

Cheers, 

Daan Zult 

 

Due to some requests, hereby the text in Dutch. 

Wegens een aantal verzoekjes om de tekst in het Nederlands beschikbaar te 

stellen heb ik met hulp van google translate en enige aanpassingen een 

hopelijke begrijpbare Nederlandse tekst samengesteld. 

Vriendelijke groet, Daan Zult 

 

Beste schaakliefhebbers,  

 

Zoals u allen weet, hebben wij, van de Universiteit van Amsterdam het Corus 

schaak-toernooi 2008 bijgewoond met de UvA schaak test. Wij zijn zeer 

dankbaar voor de meer dan 261 deelnemers die serieus hebben deelgenomen aan 

de test. Mede omdat de test niet altijd goed was voor het zelfvertrouwen, 

aangezien de deelnemers steeds moeilijker posities werden aangeboden 

wanneer zij goed presteerden. Spelers van alle niveaus kregen op deze 

manier uitdagende diagrammen aangeboden, waarvoor een serieuze inspanning 

noodzakelijki was. Dit was meestal uitgedrukt na de test met uitspraken 

als: "ow, dat was helemaal niks", of "wat ben ik hier slecht in". Om mensen 

gerust te stellen, ook de speler die het best gepresteerd heeft dacht na de 

test dacht dat hij matig gepreseteerd had. Er was eigenlijk maar een speler 

die met een goed gevoel de test verliet. Echter, deze serieuze inspanning 

heeft ons van veel waardevolle en interessante informatie voorzien over het 

denken van den schaker. In deze e-mail willen wij alle deelnemers een 

aantal kleine en voorlopig resultaten voorschotelen. Allereerst het 

belangrijkste resultaat, de correlatie tussen de geschatte ratings en echte 

ratings. We waren nieuwsgierig hoe nauwkeurig we iemand speelsterkte kunnen 

voorspellen met de test. Dit blijkt vrij goed te gaan. In de onderstaande 

grafiek zien we een grafiek met daarin de echte ratings uitgezet tegen hun 

geschatte ratings. We zien een duidelijk lineair verband tussen de twee. 

 

   

We vinden een significante correlatie tussen echte ratings en 

testresultaten van 0,884, wat aangeeft dat de test een goede voorspeller 

van schaakvaardigheid geeft. 

Wie heeft het nu het beste gedaan? De deelnemer met de beste prestatie was 

GM Daniel Stellwagen. Hij heeft de prijs van 250 Euro gewonnen. 

Gefeliciteerd! Er waren ook prijzen van 100 euro en drie keer 50 Euro voor 

de deelnemers met de hoogste overscore. Deze mensen zijn respectievelijk 



Rob van der Heijden, Marion Severijnen, Kees Luit en Aad Zandvliet, die 

scoorde tussen 450 en 550 rating punten overscore. Gefeliciteerd! Aangezien 

veel mensen ook hun nieuwsgierig hebben uitgesproken over de prestaties op 

de geheugentest zullen we de 4 beste prestaties hier geven, hoewel hier 

geen prijzen voor beschikbaar zijn. Voor de goede orde, geen persoon had de 

perfecte score, maar Hans van Doggenaar, Theo Hommeles, Hij heeft van 

Twillert en Jop Delemarre alles kwamen zeer dichtbij.  

We begrijpen dat sommige mensen nieuwsgierig zijn naar hun eigen prestatie, 

maar vanwege privacy regulering kunnen we niet een volledige lijst van 

namen en hun prestaties geven. Een ieder een persoonlijke e-mail sturen is 

een zeer tijdrovende bezigheid, dus noemen we het hier de beste prestaties. 

Echter, deelnemers die toch nieuwsgierig zijn naar hun persoonlijke 

prestaties kunnen per e-mail hierom vragen, deze zullen worden beantwoord 

met uw testscore rating.  

OK, nogmaals dank u allen hartelijk voor uw deelname, het is zeer 

gewaardeerd,  

 

Vriendelijke groet, Daan Zult 
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IM Merijn van Delft aan het begin van de maandagronde. 

 

 

De strijd begint maandag onder toezicht van arbiter Peter de Jong. Een sportief gevecht. 

De witspeler haalt z’n broek een keer goed op en zwart gaat nadenken. 

Van psychologische oorlogsvoering door Visser was geen sprake.  

Het was een beetje laat geworden de avond er voor, luidde zijn plausibel klinkende verklaring. 



 

Analyse na afloop van de tweede partij tussen GM Yge Visser en IM Merijn van Delft.  

 

IM Manuel Bosboom naar NK  

Homburg Apeldoorn speler IM Manuel Bosboom heeft zich gekwalificeerd voor het NK vanaf 2 april 

in Hilversum. 

Afgelopen maandag speelde hij remise en dinsdag won hij in de derde ronde van de halve finales van 

IM Jeroen Bosch.  

IM Merijn van Delft heeft het niet gered. Met wit had hij maandag een prima stelling tegen GM Yge 

Visser tot hij met de opstoot f5 het verkeerde plan koos. 

Dinsdags hield Visser het makkelijk op remise. 

Zie www.schaakbond.nl/nk2008/hf 

Voor foto’s zie ook: www.chessvista.com/ccms.5291.ChessVista.Dutch-Championship-2008-Semi-

Finals-Round-3.html 

Zie bijlage voor alle partijen. 

http://www.schaakbond.nl/nk2008/hf
http://www.chessvista.com/ccms.5291.ChessVista.Dutch-Championship-2008-Semi-Finals-Round-3.html
http://www.chessvista.com/ccms.5291.ChessVista.Dutch-Championship-2008-Semi-Finals-Round-3.html
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IM Daan Brandenburg en IM Merijn van Delft bij aanvang van de barrage. 



 

Het gevecht zit er op. Rechts Merijns gastheer tijdens het toernooi Hilversummer Tom Bottema, 

ook bekend als perschef van het Corus toernooi. 

 

NK halve finales:  IM Manuel Bosboom en IM Merijn van Delft naar derde ronde 

Zaterdag en zondag werd de tweede ronde van de halve finales voor het NK in het stadhuis van 

Hilversum gespeeld. 

 

Brain of a genius en helpt zwemmen bij schaken of juist niet? 

Denken gebeurt in je hersenen, niet (voor zover ons bekend) in je grote teen. 

Voor een video over Susan Polgar en het functioneren van de hersenen, zie 

http://video.google.com/videoplay?docid=-6378985927858479238 

Als je weet hoe het denken werkt, kun je daar met trainen rekening mee houden. 

Dat is geen makkelijke klus, want er zijn heel veel aspecten aan het denken verbonden. 

In ieder geval is zo’n filmpje onderhoudend. 

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-6378985927858479238


Ook fysieke aspecten spelen een rol bij schaakprestaties. Als je doodmoe bent of grieperig win je niet 

makkelijk een negendaags toernooi. Maar met een nacht slaapdeprivatie schijn je zo alert te zijn dat 

winst in een snelschaaktoernooitje nog wel tot de mogelijkheden behoort. 

In het nieuwe boek ‘From London to Elista’ merken secondanten van Kramnik op dat het niet zo slim 

was van hem om te gaan zwemmen. Een heel verkeerde sport namelijk. Zouden de Polgars daarom 

altijd hebben getafeltennist? En: had Kramnik nooit zo veel gezwommen of was hij anders nog veel 

beter geweest? 

Of is dit allemaal onzin? 

Botwinnik heeft al op het belang van fysieke conditie gewezen. Kasparov ook. 

Merijn van Delft en Karel van Delft proberen uit te zoeken of bepaalde fysieke sporten beter zijn als 

voorbereiding voor topprestaties bij schaken dan andere? 

Ideeën, ervaringen en verwijzingen naar literatuur zijn welkom. 
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Tom Smid (vooraan) maakte remise tegen IM Edwin van Haastert. 

 

Sponsor Eric Nijsen van Stad In Bedrijf doet de eerste zet bij IM Manuel Bosboom. 



 

Veerle Weller bezocht haar eerste schaaktoernooi (en café) van haar leven.  

Op de arm bij opa even bij oom Merijn kijken. 



 

V.l.n.r. Rob Amato, Freddie van der Elburg, Robert Verkruissen, Cees van Bohemen. 



 

IM Manuel Bosboom (links) won het toernooi op weerstandspunten voor Sven Bakker (rechts). 

 



 

IM Merijn van Delft versus Thomas Beerdsen die meldde dat dit de derde editie van het toernooi is 

dat hij in hetzelfde voetbalshirt had gespeeld. 



 

Shorish Maroof (rechts), links Nikolai Kabanof. 
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A-groep SBSA jeugdtraining zondag 3 februari 2008 met IM Yochanan Afek. 

SBSA hanteert een simpel uitgangspunt omtrent verhogen van prestaties: 

Prestatievermogen = talent x trainingsomstandigheden x motivatie. 

 



 

 



 

Incasseren hoort ook bij sport. Feijenoord-fan Thomas Beerdsen kwam een half uurtje later 

op de training vanwege rechtstreekse uitzending op tv van een voetbalwedstrijd. Trainer Afek  

schonk hem nieuwe levensvreugde via een aantal partijen van Fischer en eindspelstudies. 

 



 

De B-groep. Die doet Afek overwegend  in het Nederlands, in de A-groep gaat het voornamelijk 

in het Engels.  

 



 

De C-groep met SBSA-bestuurslid en trainer Martin van Dommelen. 

We kennen ook Ajax-fans bij SBSA. 
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Ooit was hij de schrik van de Nederlandse weekeindtoernooien en logeerde hij zelfs eenmaal  

 in het Schaakpaleis aan het Mergelland 79 in Apeldoorn. Waarschijnlijk in de Bronstein-suite, 

vernoemd naar de man die daar echt heeft geslapen. Hij verdween in het niet. 

 Tegenwoordig gaat GM Rongguang Ye door het leven als fotograaf  en woont hij deels in China, 

 deels in Eindhoven. Zie ook http://my.nphoto.net/mozhuliu 
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Herdenking Corus-deelnemers van GM Bobby Fischer. 



 

Schaaklegendes herdenken Bobby Fischer in het Corus-paviljoen.. 



 

Hoofdredacteur Peter Doggers van Chessvibes geeft vanuit café Sonnevanck het laatste nieuws door. 



 

Met Theo Visschedijk gaat het uitstekend in Wijk aan Zee. 



 

In de perskamer: gaat GM Loek van Wely het eindspel met twee pionnen meer winnen (nee). 
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Dick Kolthoff (links) en Theo Visschedijk (binnenkort actief in tienkampen Corus). 
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JOM-groepje IM Merijn van Delft. 

 



 

Groepje Stefan Kuipers. 

 



 

Groepje IM Roeland Pruijssers. 

 



 

Groepje Sander van Eijk. 

 



 

Groepje IM Alexander Kabatianski. 

 



 

Simultaan met IM Rob Hartoch. 

 



 

 



 

Snelschaaksimultaan door IM Roeland Pruijssers met commentaar door Stefan Kuipers. 

 



 

Apeldoorns snelschaakkampioenschap. Links tomatensoepkok en Schaakstad voorzitter Lex 

Cornelisse. 

 



 

Kalpana Ekambaranathan en Mariam Hachijan zorgden voor eten. 

 



 

 



 

Justin Gunther:  Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioen 2008. 

 

Jeugd Ontmoet Meesters 2008 

Jeugd Ontmoet Meesters was vrijdag 4 januari 2008 weer uiterst geslaagd. Er waren 17 deelnemers 

van SBSA jeugdtraining en 25 deelnemers van buitenaf. 

Justin Gunther uit Arnhem won het Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap. 

Zie www.sbsa.nl onder het kopje foto’s voor een uitgebreide impressie. 

Er wordt over gedacht om volgend jaar een aantal buitenlandse deelnemers uit te nodigen. 

Met dank aan sponsor Juwelier van der Mey. 

 

 

JOM Snelschaakkampioenschap - Denksportcentrum - Groep 1 

 

Rangschikking na Ronde 7 - 4-1-2008 - Normal ranking. 

Pos Naam                   Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg 

  1 Justin Gunther          7   6   0   1    6,0 -1  1   34,0   28,0  1750  1901  1725 

http://www.sbsa.nl/


  2 Noud Lentjes            7   6   0   1    6,0 -1 -1   31,0   26,5  1718  1853  1695 

  3 Armen Hachijan          7   5   1   1    5,5  1  1   28,5   21,3  2004  1912  2023 

  4 Nico Zwirs              7   5   1   1    5,5  1  1   28,0   20,3  1661  1676  1657 

  5 Nick Beijerinck         7   5   0   2    5,0 -1 -1   33,0   22,0  1759  1791  1749 

  6 Fabio Bravo             7   5   0   2    5,0  1  1   31,5   19,5  1635  1752  1607 

  7 Marcella Gunther        7   5   0   2    5,0  1  1   30,5   18,5  1610  1695  1589 

  8 Jan van Dorp            7   5   0   2    5,0  1  1   29,0   18,0  1787  1728  1796 

  9 Stefan Beukema          7   5   0   2    5,0 -1 -1   27,5   17,5  1790  1714  1804 

 10 Marion Severijnen       7   4   1   2    4,5 -1 -1   29,5   16,3  1478  1576  1454 

 11 Ruben Kuiper            7   4   1   2    4,5 -1 -2   27,5   16,3  1261  1472  1215 

 12 Kambiz Skandar          7   4   0   3    4,0  1  2   27,5   13,0  1678  1598  1693 

 13 Mees van Osch           7   4   0   3    4,0 -1 -1   27,5   13,0  1539  1550  1534 

 14 Maurice van Eijk        7   4   0   3    4,0 -1 -1   27,5   12,5  1567  1504  1580 

 15 Steven Glasbeek         7   4   0   3    4,0 -1 -1   26,0   13,5  1640  1522  1663 

 16 Rik Roelofs             7   4   0   3    4,0  1  1   25,5   11,5  1536  1553  1531 

 17 Lars Vereggen           7   4   0   3    4,0  1  1   25,5   11,0  1475  1460  1475 

 18 Jonathan Wolvers        7   4   0   3    4,0  1  1   25,0   12,0  1456  1480  1450 

 19 Nick Baan               7   4   0   3    4,0  1  1   24,5   10,0  1418  1445  1414 

 20 Raimond Vastenhout      7   4   0   3    4,0 -1 -2   24,0   11,0  1314  1410  1293 

 21 Thomas Beerdsen         7   3   1   3    3,5  1  2   30,5   12,8  1560  1558  1559 

 22 Martijn van Blitterswijk    7   3   1   3    3,5  1 -1   28,5   10,8  1342  1340  1342 

 23 Lennard Moers           7   3   0   4    3,0 -1 -1   25,5    6,0  1363  1382  1363 

 24 Paul Glasbeek           7   3   0   4    3,0  1  1   24,5    6,5  1362  1255  1388 

 25 Sharon Tolstra          7   3   0   4    3,0 -1 -1   24,0    6,5  1210  1119  1230 

 26 Anirudh Ekambaranathan   7   3   0   4    3,0 -1 -1   23,5    6,0  1318  1273  1329 

 27 Louise Beukema          7   3   0   4    3,0 -1 -1   20,0    5,0  1142  1090  1155 

 28 Yassine Mouhdad         7   3   0   4    3,0  1  1   18,5    5,0  1175  1131  1188 

 29 Marike Koekkoek         7   3   0   4    3,0 -1 -1   18,0    5,0   959  1095   934 

 30 Melle Bijstra           7   3   0   4    3,0  1  2   18,0    3,0  1102  1067  1112 

 31 Bas Baan                7   3   0   4    3,0 -1 -2   17,0    3,0  1105  1148  1100 

 32 Dimitry Brons           7   3   0   4    3,0  1  1   15,5    4,5  1185  1070  1214 



 33 Jasper Zwirs            7   2   1   4    2,5  1  1   22,0    4,3  1100  1118  1100 

 34 Annette Koekkoek        7   2   1   4    2,5 -1 -1   21,5    5,3  1138  1115  1147 

 35 Nilofar Skandar         7   2   0   5    2,0  1 -1   24,0    5,0  1284  1153  1315 

 36 Janus de Vries          7   2   0   5    2,0  1  1   23,0    6,0   781   941   750 

 37 Iris Roelofs             7   2   0   5    2,0  1  1   22,0    5,0  1060  1046  1065 

 38 Koen van Kaam           7   2   0   5    2,0 -1 -1   18,0    2,0   988   947  1000 

 39 Jordin Bijstra          7   2   0   5    2,0 -1 -1   15,5    2,0   989   889  1013 

 40 Tjerry de Hut           7   1   0   6    1,0 -1  1   22,5    3,0   607   632   593 

 41 Jessie Hogenkamp        7   1   0   6    1,0 -1 -1   16,0    0,0   453   412   450 

 42 Emma Koekkoek           7   0   0   7    0,0  1  1   18,0    0,0   258   241   264 

 

 

 

Armen Hachijan OSBO kampioen 

Armen Hachijan heeft maandag het OSBO kampioenschap in de B-categorie gewonnen. 

Dat levert hem een felbegeerde deelnameplaats aan het NK t/m 16 jaar op. 

Zie voor uitslagen en ranglijsten www.osbo.nl  

http://www.osbo.nl/


 

Schaakrubriek Stentor sneuvelt 

Peter Boel bericht dat zijn schaakrubriek in de Stentor sneuvelt. Dat is met meerdere rubrieken in 

kranten gebeurd. 

De SBSA emailberichten houden stand. Mocht je schaakliefhebbers kennen die geïnteresseerd zijn in 

een gratis abonnement, maak hen hier dan rustig op attent. 

De berichten verschijnen (echter zonder bijlagen) ook op de SBSA site www.sbsa.nl  

 

 

Opzet en organisatie van schoolschaakclub Koningin Juliana School 

Leendert Maris bericht op verzoek van de redactie van de SBSA berichten over de 

schoolschaakclub van KJS. 

 

Inleiding 

Dit jaar bestaat de schoolschaakclub van de Koningin Juliana School (KJS) in Apeldoorn 25 

jaar. Hierbij een aantal notities hoe wij het schoolschaken aanpakken en het 25 jaar hebben 

volgehouden.  

Suggesties welkom, we leren nog steeds graag van de ervaringen van anderen. 

 

Doelstelling 

De bedoeling van de schaakactiviteiten is om de kinderen van de KJS op een plezierige en 

ontspannen manier in schoolverband kennis te laten maken met het schaken. Hierbij gaat 

het niet alleen om het schaken zelf, maar ook om eens mee te maken wat het is om op jonge 

leeftijd al wedstrijden tegen andere scholen te spelen en examen te doen. Er wordt veel 

aandacht besteed aan de sociale aspecten, 

Het schoolschaken is een direct met de school verbonden activiteit. 

Anders gezegd is het streven niet specifiek gericht op het opbouwen van een topteam en het 

trainen van topspelers (al is daar niets mis mee), maar we zijn gericht op deelname en 

opleiding van schoolkinderen over de gehele breedte. Dit biedt de beste garantie voor 

continuïteit van de club. 

 

Hoe kom je aan de kinderen? 

Werving vanaf groep 4. 

 Aan het eind van groep 3 (voor de zomervakantie) wordt via de leerkracht in de klas de 
Video/DVD Lang Leve de Koningin vertoond. Met zo mogelijk enige positieve inbreng van 
de betrokken leerkracht. 

 In de eerste week van het nieuwe schooljaar houden een tweetal schaakbegeleiders een 
verhaal voor groep 4 en delen uitnodigingen uit. 

http://www.sbsa.nl/


Ook de ouders/verzorgers worden uitgenodigd samen met hun kinderen de lessen bij te 
wonen. 

 De leerlingen van alle groepen die al lid zijn krijgen een persoonlijke uitnodiging. Voor de 
overige leerlingen liggen algemene uitnodigingen in elke klas. 

 De eerste schaakavond is altijd in de tweede week van het schooljaar. 

 Veel (enthousiaste) publiciteit in de schoolkrant en de maandbrieven. 

 Een lage contributie, dit jaar € 16,50 zonder enige bijkomende kosten voor ongeveer 35 
tot 40 weken les. 

 

Hoe kom je aan de begeleiders? 

Ouders 

 Door contact met de leerkrachten van de jongste groepen (vooral groep 4 en 5) erachter 
komen wie van de ouders betrokken en capabel zijn en mogelijk kunnen en willen 
meedoen. Ouders van de jongere groepen doen vaak nog niet aan andere activiteiten 
mee, en kunnen gedurende langere tijd betrokken blijven 

 Telefonisch contact met de kandidaten met de vraag om vrijblijvend een half uurtje te 
kunnen praten. Kernpunt: Geïnteresseerd zijn in kinderen en enthousiasme kunnen 
opbrengen. 

 Lesmateriaal en boeken meenemen en ter informatie achterlaten. 

 Duidelijk maken dat kunnen schaken geen voorwaarde is (het bekende excuus) 
Het lesmateriaal is ook (vooral) voor niet-schakers geschikt. 
Ook hebben wij oud-leerlingen, die juist op dat terrein prima kunnen helpen. 

 De ouders, die in de jongste groep "mee-lessen" in kleine groepjes mee laten helpen (als 
ze dat willen) en vragen of ze volgend jaar weer willen meedoen, al dan niet in een 
andere rol. 

 Wij spelen op de vrijdagavond met als reden dat de begeleiders vrijwel altijd in de 
vooravond beschikbaar zijn (geen werkverplichtingen of files). 

 

Oud-leerlingen 

 Geschikt geachte oud-leerlingen benaderen we minimaal één jaar na hun afscheid van 
school met de vraag om te helpen. Zowel voor hulp en begeleiding in de les als voor 
begeleiding op de computers. Wordt als zeer positief door zowel de ouderen als de 
jongeren ervaren. 

 

Schakers 

Echte schakers zijn moeilijker te vinden, maar vooral in de hogere groepen erg waardevol.  

 Zoek via clubs naar ouders die met de school te maken hebben gehad 

 Zoek via clubs naar jongeren die met de school te maken hebben gehad. 

 Zoek via clubs naar schakers die het leuk vinden een avondje met de jeugd op te trekken  
 

NIET doen 

 geen algemene oproepen om hulp (helpt niet) 

 liever geen onderwijzend personeel van de eigen school (ander karakter) 
 

 



Hoe kom je aan materiaal? 

Via de Schaakbond en bekende adressen is aan redelijk geprijsd materiaal te komen. Elke 

schaakclub en zeker elke schoolschaakclub is bereid nadere informatie te geven. 

 Lesmaterialen volgens de methode Stappenplan  
Instructiebladen en lesbladen 
Computer instructielessen en opgaven 

 Speelmaterialen. Borden en stukken 

 Demonstratieborden. In eenvoudige vorm redelijk geprijsd. 

 Klokken. De belangrijkste kostenpost. In eerste instantie proberen te lenen.  
 

 Financiële hulp vragen aan school en ouderraad bij aanschaf. 
 

De KNSB heeft soms acties om voordelig aan materiaal te komen. 



Wat valt er verder te melden? 

 

Het schaken moet voor de kinderen een feest zijn. 

 Iedereen doet mee; geen domme of lastige kinderen proberen te lozen. 

 Afwisselende lessen. Korte onderdelen (stukje theorie, werkbladen maken, opening 
bespreken, eindspelsituatie, puzzel van de week, schaakspelletjes voor de beginners), 
met daarna wekelijks de interne competitie. 

 De wedstrijden tegen andere scholen vormen voor de kinderen een hoogtepunt. Zoveel 
mogelijk kinderen daaraan mee laten doen, ook de zwakkere kinderen. 
Lukt dit niet met de aantallen en op geschikt niveau, in Apeldoorn zijn vele scholen bereid 
en in staat om af en toe een vriendschappelijke wedstrijd op passend niveau te 
organiseren.  

 Aan het eind van het eerste jaar voor alle dat jaar begonnen kinderen een eerste "echte" 
wedstrijd tegen hun soortgenoten van een andere school. 

 Sinterklaasviering met kleine cadeautjes. 

 Niet bezuinigen op bekers, medailles, diploma's en certificaten. 

 Feestelijke jaarlijkse afsluiting van het seizoen in twee delen. 

 Op de laatste avond een bijeenkomst van precies een uur met de kinderen, broertjes en 
zusjes en hun ouders. Uitreiking medailles en prijzen. De toppers krijgen de prijzen uit 
handen van de Directeur van de school. 

 Aan deze bijeenkomst voorafgaand voor de kinderen of op zaterdag een barbecue en 
spelletjes op het schoolplein of een dagje Julianatoren. 

 Voor de feestelijkheden hulp vragen aan die ouders, die geschikt lijken te zijn om les te 
gaan geven. 

 Zeker tijdens wedstrijden positief reageren naar de kinderen, ook al is daar niet altijd 
aanleiding toe. Ze doen altijd wel iets goed. Correcties komen later aan de orde. 

 

Het schaken moet voor de begeleiders positief zijn. 

 Geen vergadertoestanden. Wij vergaderen twee maal per jaar (begin van het jaar over de 
indeling; kort over Sinterklaas en in maart over de rest van het jaar met examen en 
afsluiting. Verder veel informele en bilaterale contacten als er zaken spelen. 

 Een mix van jonge en oudere begeleiders (zie bij begeleiders). En, niet daarmee 
samenvallend, een mix van overwicht op de kinderen en schaakkennis. 

 Voldoende begeleiders. Een avondje uit moet kunnen. Voor de jongere begeleiders een 
pracht kans om zelf een keer de kar te trekken. 

 Goede contacten met schoolleiding en ouderraad zijn belangrijk. De "voorzitter" van de 
schaakclub moet voor goed contact iemand zijn die zelf kinderen op school heeft. 

 Houd alle medewerkers op de hoogte van wat er speelt. Naast de mail, ook af en toe 
individueel bijpraten en vragen hoe het gaat. 

 

Tot zover dit overzicht van onze aanpak op de KJS. Voor vragen en/of suggesties,  

 

Leendert Maris 

055 - 355 71 95 
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Veerle ruim elf uur oud met moeder Marijke en vader Harry. (foto: opa) 



 

Tweede levensdag: Veerle krijgt haar eerste schaaktraining van Karel. (foto Xedes Engelen) 

 

Nieuwe wereldburger Veerle Weller 

Tweede kerstdag om 23.41 uur is Veerle Weller geboren, dochter van Marijke van Delft en Harry 

Weller. Dochter en ouders maken het ondanks een zware bevalling in het Apeldoornse 

Lukasziekenhuis goed. Veerle woog bij de geboorte 4355 gram en mat 54 centimeter.  

Dat betekent dat Merijn van Delft oom en Karel van Delft opa is geworden. 

De kleine zal over een paar jaar vast zelf achter het bord plaatsnemen en daarnaast wellicht nog 

verdienstelijk worden als toernooidirecteur, trainer of bardame.  

Het schaakbord staat al een paar maanden klaar in de ouderlijke woning en Merijn en Karel hebben 

een trainingschema uitgekiend.  

Volgens moeder Marijke wordt het eerste woordje dat ze gaat leren pa-pa-paard. Volgens Marijke’s 

tante Roos wordt het ma-ma-mat.  

Inmiddels heeft Karel Veerle de eerste zetten van het Koningsgambiet ingefluisterd. Zie bijlage voor 

een filmfragmentje. 

Het komt helemaal goed met Veerle! 
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Wit aan zet heeft één prachtige voortzetting. 

Andere zetten verliezen. Uit partij Olger van Donk – Willem Booij. 

 

Partijen 

In de bijlagen diverse partijen. IM Alexander Kabatianski speelde een prachtige aanvalspartij tegen 

Brecht in de Duitse Liga en geeft enkele varianten als commentaar. 

Kristianne Tempelman en Maarten Beekhuis van Homburg Apeldoorn 3 becommentariëren hun 

partijen uit de laatste KNSB ronde. 

SBSA trainer IM Yochanan Afek trof een gemist offer aan in een partij van de 11-jarige SBSA 

trainingsdeelnemer Olger van Donk.  

SBSA adviseert ambitieuze jeugdspelers om dergelijke interessante fragmenten op te slaan in een 

aparte database die je ter lering af en toe kun terug kijken. 

Zie de bijlagen voor de partijen. 

 



 

JOM 2006. Snelchaaksimultaan IM Manuel Bosboom, commentaar IM Merijn van Delft. 

 

 



JOM 2005. (Foto Fred Lucas). Workshop met GM Artur Joesoepov. 

 

 

JOM 2004.  Workshop met (nu) GM Daniel Stellwagen. 

 



 

JOM 2003.  Workshop met (nu) GM Erwin l’Amie. 

Van 2002 en 2001 zo gauw geen foto’s bij de hand. In 2001 ontstond JOM als onderdeel van de 

Schaak-3-daagse. 

 

Aanmelden voor Jeugd Ontmoet Meesters 4 januari 2008 

Vrijdag 4 januari 2008 is het jaarlijkse Jeugd Ontmoet Meesters in het Denksportcentrum, 

Dubbelbeek 24, Apeldoorn. 

Sterke schakers geven workshops aan jonge schakers, van SBSA jeugdtraining en anderen. 

Trainers zijn IM Merijn van Delft (groep 1: thema openingenstudie), IM Alexander Kabatianski, IM 

Roeland Pruijssers, IM Rob Hartoch (jongste groep),  Stefan Kuipers en Sander van Eijk. 

Van ongeveer 11 tot 15.00 uur zijn er workshops waarbij spelers op niveau in groepjes worden 

ingedeeld. 

In de workshops bespreekt een trainer een eigen partij, spreekt over zelfstudie en geeft een 

kloksimultaan, waarvan de partijen worden geanalyseerd. 

Daarna is er de traditionele snelschaaksimultaan van een meester tegen vier tegenstanders. De 

simultaan wordt door een andere trainer becommentarieerd. 

Daarna is er een partijquiz onder leiding van Merijn van Delft waarin twee teams elkaar bestrijden, 

terwijl de rest publiek is (a la show Who becomes a millionaire, of zoiets). 



Vanaf 16 uur wordt het zevenrondig Open Apeldoorns Jeugdsnelschaakkampioenschap gehouden. 

Voor workshops en snelschaaktoernooi zijn prijsjes beschikbaar, onder meer schaakboeken. 

Voor deelnemers van SBSA jeugdtraining is dit een onderdeel van het programma. Afmelden als je 

niet kunt. 

Er is ook plaats voor zo’n 40 deelnemers van buiten Apeldoorn.  

Kosten deelname 10 euro, aan de zaal te voldoen. 

Sponsor is Juwelier Van der Meij. 

Aanmelden onder vermelding van naam, leeftijd, club, rating en stappendiploma bij Karel van Delft, 

k.vandelft@planet.nl  

Eten na afloop:  

Traditioneel wordt er na afloop gezamenlijk gegeten.  

Rien Bos kan dit jaar geen snert maken. Diverse mensen vervangen hem. Lex Cornelisse maakt 

zeventien liter tomatensoep, er zijn broodjes, Kalpana Ekambaranathan maakt Indiase hapjes en 

Mariam Hachijan Armeense hapjes. Ouders die kinderen komen ophalen kunnen ook aanschuiven. 

 

Deelnemers SBSA  

1. Armen Hachijan   
2. Joost Hoogland  
3. Thomas Beerdsen  
4. Marion Severijnen  
5. Nico Zwirs  
6. Ruben Kuiper  
7. Martijn van Blitterswijk 
8. Raimond Vastenhout 
9. Anirudh Ekambaranathan  
10. Olger van Donk (verhinderd) 
11. Dimitry Brons 
12. Nuy van Bloemendaal (verhinderd) 
13. Sharon Tolstra 
14. Jonathan Wolvers 
15. Nick Baan 
16. Bas Baan  
17. Annette Koekkoek  
18. Marike Koekkoek 
19. Jasper Zwirs 
20. Koen van Kaam  

 

Deelnemers De Toren  

1. Nick Beijerinck           5+                        1749 

2. Fabio Bravo                5+                        1607 

3. Jan van Dorp               5+                        1796 

mailto:k.vandelft@planet.nl


4. Paul Glasbeek           4+                         1388    

5. Steven Glasbeek        5+                         1663 

6. Justin Gunther            5+                         1725 

7. Marcella Gunther        5+                          1589 

8. Noud Lentjes               5+                        1695 

9. Yassine Mouhdad        4                           1188 

10. Mees van Osch            5+                        1534 

11. Iris Roelofs                   3                           1065 

12. Rik Roelofs                    4+                       1531 

 

Andere deelnemers extern (totaal 20 plaatsen) 

1. Kambiz Skandar  (Enschede) 

2. Nilofar Skandar   (Enschede) 

3. Maurice van Eijk  (Ede) 

4. Kyra-Tiana Kers  (Apeldoorn) 

5. Johnny Paans  (Deventer)  

6. Jessie Hogenkamp (Veenendaal) 

7. Lars Vereggen (Oosterhout) 

8. Lennard Moers  (Maarssen) 

9. Stefan Beukema (Oosterhout) 

10. Louise Beukema (Oosterhout)  
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Tip site visualiseren 

Gratis site om visualiseren te oefenen (uit je hoofd rekenen en als het even kan zonder fouten) 

http://chesseye.alexander-fleischer.de/o/ 

 

http://chesseye.alexander-fleischer.de/o/
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Roeland Pruijssers gedeelde vierde plaats en Thomas Beerdsen veel ervaring op WK jeugd in 

Turkije 

Roeland is U18 gedeeld vierde geworden met 8/11.  

Thomas heeft 4/11 gescoord. 
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Ferenc Langheinrich (rechts) rijdt enkele malen per jaar vanuit Erfurt naar Apeldoorn. 

 



 

IM Merijn van Delft (links) versus GM Ivan Sokolov. 



 

IM (sinds het najaar) Ilja Zaragatski kwam al naar Apeldoorn tijdens een van de eerste 

Schaak-3-daagses in de jaren negentig. Hij won zijn partij zaterdag. 

 

 



 

Ook zo’n trukendoos als Roeland worden? Gewoon vanaf je vierde een half uur per dag de 

Stappenmethode doen. Als je die vijf keer hebt  

doorgenomen (vader Henk zorgde dat dat niet werd vergeten), ga je het niet alleen begrijpen maar 

ook kunnen toepassen.  

Zo simpel is het. Je moet er alleen natuurlijk wel wat voor doen. 

 

Roeland Pruijssers (vierde plaats na acht ronden) en Thomas Beerdsen op WK jeugd in Turkije 

Roeland staat U18 met 6 uit 8 op de vierde plaats. 

Even had hij zich deze week onsterfelijk kunnen maken door in de zesde ronde te winnen (Fritz gaf +2 

bij zet 40) en op de eerste plaats te komen, maar de partij verzandde in remise. 

Thomas staat U10 met 2,5 uit 8 op plaats 130. Een hoop ervaring en als hij volgend jaar weer Ned. 

kampioen wordt kan hij nogmaals in deze categorie. 

Om met Merijn te spreken: ‘Hij doet een bak ervaring op.’  

Er zijn nog drie ronden te gaan. 

Partijen, uitslagen, foto’s, filmpjes etc. zijn te vinden op de officiële toernooisite: 

http://wycc2007.tsf.org.tr/ 

http://wycc2007.tsf.org.tr/


 

IM Lucien van Beek stond drie pionnen achter in het eindspel, hij snoepte er een en wist zijn 

tegenstander Hoeksema in een remise-eindspel te lokken. 

 

 

SBSA emailbericht  361  zondag  18 november 2007  



 

Thomas tegen Abderrahim Bouhadi uit Algerije. 

 

ik heb GEWONNEN hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi 

Thomas Beerdsen bericht via moeder Diane na ronde 1 per sms: 

ik heb GEWONNEN hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi 

 

  

Thomas wint in de eerste ronde op het WK, geen tegenstander voor Roeland 

Marco Beerdsen bericht: 

Vandaag (zondag) is het WK Jeugd in Turkije (Kemer, Antalya) dan echt van start gegaan, met 1450 

spelers uit 103 verschillende landen.  

 

 

  

SBSA emailbericht  360  zondag  11 november 2007  



 

Van de Oudeweetering – Carlier na 38. Pg6+. Zwart aan zet geeft op. 

 

IM Arthur van de Oudeweetering wint in verloren stelling  

IM Arthur van de Oudeweetering heeft vorige week in straalverloren stelling gewonnen van IM 

Bruno Carlier in de wedstrijd Schrijvers Rotterdam – Homburg Apeldoorn. In de slotstelling gaf Van 

de Oudeweetering een paardvork op koning en dame. Carlier was zich in tijdnood niet bewust dat hij 

het paard gewoon met zijn toren kon slaan. Hij gaf op.  

In psychologische termen: bij gevaar zijn er fff-reacties. Ofwel Fright Fight Flight. Voor een verdere 

toelichting zie de vakliteratuur of Google. 

In het partijenbestand van het vorige bericht werd de partij onvolledig weergegeven.  

In de bijlage geeft Arthur de hele partij en analyseert hem. 





 

Jeugd Ontmoet Meesters 2007. Op 4 januari  2008 is er weer een JOM. 



 

IM Rob Hartoch zal komende keer weer de jongste groep training geven. 



 

IM Alexander Kabatianski is bij alle edities van JOM geweest, ook komende keer zal hij er zijn. 



 

Ook komend JOM is er een snelschaaksimultaan met commentaar.  



 

Voorafgaand aan SBSA  openingenstudie Deens vluggertje tussen Martijn (links) en Ruben. 



 

Na de uitleg, twee partijen rapid om te oefenen met Deens. Tussen partijen door worden enkele 

partijen geanalyseerd. 

Bij oneven aantal speelt sterkste deelnemer Nico Zwirs zijn rapidpartij simultaan. 



 

 



 

 



 

Annette Koekkoek won haar partij. 

 

IM Roeland Pruijssers gaf openingenstudie Deens Gambiet aan SBSA jeugd 

De eerste openingentraining van de SBSA jeugdtraining van dit seizoen was zondag 11 november van 

12 tot 17 uur in het Denksportcentrum en werd gegeven door IM Roeland Pruijssers. Hij behandelde 

het Deens gambiet 1.e4 e5 2.d4 cxd4 3.c3.  

Formule: Trainer geeft uitleg over de opening, dan twee keer rapidpartij gevolgd door analyse van 

enkele partijen, simultaan tot besluit. 

Roeland had zestien tegenstanders in de simultaan Annette Koekkoek, Nick Baan en Jasper Zwirs 

wonnen, Marion Severijnen en Karel van Delft speelden remise.  

Het was behoorlijk hardlopen voor de simultaangever. 

Stefan Kuipers, die volgende keer de openingenstudie geeft, kwam een deel van de training langs en 

hielp enthousiast opruimen. 

Voor een sfeerimpressie: zie apart als bijlage verzonden filmpje van de simultaan. 

 

Stefan Kuipers geeft openingenstudie over Schots 

De tweede openingentraining op 9 december wordt gegeven door Stefan Kuipers. Hij behandelt 

Schots met Dh4 van zwart. 



1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Dh4.  

Formule: Trainer geeft uitleg over de opening, dan twee keer rapidpartij gevolgd door analyse van 

enkele partijen, simultaan tot besluit. 

De training is voor deelnemers aan de SBSA jeugdtraining. Andere jeugdspelers kunnen hieraan 

meedoen na overleg en met een eigen bijdrage van vijf euro. 

 

Lucas Smid mailt correspondentiestellingen naar de deelnemers van het Korenaar-team door.  

De Engelsen stuurden bij hun zet een berichtje mee: 

Good luck in the game! Do you like football? If yes what team do you support? Most of us support 

Liverpool and  some support Everton. 

 

Korenaar speelt internationaal correspondentieschaak 

Lucas Smid bericht:  

Alvast ter info (later, las ik wat meer tijd heb, zal ik nog wel een stukje voor de SBSA berichten 

maken): De Korenaar speelt  

mee in een internationaal scholentoernooi via de ICCF (International  Correspondence Chess 

Federation) via internet.  

We spelen tegen Duitsland, Schotland, Engeland, India, Zweden en Slovenie (gelijktijdig, je moet per  

partij 10 zetten per 40 dagen doen). 
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Armen Hachijan heeft er in een kwartaal 356 elopunten bij verdiend, rating nu 2023. 

Zie voor zijn mooiste partijen (eigen selectie) de bijlagen van dit bericht. 

 



 

De B-groep in Dieren met 8,5-9 winnen leverde heel wat elopunten op. 

 



 

Armen tijdens Dieren aan het werk met secondanten. V.l.n.r. GM Sebastian Siebrecht, FM  

Faisal Khairallah, IM Merijn van Delft, IM Yochanan Afek en GM Sipke Ernst. 

 



 

Analyseren met GM Leonid Gofhstein en Stefan Kuipers, privé-trainer van Armen. 

 



 

Eerst partij bespreken, dan pas naar huis. 

 



 

Armen tijdens recente SBSA jeugdtraining. 

 



 

Partij tegen vader Arkadi tijdens laatste SBSA rapidtoernooi. 

 



 

Elke maandagavond bij Karel thuis trainen, foto van vorig seizoen, Armen links, Thomas in het 

midden. 

 

Nieuwe ratinglijst KNSB: Armen Hachijan stijgt 356 elopunten, Thomas Beerdsen 256 

De KNSB heeft 1 november de nieuwe ratinglijst gepubliceerd. Grootste stijger bij Schaakstad 

Apeldoorn is Armen Hachijan (13). Hij heeft er afgelopen kwartaal 356 elopunten bij verdiend en 

staat nu op 2023. Thomas Beerdsen heeft er 256 punten bij, dat gaat ook lekker. 

Zie www.schaakbond.nl 

 

Marco Beerdsen bericht: 

Armen heeft bijna de grootste stijging op nieuwe KNSB lijst  

zie http://xaa.dohd.org/rating/topdiff.php 

 

Grootste ratingstijgers op KNSB lijst: 

1 G.G.H. (Guus) van den Akker S.V. Voerendaal     1458     1818     +360  

2 H.A. (Armen) Hachijan Schaakstad Apeldoorn      1667     2023     +356  

3 T. (Thomas) Beerdsen S.V. De Toren                    1341     1597     +256 

http://www.schaakbond.nl/
http://xaa.dohd.org/rating/topdiff.php
http://xaa.dohd.org/rating/spelers.php?lidnr=8320895&listid=47
http://xaa.dohd.org/rating/clubs.php?club=1933
http://xaa.dohd.org/rating/spelers.php?lidnr=8277115&listid=47
http://xaa.dohd.org/rating/clubs.php?club=453
http://xaa.dohd.org/rating/spelers.php?lidnr=8274266&listid=47
http://xaa.dohd.org/rating/clubs.php?club=489


overigens heeft de KNSB ook de D en E jeugd in Hengelo (60 en 25 minuten + bijtelling p.p.p.p.) 

meegeteld voor KNSB rating....... 

hierdoor heeft een aantal E-tjes met een jeugdrating van 1200-1300 nu ineens een eerste KNSB 

rating van 1700-1900....... 

tja, en dit slechts gebaseerd op jeugd (rapid)partijen 

kan toch niet de bedoeling zijn van het systeem lijkt me 

  

zie ook discussie http://www.utrechtschaak.nl/forum_item.aspx?id=1041&lst=320549 

voor Thomas heeft dit ook, ondanks de mooie stijging, ook nog eens een nadelige invloed op zijn 

volw. rating. 

Hengelo was voor hem namelijk een matig toernooi (TPR rond 1440) 

dit zijn ook nog eens maar liefst 13 partijen, evenveel als zijn meetellende echte volwassenen 

partijen (Dieren 9; ROC Aventus 4) 

  

groetjes, 

Marco 

 

Thomas en Roeland tijdens SBSA-training, ze trainen ook als duo. 

http://www.utrechtschaak.nl/forum_item.aspx?id=1041&lst=320549


  

Thomas Beerdsen naar WK jeugd in Turkije 

SBSA-trainingsdeelnemer Thomas Beerdsen neemt van 17 t/m 29 november deel aan het WK t/m 10 

jaar in Kemer, Turkije. 

Dat is dezelfde plaats waar het team van Homburg Apeldoorn in oktober deelnam aan het EK 

clubteams. 

Het toernooi is te volgen via de site http://wycc2007.tsf.org.tr 

Thomas wordt vergezeld door moeder Diane Roest. 

 

 

 

Wit aan zet geeft mat in drie. 

 

Een computerschaakprogramma zoekt niet naar het snelste mat 

 

Stefan Kuipers merkte in een gedachtenwisseling met Karel van Delft op dat een 

computerschaakprogramma niet altijd naar het snelste mat lijkt te zoeken. 

Fritz 9 geeft bijvoorbeeld in bovenstaande stelling  

1.Qf3+ Kg1 2.Bf2+ Kh2 3.Qg3+ Kh1 4.Qh3# 1–0 

De snelste winst is echter  

1.Qg7 Ke2 2.Qd4 Kf3 3.Qe4# 1–0 

 

We hebben de vraag aan Jeroen Noomen voorgelegd. 

http://wycc2007.tsf.org.tr/


 

Jeroen Noomen bericht: 

Een schaakprogramma zoekt niet naar het snelste mat. Als het een mat vindt, is het tevreden, zoekt 

niet verder en speelt de zet die tot mat leidt. E.e.a. kan betekenen dat snellere mats niet worden 

gezien. Een matvariant met schaakzetten zal in het algemeen eerder worden gevonden dan een mat 

met stille 

zetten. Schaakprogramma's verdiepen schaakzetten, omdat ze weten dat dit tot mat kan leiden. Zo 

kan het dus gebeuren dat een mat met 13 geforceerde schaakzetten binnen een seconde wordt 

gevonden en een mat in 8 met enkele offers en stille zetten pas na enige tijd. 

. 
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Deens Gambiet in SBSA-Openingenstudie 

De eerste openingentraining van de SBSA jeugdtraining is zondag 11 november van 12 tot 17 uur in 

het Denksportcentrum wordt gegeven door IM Roeland Pruijssers. 

Hij behandelt het Deens gambiet 1.e4 e5 2.d4 cxd4 3.c3.  

Formule: Trainer geeft uitleg over de opening, dan twee keer rapidpartij gevolgd door analyse van 

enkele partijen, simultaan tot besluit. 

De tweede training op 9 december wordt gegeven door Stefan Kuipers. Hij behandelt Schots met 

Dh4 van zwart. 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Dh4 .  

 



 

IM Yochanan Afek met de B-groep. 

 



 

IM Yochanan Afek met de A-groep.  

 



 

 



 

Martin van Dommelen met (incomplete) C-groep. 

 



 

Na iedere training houdt Martin van Dommelen een coachingsgesprek met een deelnemer en 

diens ouders. Het gesprek gaat over zelfstudie, bezoek aan toernooien enzovoort. Vandaag was 

Koen van Kaam aan de beurt. 

 

Eerste zondagtraining SBSA training 

Vandaag was de eerste zondagtraining van SBSA jeugdtraining van dit seizoen. 

IM Yochanan Afek en Martin van Dommelen gaven de trainingen. 

Komende vrijdag hebben de A- en B-groep weer een training van IM Merijn van Delft. 

 

 



 

Remko (l) en Nico maken Tactics  (foto’s Lucas Smid). 

 



 

Nico en Tom achter de ChessMentor 

 



 

Nick (l) en Tom maken Tactics 

  

Schaaktraining met Nick, Remko, Tom en Nico 

Lucas Smid bericht: 

  

Aan de oproep van Karel om tot uitwisseling van schaaktraining-ideeen te komen geef ik graag 

gehoor, vandaar deze bijdrage aan de onvolprezen SBSA-berichten. 

Sinds een half jaar geef ik schaakles aan een viertal Schaakmaat/Schaakstad-jeugdleden, Nick Baan, 

Remko Huzen, Tom Smid en Nico Zwirs. Op maandag van 19 tot 21 uur. Het geven van schaakles aan 

jongens van dit nivo (ELO 1600-1700, snel oplopend...) is lastiger dan wat ik gewend ben (basisschool, 

ELO <1400) en omdat ik er qua schaaknivo niet erg meer bovenuitsteek is het een uitdaging om leuke 

en nuttige lesstof uit te zoeken. Met Fritz en m.n. Internet is er materiaal genoeg te vinden. Ik maak 

vooral gebruik van filmpjes uit diverse bronnen: van chess.fm, uit een serie van Dzindidashvili en van 

een inmiddels opgeheven site chesslectures.com. Zo hoef je zelf geen partijen na te spelen en te 

becommentarieren, maar laat het gewoon (groot)meesters doen... Dat het in het Engels is maakt het 

nog extra leerzaam. 

  

Naast filmpjes doen we diverse andere oefeningen. Belangrijk om de concentratie van de jongens 

vast te houden is om elke oefening met puntentelling te doen. Ze zijn eerzuchtig genoeg om niet 

voor elkaar onder te willen doen.  



Gezien de drukte van de kinderen met school en schaakzaken doen we trouwens niet aan huiswerk. 

Ik wissel de volgende trainingsvormen af: 

  

1. Tactics (30 minuten voor 18 stellingen). Ik haal de stellingen uit 

http://dejascacchi.altervista.org/exercises.htm  

  

2. Chess Mentor (interactief computerprogramma van Jeremy Silman) met allerlei stellingen waarin 

diverse opgaven zijn verwerkt. Qua moeilijkheidsgraad oplopend tot ELO >>2000. Ik heb een 

(hopelijk leesbaar) voorbeeld ingeplakt, waarbij de oplossing Pe8 is. 

 

 
 

3. Toreneindspel-training (uit de boeken van Euwe heb ik de T tegen T+p stellingen die hij behandelt 

op papier gezet, zie voorbeeld). De jongens moeten per stelling zeggen of het remise is gewonnen 

voor wit. Zowel voor als wit aan zet is als voor als zwart aan zet is. De jongens doen deze oefening 

per tweetal en met bord zodat ze de stellingen gelijk oefenen. 

 

http://dejascacchi.altervista.org/exercises.htm


 
Wit aan zet = 

Zwart aan zet =  

  

4. Eindspel uitspeelstellingen tegen Fritz. Aantonen dat je gewonnen stellingen ook echt kan winnen 

resp. remisestellingen kunt verdedigen kun je het beste bewijzen door het tegen Fritz uit te spelen. 

Uit Euwe en Dvoretsky heb ik diverse stellingen in Fritz gezet en gerubriceerd per moeilijkheidsgraad. 

  

5. 5min-vluggertjes vanuit een bepaalde stelling. Dit is dan tevens een voorbereiding op een filmpje 

over de betreffende stelling.  

  

6. Partijen naspelen. Dit is de enige trainingsvorm die elke week terugkomt. De puntentelling heb ik 

verwerkt door voor elke zet van wit de jongens om de beurt te laten voorspellen wat de betreffende 

grootmeester zal spelen. Om de beurt moet een ander beginnen, de volgende spelers kunnen met de 

ander 'meegaan' of een andere zet voorspellen. Extra leuk is dat als je de enige bent die de juiste zet 

heeft voorspeld, je een extra punt krijgt. 

Eerst deden we partijen uit boeken, maar nu maak ik gebruik van filmpjes waarin grootmeesters 

partijen becommentarieren, deze week Tal-Larsen, Bled 1965. Het voordeel is dat je gelijk een 

deskundige uitleg krijgt waarom zetten zijn gespeeld. 

  

Groeten, 

Lucas Smid. 
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Armen en Arkadi Hachijan. 



 

Jasper (links) en Nico Zwirs. 



 

Arbiter IM Rob Hartoch kijkt toe vanuit de rooktent. 



 

GM Ruslan Ponomariov analyseert mee na remise GM Jan Smeets – IM Merijn van Delft. 

Stefan Kuipers speelt op de achtergrond een spelletje ‘pionnen-knikkeren’. Daarbij moet de pion  

met een knik met de vingers  zover vooruitgeschoven worden. Als de pion niet goed in een veld staat, 

 moet hij naar de uitgangspositie terug. Uiteindelijk worden punten geteld, door te kijken 

 hoeveel velden pionnen voorbij de middenlijn zijn gekomen.  



 

IM Merijn van Delft versus GM Friso Nijboer.  

De playing captain van Homburg Apeldoorn blies zelf zijn stelling op zet 40 op. 



 

Na afloop een potje bier en onder toeziend oog van IM Yochanan Afek analyseren. 
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Henk Scholten heeft SBSA een nieuwe pc-set geschonken. Dank! 



Correspondentieschaak 

via internet 

Johan Wolbers bericht: 

Nu heb je tegenwoordig een online-correspondentiesite waar je gratis op het internet kunt 

correspondentieschaken. Je kunt zelf weten of je eens in de drie dagen danwel eens in de twee 

weken een zet doet. De site is www.gameknot.com . Ik speel er zelf ook en het niveau varieert enorm 

(dus ook leuk voor eventueel jeugdige spelers!). Het aanmelden is zeer eenvoudig en wellicht een 

leuke tip. 
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http://www.gameknot.com/
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SBSA oktober rapidtoernooi 

Aan het oktober rapidtoernooi doen de 20 deelnemers van de SBSA jeugdtraining mee. 

Maximaal 60 deelnemers. 
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Bij aanvang van de eerste training SBSA A-groep. Er gingen gelijk twee dingetjes fout:  

schoenen op de tafel en frisdrank in het trainingslokaal drinken. 

 



 

A-groep SBSA jeugdtraining.  

 



 
 



 

B-groep (foto Marco Beerdsen) 

 

Jeugdtraining SBSA weer begonnen 

De SBSA-jeugdtraining is vrijdagavond weer begonnen in het Denksportcentrum. IM Roeland 

Pruijssers gaf als invaller voor IM Merijn van Delft training aan de A- en B-groep. Er zijn drie groepen 

met in totaal 20 deelnemers. Trainers zijn IM Yochanan Afek, IM Merijn van Delft (A en B) en Martin 

van Dommelen (C ). 

IM Roeland Pruijssers en Stefan Kuipers vallen waar nodig in. De coördinatie berust bij Marco 

Beerdsen en Karel van Delft. De studiegids wordt binnenkort op de SBSA-site gepubliceerd. Handig 

voor deelnemers en hun ouders die hun studiegids even kwijt zijn en anderen die een kijkje in de 

keuken van de SBSA-training willen nemen. 

 

Om een impressie te geven het trainingsverslag van Roeland van deze trainingen. 

 

Hierbij een paar regels over wat we gisteren in de SBSA-les hebben gedaan. 

 



B-groep: In de B-groep ben ik begonnen met een stelling die in 1935 op het bord had kunnen komen 

tijdens de partij Euwe - Aljekhine WCH Match. De bedoeling daarvan was hoe ze de stelling zouden 

beoordelen.  

Daarna heb ik ze kort vertelt hoe Max Euwe Wereldkampioen is geworden. En wat voor en leven hij 

leidde. Daarna gaf ik ze een stelling uit de  partij Euwe -Alekhine WCH Match 1935 partij 20. Waarbij 

ze zichzelf een doel moesten stellen en die uitvoeren.  

Daarna heb ik ze mijn partij tegen Maarten Beekhuis laten zien in ROC - Aventus waar een tactische 

oplossing in zat. En als laatste hebben we nog kort gepraat over zelfstudie.  

  

Bij de A-groep ging het ongeveer hetzelfde alleen moest ik mijn eerste stelling die ik in de B-groep 

heb laten zien laten vallen, omdat Merijn deze vorig jaar al besproken zou hebben, dus heb ik ze in 

plaats daarvan mijn partij tegen Bianca Muhren laten zien tijdens het Euro Chess Tournament in 

Hengelo (Young Masters). In die partij was Oordeel heel belangrijk. En ik heb ze daarbij ook een 

voorproefje gegeven over hoe te rekenen. Daarna heb ik ze ook kort vertelt wie Max Euwe was en 

hoe hij Wereldkampioen was geworden door middel van diezelfde partij 20 in de WCH Match in 1935 

Euwe - Alekhine. Als laatste hebben we nog wat gesproken over zelfstudie.  

  

Bij de zelfstudie heb ik de volgende punten besproken: 

1.Tactiek: zeer belangrijk. Veel partijen worden hiermee gewonnen.    

stappenmethode herhalen(!) kan zeer nuttig zijn.  

2. Methode partijanalyse: eerst met pen en papier, computer als antwoordenboekje gebruiken. Als je 

eerst met de computer werkt leer je er nauwelijks van. Uitzondering als je echt niets van de stelling 

snapt.  

3.Partijanalyse: Altijd doen, leren van je eigen fouten! Slechte partijen meest op concentreren dus 

 

 

 

De beperkingen van een bescheiden schaakbrein 

Henk Burg van HMC speelde in Arnhems weekeind toernooi tegen Karel van Delft. 

Hij stuurde onderstaand artikeltje in. 

Een ware jacht op de koning. 

Zie bijlage voor de partij. De zwartspeler had natuurlijk gewoon 23..Lf6 moeten spelen en het paard 

kan het schudden op e5.  

 

Henk Burg bericht: 

 

De beperkingen van een bescheiden schaakbrein 



 

Beste Karel, bijgaande bijdrage is bij hmc den bosch gepubliceerd op 

beschermde site. 

Graag wil ik je het ook toesturen. 

Publiceer het daar waar je wenst. 

 

Ik vraag me af van welk niveau je moet zijn om de mat in 7 te zien vooraf. 

Ik heb f3 niet eens overwogen, tja dan zie je het nooit natuurlijk. De reden 

waarom ik f3 niet op mijn netvlies kreeg weet ik niet. Maar ik vermoed om 

het feit dat de pion op f2 de loper dekte. Een onzinnige reden maar helaas 

denk ik dat ik intuitief de f2-f3 om die reden afkeurde. 

Bij mijn Tb8+ wist nog helemaal niet waar het zou gaan eindigen maar je weet 

eigenlijk wel dat die zet met ook nog Pe5+ er achteraan wel goed moet zijn 

voor wit. 

 

XABCDEFGHY 

8-+k+r+r+( 

7+-sn-vl-+-' 

6p+N+p+-+& 

5+-+-+pzp-% 

4P+-zP-+-+$ 

3+-zP-+-zP-# 

2-+-vL-zP-+" 

1+R+-tR-mK-! 

xabcdefghy 
Arnhem, 1 september 2007  

Henk Burg – Karel van Delft 

 

Hier kreeg ik het goede gevoel dat de koning van zwart een lange weg had te gaan die misschien wel in mat zou 

eindigen. 

1. Tb8+  Kd7 

2. Pe5+  Kd6 
3. Tb6+  Kd5  en hier wil je graag mat geven met c3-c4 maar dan staat pion d4 niet gedekt. 
4. Le3    f4     (diagram) 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+r+r+( 



7+-sn-vl-+-' 
6ptR-+p+-+& 
5+-+ksN-zp-% 
4P+-zP-zp-+$ 
3+-zP-vL-zP-# 
2-+-+-zP-+" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 
Mat in drie in deze stelling 

Hier keek ik echt wel of mat kon worden. 

In de partij speelde ik 5. c4+  Ke4  6. Lxf4 en won eenvoudig maar jammer genoeg niet met mat. 

Het kan echter wel: 

5. f3    blokkeert de vluchtroute langs e4 

5. …   f4xe3 

6. Td1 dekt de pion op d4  

De volgend zet is het altijd mat met c3-c4. 

Een mat in 7 vanuit de beginstelling, eerst 3 zetten schaak, dan 3 zetten geen schaak met vervolgens een mat. 
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Zie voor veel meer foto’s de site. 

 

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2007  

 

Het ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2007 is gewonnen door GM Friso Nijboer 

en Twan Burg met 5 uit 6.  

Gedeeld derde werden IM Michael Hoffmann, Marcel Boel, GM Sipke Ernst en Lody Kuiling met 4,5 

uit 6.  

De laatste ronde van het Aventus toernooi was op een aantal topborden erg spannend. GM Friso 

Nijboer won op het eerste bord in een scherpe partij van IM Manuel Bosboom. Op het tweede bord 

was GM Sebastiaan Siebrecht op papier veel sterker dan Lody Kuiling. Hij verloor echter wel. Dat 

scheelde een gedeelde eerste prijs en uiteraard geld. 

Ook IM Kabatianski was op papier sterker dan Twan Burg. Na een stevige fout vroeg in de partij 

voerde Burg de partij naar winst. De kampioen van vorig jaar GM Sipke Ernst kwam niet verder dan 

4,5 punt. 

IM Roeland Pruijssers kreeg de publieksprijs (de nieuwste DGT klok) voor zijn winstpartij op Maarten 

Beekhuis. 

  



Uitslagen, ranglijsten, partijen, foto's en rondeverslagen staan op www.sbsa.nl 

De komende dagen worden er nog foto’s en partijen toegevoegd 

op  

 

Buro Post partijanalyse 

Dinsdag 11 september 19.00-19.40 uur De Brinkhorst. 

Stefan Kuipers bespreekt partijen. Iedereen welkom. 

Dinsdag 18 september bespreekt IM Roeland Pruijssers de partij die hij in de laatste ronde van de 

zomercompetitie bijna verloren had van Armen Hachijan. 

De partij wordt na de analyse gepubliceerd. 

De Buro Post partijanalyse wordt in principe elke dinsdagavond gehouden voorafgaand aan de 

clubavond van Schaakstad Apeldoorn. 

Sponsor is Buro Post uit Epe: www.buropost.nl  
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Schaakkrant Apeldoorn 8 

Schaakkrant Apeldoorn 8  is huis aan huis verschenen als bijlage van het Apeldoorns Stadsblad.  

Zie de bijlage voor een lichte pdf-versie.  

Op www.sbsa.nl is een wat zwaardere versie (3 MB) te downloaden. 

http://www.sbsa.nl/
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Site met tactische opgaven 

Tactiek is de basis van het schaken. 

Tip van Lucas Smid: 

Zie http://dejascacchi.altervista.org/exercises.htm 

Meer tips zijn welkom. 
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http://dejascacchi.altervista.org/exercises.htm


Foto uit 1930. Het bijschrift meldt: Twintig jarig Jubileum Apeldoornsche Schaakvereeniging 3 en 4 juli 

1930. 

Dat zou niet helemaal kloppen volgens de club-historici. 
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Jacques Kuiper toeschouwer (rechts bovenaan) bij Kortchnoi – Dvoretsky in de Brinkhorst. 

 

 



Jacques Kuiper (rechts) en Johan Engelen met informatie over correspondentieschaak tijdens 

een SBSA-schaakfestival in het Denksportcentrum. 

 

 

Aan de bar tijdens ONK Dieren 2007. 

 

Grootmeestertitel correspondentieschaak voor Jacques Kuiper 

Bericht op  www.schaakbond.nl van Joop Jansen: 

Jacques Kuiper uit Apeldoorn heeft de grootmeestertitel behaald in het correspondentieschaak. In 

het toernooi ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de British Correpondence Chess 

Association behaalde hij met een score van 9 punten uit 14 partijen zijn derde GM-norm. Dat was 

goed voor de titel. 

Eerder al had hij GM-normen behaald in het Franse Jaudran Herdenkingstoernooi en het twaalfde E-

mail Grootmeesternormtoernooi. Omdat Jacques, lid van de Voorster Schaakclub, in deze beide 

toernooien één grootmeester te weinig als tegenstander had gehad, was een derde norm nodig met 

tenminste die ene grootmeester onder de deelnemers. Daaraan is nu voldaan. 

 

Jacques Kuiper bericht desgevraagd: 

Zoals beloofd een partij. 

http://www.schaakbond.nl/


In dit toernooi, ter ere van het 100-jarig bestaan van de Engelse bond, behaalde ik mijn 3e GM-

resultaat, genoeg voor de titel. Spectaculaire partijen heb ik niet gespeeld. Eerlijk gezegd meer op 

resultaat gespeeld dan op spektakel, niet te frivool dus, maar dit keer was het resultaat heilig. 

Gelukkig kan ik een volgend toernooi weer een Chigorin of een Albin's Tegengambiet spelen! Meestal 

zijn correspondentiepartijen wat langer, maar mijn kortste winstpartij was 33 zetten. In de partij 

tegen Jonathan Tait, een Engelse meester, volgden we Sargissian-Tiger Hillarp Persson Reykjavik 

2006. Wit won die partij nogal hardhandig, maar ik had op de 14e zet een nieuwtje voorbereid. Ten 

koste van een pion krijgt zwart actief tegenspel. Afgelopen week kocht ik in Dieren het nieuwe boek  

van Vera over The Meran Semi-Slav en die noemt ook deze zet als een verbetering. Het eindspel is in 

alle varianten gewonnen. Overigens word je niet rijk van correspondentieschaak. De eerste prijs in 

dit toernooi is 600 pond, zo'n 900 euro. Daar ben je dan wel een jaar mee bezig. Die eerste prijs gaat 

gewonnen worden door een Amerikaanse grootmeester, Robin Smith. De enige partij die ik verloor in 

dit toernooi was tegen hem. Daar stonden 5 winstpartijen tegenover, en 9 uit 14 was dus genoeg 

voor de GMtitel. 

Groeten, Jacques 

 

 

Fred Lucas fotografeert GM Erwin l’Ami. Site: www.fredlucas.eu 

Op de site staan onder ‘chess’ en  ‘recent work’ ook foto’s van het MuConsult Apeldoorns 

 rapidkampioenschap 2007. 

http://www.fredlucas.eu/


 

Freddie. 

 



An Donker stond vorige week te saai op de foto, meldde ze. Dus: in de herkansing. 

Met v.l.n.r. Albert Schneiders, Nikolai Kabanof en Rudy Bloemhard. 

 

Onderdeel van de SBSA-jeugdtraining:  tijdens Dieren na je partij analyseren met sterke spelers. 

SBSA hecht belang aan sterke band tussen sterke spelers en talenten.  

Armen is niet overtuigd van de tweede zet van zijn tegenstander. 
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Armen Hachijan bespreekt zijn partij met IM Sebastian Siebrecht, IM Merijn van Delft, IM Yochanan 

Afek, GM Sipke Ernst en FM Faisal Khairallah. 



 

An Donker is een van de leden van Vrouw en Paard, de damesclub die elke 

dinsdagmiddag bijeenkomt in wijkcentrum Drieschoten. Meer leden zijn welkom! 



 

Barbecue met Apeldoornse schakers na vierde ronde. 

Hoofd catering en video ROC Aventus Open Apeldoorns schaakkampioenschap Xedes Engelen met 

dochter Cerylle Engelen. 



 

Zonder goede organisatie geen geslaagd evenement. V.l.n.r. Olivia, Cerylle en Marijke. 

Marijke is inderdaad zwanger. Een schaakspel staat al klaar voor de kleine. 

 



 

Schoonzoons Harry en Edwin krijgen schaakles. 
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Cover en sticker van dvd. 

 

Dvd ‘Trainen met Artur Joesoepov’ – donatiecampagne SBSA 



SBSA heeft een dvd gemaakt naar aanleiding van de workshopdag met GM Artur Joesoepov 22 april 

2007. 

Deze dvd bevat een film van drie kwartier van Xedes Engelen van een interview over 

trainingsmethoden met GM Artur Joesoepov door Karel en Merijn van Delft. 

Tevens staan er foto’s van onder meer Cocky van Delft en andere filmpjes omtrent deze 

workshopdag op de dvd. 

De dvd bevat ruim 800 foto’s uit SBSA-emailberichten, een interview met Artur Joesoepov, de inhoud 

van drie cdroms Jeugd Ontmoet Meesters, de eerste zeven Schaakkranten alsook de SBSA-cdrom 

over IM Mark Dvoretsky in Apeldoorn.   

Deze dvd wordt gegeven aan donateurs en relaties van SBSA. De opbrengst wordt besteed aan 

trainingen. 

Het hoesje en sticker zijn gemaakt door Nicolai Lensen.   

De dvd is samengesteld door SBSA-secretaris Karel van Delft  

Wie minimaal tien euro doneert kan de dvd ontvangen. 

Dat kan contant via SBSA-secretaris Karel van Delft of via de bankrekening 39.33.68.580 t.n.v. Karel 

van Delft, Apeldoorn, o.v.v. ‘DVD Joesoepov’ (svp ook een mailtje met naam en adres naar 

k.vandelft@planet.nl, de dvd kan dan direct per post toegezonden worden). 

 

mailto:k.vandelft@planet.nl


Dinsdagmiddag spelen de dames van Vrouw en Paard onderling competitie. (foto Joke Hamers). 

 

Nieuwe site Vrouw en Paard 

De Apeldoornse damesschaakvereniging Vrouw en Paard heeft een site: www.vrouw-en-paard.nl 

Er is nu zomerstop, maar na de zomer spelen de dames weer op zondagmiddag. 

De onderlinge competitie wordt in de regel voorafgegaan door uitleg van partijen, onder meer door 

Ap Ketting. 
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http://www.vrouw-en-paard.nl/


ChIP Fide 

Classement après la ronde 9 

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE 

1 g  VACHIER-LAGRAVE Maxime 2595 CadM FRA IDF Paris Chess Club 7 44,5 2719 2719 

2 g  TREGUBOV Pavel V. 2599 SenM RUS IDF Clichy-Echecs-92 7 43,5 2728 2728 

3 g  FRESSINET Laurent 2646 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 43 2686 2686 

4 g  MORADIABADI Elshan 2540 SenM IRI BRE USAM Echiquier Brestois 6,5 40,5 2563 2559 

5 g  DAVID Alberto 2529 SenM LUX IDF Clichy-Echecs-92 6,5 40 2548 2545 

6 g  RENET Olivier 2498 SenM FRA PRO Marseille Duchamps 6 45,5 2639 2639 

7 g  FEDORCHUK Sergey A. 2618 SenM UKR IDF Les Echecs de Vincennes 6 45 2617 2617 

8 g  SHCHEKACHEV Andrei 2541 SenM FRA IDF Echiquier de Meaux Beauval 6 38 2476 2476 

9 m  BERNARD Christophe 2354 SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 6 38 2455 2455 

10 m  VAN DELFT Merijn 2408 SenM NED AQU L'Echiquier Naujacais 6 37,5 2450 2450 

 

 

Merijn van Delft tiende in kampioenschap van Parijs 

Merijn van Delft speelde afgelopen week in het kampioenschap van Parijs en werd daar tiende met 

6/9 en een tpr van 2450.  

Hij verloor alleen van GM Fressinet. Eerder pionnetje met tempowinst op h4 pakken en dan was 

remise haalbaar geweest. Leerzaam dus. 

Zie  www.idf-echecs.com en dan links onder Competition Championnat de Paris 

Zie bijlage voor partijen. 
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Snelschaak afsluiting maandagavondtraining - Mergelland 79 - Groep 1 

Rangschikking na Ronde 7 - 2-7-2007 - Layout 1. 

 

Pos Naam Score 

1 Armen Hachijan 6,0 

2 Karel van Delft 5,5 

3 Anirudh Ekambaranathan 5,0 

4 Martijn van Blitterswijk 4,0 

5 Thomas Beerdsen 3,5 

6 Marco Beerdsen 3,0 

7 Nico Beerstra 1,0 

8 Dick Diane 0,0 

 

Armen Hachijan wint toernooi op laatste maandagavondtraining van seizoen 



Armen Hachijan heeft maandagavond een snelschaaktoernooitje gewonnen. Het toernooitje was de 

afsluiting van het trainingsseizoen van een groepje jongens bij Karel van Delft thuis. Er is 33 keer 

anderhalf uur getraind. 

Webmaster van de SBSA Marco Beerdsen heeft op de site de uitslagen gepubliceerd.  

Met een groepje jongeren thuis trainen is leuk en leerzaam voor de jongeren. En voor de trainer een 

mooie uitdaging om zelf wat aan zelfstudie te doen. Hoewel. …trainer. Meer coach. Je kunt een paar 

dingen uitleggen die je toevallig weet, maar je bereikt ook veel als je ‘het proces’ begeleidt en de 

jongens de weg wijst naar gezamenlijke zelfstudie en analyse. Ontdekken is vaak toch belangrijker 

dan dingen voorgekauwd krijgen. Dat dwingt tot nadenken en zoals Laszlo Polgar al zei, is het een 

goede zaak als een kind of jongere een mede-auteur van zijn eigen ontwikkeling is. 

Ontwikkelingspsycholoog professor Louis Oppenheimer (UVA) heeft eens opgemerkt dat jongeren in 

dit land massaal te kort wordt gedaan door dat er op scholen teveel wordt voorgekauwd.  
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Moses geeft uitleg (foto’s Cobie Joustra) 

 



 

Schaken met twee leerkrachten. 

 



 

Borden en stukken zijn door SBSA uit China geïmporteerd. 

 



 

 

Makula Schaakclub 

Cobie Joustra is weer terug uit Uganda. Ze is met directeur Rogers Mutebi oprichtster van de school 

van de Makula Foundation, waar op initiatief van SBSA een schoolschaakclub is ontstaan onder 

leiding van ict-student Moses Mubene. De schaakschool wordt financieel mogelijk gemaakt door 

SBSA en enkele privé-sponsoren. 

 

Cobie Joustra bericht: 

Als bijlage foto's van een schaakles op de school.  

Zoals je kunt zien hebben niet alleen de leerlingen belangstelling voor de schaak-uitleg van Moses. 

Op fotonr. 1 staan twee leerkrachten zeer  

geïnteresseerd mee te kijken. Op vrijdagmiddag als de kinderen naar huis zijn gaan de leerkrachten 

zo nu en dan voetballen of volleyballen. 



Schaak is nu een geduchte concurrent geworden van de "doe"-sporten. 

Tijdens mijn verblijf in Uganda hebben we met iedere leerkracht een gesprek gevoerd, zo ook met 

Moses. 

Tijdens dit gesprek kwam duidelijk naar voren dat er meer kinderen schaak willen spelen dan de 

vaste groep kinderen die nu les krijgen van Moses. 

De oorzaak hiervan is dat een aantal kinderen zich bij meerdere activiteiten hebben ingeschreven, 

zoals bijv. schoolkoor, dansgroep, voetbal enz. Dat is natuurlijk jammer en we hebben dit opgelost 

door ook schaak, vanaf de start van het tweede termijn, officieel op het naschoolse lesrooster te 

plaatsen. 

Hierdoor zijn er meer kinderen in de gelegenheid om in ieder geval te onderzoeken of zij schaak 

willen spelen. 

Vlak voordat de schoolvakantie begon heeft Moses alle kinderen medegedeeld dat er in de vakantie 

iedere middag geschaakt kan worden. 

Hoeveel kinderen hier gebruik van hebben gemaakt, weet ik niet. Ik wacht nog steeds op een rapport 

van Moses, maar hij schijnt bezig te zijn met  

zijn laatste examens, aldus Rogers. 

Ik wil de sponsoren namens de kinderen en leerkrachten hartelijk bedanken!  

Dankzij jullie  kunnen onze kinderen kennismaken met de sport schaken en dat is in Uganda alleen 

weggelegd voor de rijke mensen. 

Groet, 

Cobie 

 

Zie ook www.makulafoundation.com/cms 
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Marc Jonker versus Guido van Mierloo. 

 



 

Tussenstandje. 

 



 

Koekkoek versus Koekkoek (links Annette, rechts Marike) 

 

Slotdag SBSA jeugdtraining zondag 3 juni: simultaan Stefan Kuipers, snelschaken met Marc Jonker 

en ouderbijeenkomst 

Tijdens de slotdag van de SBSA jeugdtraining zondag zijn studiegidsen voor komend seizoen en dvd’s 

over de dag met Joesoepov uirgereikt. 

Met een tiental ouders is gesproken over hoe het seizoen komend jaar is opgezet. De rest kan het 

nalezen in de studiegids en eventueel aanvullend vragen stellen. 

Onder meer is gesproken over de Chess Tactics Server (http://chess.emrald.net ). Dit is gratis en wijst 

zichzelf. Wie er nog vragen over heeft kan even contact opnemen met trainers of coördinatoren.  

Wie afwezig was, kan de studiegids en dvd ophalen bij Karel of het bijvoorbeeld op het MuConsult 

rapidtoernooi meenemen. 

Wie de gids eerder digitaal wil hebben, kan even een mailtje naar Karel mailen. 

Foutjes in de SBSA studiegids: 

- in de kalender 14 oktober vergeten: Jeugd Traint Jeugd (12-14u) en simultaan IM Lucien van 
Beek (14-17u) in Denksportcentrum. 

- Naam is: Nuy van Bloemendaal  
Het was een gezellige middag.  

Stefan gaf een simultaan en verloor alleen van Morris Merza. 

http://chess.emrald.net/


Aan het snelschaaktoernooi namen jeugdschakers deel, Marc Jonker en Stefan Kuipers, alsook enkele 

volwassenen. 

Een handvol deelnemers had om diverse redenen afgezegd. 

 

Martin van Dommelen traint teams van De Korenaar en Prinses Margriet (foto’s Marjo Baan). 

 

Extra training NK deelnemers Prinses Margrietschool en Korenaar 31-05-2007 

Marco Beerdsen bericht: 

Als voorbereiding op de halve finale van het NK Schoolschaken voor het basisonderwijs (zaterdag 2 

juni j.l. gespeeld) kregen de teams van de Prinses Margrietschool en de Korenaar afgelopen 

donderdag een extra training van SBSA trainer Martin van Dommelen. 

Namens de Pr. Magrietschool waren Jonathan van Wettum en Thomas Beerdsen aanwezig, namens 

De Korenaar waren Koen van Kaam, Stephan Dijkhof, Nico Zwirs, Jasper Zwirs, Bas Baan en Vincent 

Bouw aanwezig. Overigens een saillant detail: tijdens de halve finale zijn beide teams in dezelfde 

poule ingedeeld, en zij zullen elkaar in de eerste ronde treffen.  

Tijdens de training werd o.a. de kwartfinale partij van Nico Zwirs tegen Benjamin Bok, Nederlands 

kampioen t/m 12 jaar, uitgebreid besproken. 

Als dank voor het uit Utrecht overkomen werd Martin beloond met het grote dikke boek “Endgames” 

van Polgar (met daarin ruim 4500 eindspelstellingen). 



Aangenaam verrast kondigde hij aan om beide teams komende donderdag opnieuw te willen trainen, 

indien zij erin slagen zich te kwalificeren voor de uiteindelijke finale.  

 

Sevilla verder ontwikkeld met html-output 

Het gratis indelingsprogramma Sevilla is verder ontwikkeld, nu ook met html-output. 

Zie www.jbfsoftware.com 
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V.l.n.r. Diane Roest, Marco Vastenhout, Marco Beerdsen, Jan van Dijk. 

De nieuwe laptop is van SBSA en wordt gebruikt voor toernooien en bij trainingen. 

Daarmee kan bijvoorbeeld het programma Rybka gedemonstreerd worden dat  

door Jeroen Noomen aan SBSA is geschonken. 

 

Workshop SBSA met Jan van Dijk over indelingsprogramma Sevilla 

.Jan van Dijk van schaakvereniging De Schakel heeft vier mensen van SBSA uitleg gegeven over zijn 

ervaringen met het indelingsprogramma Sevilla. 

Graag heeft SBSA contact met toernooiorganisatoren die met Sevilla hebben gewerkt en de 

toernooiuitslagen aan de KNSB hebben doorgegeven. 

Ook hebben we nog vragen over de k-factor. Hoe stellen andere toernooiorganisatoren die in?  

S.v.p. een mailtje naar Karel van Delft, k.vandelft@planet.nl  

Zie ook: Indelingsprogramma Sevilla www.jbfsoftware.com 

 

De B-groep van SBSA-jeugdacademie  trainde afgelopen vrijdagavond met IM Merijn van Delft.  

Deelnemers v.l.n.r. Dimitry Brons, Thomas Beerdsen, Olger van Donk, Martin van Blitterswijk, 

 Anirudh Ekambaranathan, Nico Zwirs en Raimond Vastenhout. 

mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.jbfsoftware.com/


 

De A-groep van SBSA-jeugdacademie deed vrijdagavond een stellingenparcours. Trainer  

IM Merijn van Delft schrijft een serie over openingen in het blad Schaaknieuws. Uit elk van  

de negen tot dusver verschenen afleveringen werd een stelling behandeld.  

Aan het bord achter de computer Armen Hachijan. 



 

Deelnemers v.l.n.r. Tom Smid, Guido van Mierloo, Marion Severijnen, Morris Merza en Tom Meurs. 
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Nico Zwirs versus GM Artur Joesoepov. 

 

Partijen van Nico Zwirs uit de interne competitie van Schaakstad Apeldoorn 

Zie de bijlagen voor partijen van Nico Zwirs (12 jaar, rating 1554) in de interne competitie van 

Schaakstad Apeldoorn: remise tegen Robert Verkruissen (elo 1839 en in Arnhem intern nog 

veel meer) en winst op Frans van Dijk (elo 1772). 

Insturen van partijen uit de interne competitie voor de SBSA berichten wordt gewaardeerd.  

Partijen die jeugdspelers voor de SBSA training insturen, zullen af en toe ook in deze rubriek 

verschijnen. 

 

www.muconsult.nl 



 

 

MuConsult Apeldoorns rapidkampioenschap 30 juni 

 

Toernooigegevens: 

zaterdag 30 juni 2007, MuConsult Apeldoorns Rapidkampioenschap  

 

Wat kunnen we in Apeldoorn leren van Bessel Kok? 

Column van Karel van Delft: 

Het Max Euwe Centrum in Amsterdam (www.maxeuwe.nl), waar oud-SBSA voorzitter Cees Visser 

vice-voorzitter van is, is een interessant samenwerkingsverband aangegaan met Bessel Kok en zijn 

organisatie Global Chess B.V. Deze Nederlander heeft een roemrijk verleden als president van 

Belgische en Tjechische telecombedrijven en heeft met onder meer Timman en Kasparov in de 

negentiger jaren de schaakbond GMA voor professionals opgezet. Onenigheid met wereldkampioen 

Kasparov leidde tot een eind aan deze bond.  

Kok nam het vorig jaar op tegen Iljumzhinov in de strijd om het voorzitterschap van de 

wereldschaakbond FIDE. Kok verloor en wat doe je als je verliest? Dan verzin je iets slims. If you 

cann’t beat them, join them of een variant. Niet altijd te berekenen, maar op intuïtie (Euwe, Oordeel 

en Plan). Iljumzhinov heeft invloed en als president van de enige Bhoedhistische staat in Europa 

Kalmukkië ook geld. Als het dagelijks bestuur van FIDE het in juni goedkeurt gaat Kok in licentie voor 

FIDE vanaf 2008 het WK schaken organiseren. Met een hoop rijke sponsors, die hij nog moet werven 

met de vijf miljoen die Iljumzhinov hem daarvoor heeft gegeven. Door de marketing a la snookers en 

darten op te zetten acht Kok dat mogelijk. Zo is dat: je moeten buiten je grenzen durven kijken. Wie 

het ondertussen Kok zelf wel een keer wil horen zeggen moet even switchen naar 

www.chessvibes.com van Peter Doggers die hem geïnterviewd heeft in een video-interview. Ook in 

beeld komen zijn uitvoerende man en de voorzitter van het Max Euwe Centrum Jan Nagel. Deze is 

weer bekend als schoonvader van GM Seirawan, oud-voorzitter van de VARA, mede-kopstuk naast 

Pim Fortuijn in Leefbaar Nederland. Als wethouder (inmiddels ex) van Hilversum haalde hij het NK 

naar Hilversum. Dit jaar overigens met minder prijzengeld, maar dat bespreekt Johan Hut op 

www.schakers.info. 

De club van Kok trekt in bij het Max Euwe Centrum. Een mooie uitvalsbasis in het West-Europese 

Amsterdam naar het groot-kapitaal  voor Kok c.s. en voor het noodlijdende Max Euwe Centrum een 

welkome onderhuurder. En wie weet wat er in het kielzog aan kruimels overblijft.  

In het video-interview met Doggers zegt Bessel Kok een aantal interessante dingen. Wij in Apeldoorn 

hebben zo onze eigen problemen met vrijwilligers die volgen sommigen te ver voor de troepen 

uitlopen en een Schaakstad Apeldoorn-bestuur dat ergernis oproept op de eigen ledenvergadering. 

‘Geen begroting’ en ‘geen visie’ wordt er zelfs geroepen in de ledenvergadering. Maar niemand die 

het werk overneemt. Zelfs stoelen sjouwen willen sommige criticasters ondanks een uitdrukkelijke 

uitnodiging nog niet op zich nemen. Ook besturen laat de ledenvergadering graag aan het bestuur 

over. Een dreigement van aftreden was schrikken geblazen. En misschien ook wel overbodig omdat 

de ledenvergadering het toch wel eens was met het voorstel en het bestuur te veel in het defensief 

http://www.maxeuwe.nl/
http://www.chessvibes.com/
http://www.schakers.info/


schoot na oppositie van een minderheid. Deze maand krijgt Schaakstad te horen of sponsor Homburg 

doorgaat. Met een historisch ongekende derde of vierde eindplaats in de Meesterklasse in zicht valt 

daar alles voor te zeggen. Maar… je weet het nooit. 

Met of zonder sponsor, het Apeldoornse schaken moet door. Tenminste… waarom niet? 

In beide scenario’s is het nuttig kennis te nemen van de woorden van Bessel Kok, die als een spiegel 

gebruikt kunnen worden voor wie wel houdt van een potje schaken en zelfreflectie. Daar gaan we:  

Om iets te bereiken heb je mensen, ideeën en hard werken nodig.  FIDE heeft wanprestaties geleverd 

door gebrek aan professioneel optreden en energie. 

Om iets te bereiken heb je een duidelijke visie nodig die je neerlegt in een position paper, een 

startdocument. 

Het imago van het schaken moet meer dynamisch worden. 

Om verder te komen is marketing nodig. 

Om sponsors voor je te winnen en geld te krijgen moet je win-win situaties creëren. 

Begin met het vaststellen wat er fout gaat. Er zijn veel mogelijkheden. Maak ook gebruik van 

internet. Er zijn genoeg uitdagingen. 

Vul maar in naar Apeldoornse omstandigheden 

Het tornooi maakt deel uit van het 14de CRITERIUM voor JEUGDSPELERS. Meer info op: 

http://users.telenet.be/criterium2007/ 

  

Meer informatieen inschrijvingen: Humbeekse schaakclub – c/o Oxdonkstraat 66 – 1880 Kapelle-op-den Bos. 

Humbeekse.sk@telenet.be – 0479/659633 – 015/714743. 

  

Gehomologeerd door VSF. 

 

 

De nieuwe KNSB-ratings van 1 mei 2007  

Zie ook www.schaakbond.nl  en http://xaa.dohd.org/rating 

Onderstaand lijsten van de Schaakmaat en Schaakstad Apeldoorn. Door de samenwerking zijn er 

nogal wat dubbellidmaatschappen. 

http://users.telenet.be/criterium2007/
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Leden Schaakstad Apeldoorn 

1 S.B. (Sune Berg) Hansen  8297509 2569 

2 A. (Alexander) Naumann  8246590 2543 

3 A. (Artur) Jussupow   8046544 2542 

4 S (Stelios) Chalkias   8153893 2529 

5 S. (Sipke) Ernst   7482563 2526 

6 B. (Boris) Avrukh   8070293 2511 

7 J. (Jan) Gustafsson   7986726 2472 

8 M. (Michael) Hoffmann  7942539 2431 

9 A. (Alexandr) Kabatianski  7986440 2415 

10 S. (Sebastian) Siebrecht  8154190 2403 

11 M. (Manuel) Bosboom  6938624 2400 

12 M. (Merijn) van Delft   7613804 2387 

13 F. (Ferenc) Langheinrich  8225173 2375 

14 S. (Stefan) Sievers   8291129 2369 

15 L. (Lucien) van Beek   7365237 2356 

16 R. (Roeland) Pruijssers  7835322 2356 

17 A. (Arthur) van de Oudeweetering 7127208 2354 

18 G. (Georgios) Souleidis  8246832 2341 

19 F. (Freddie) van der Elburg  6234360 2292 

20 M. (Marc) Jonker   7175564 2281 

21 A. (Arne) Moll    7461102 2255 

22 S.C. (Stefan) Kuipers   7880763 2231 

23 S. (Sjef) Rijnaarts   7654592 2205 

24 R.G. (Rob) Hartoch   6550324 2193 

25 H. (Harrie) de Bie   6406136 2173 

26 H. (Holger) Lehmann   8069820 2141 

27 C. (Cees) van Bohemen  5966356 2116 

28 J.E. (Erik) Smit   7282979 2110 

29 J.P. (Johan) Wolbers   7694731 2100 



30 W. (Wietze) Nijdam   7513033 2096 

31 M.W. (Martin) van Dommelen  7753801 2094 

32 M.E. (Marcel) Boel   7521283 2091 

33 R.E.F. (Rudy) Bloemhard  6222128 2081 

34 N.K. (Nikolai) Kabanof  7187103 2052 

35 H.R. (Henk) Eleveld   7356459 2050 

36 S. (Svetlana) Polushkina  8070865 2028 

37 F.V. (Frank) Stevens   7689055 2028 

38 M. (Maarten) Beekhuis  7538795 2016 

39 E. (Eva-Maria) Zickelbein  8209410 2009 

40 T.W.A. (Tom) Meurs   8193702 1993 

41 A.M. (Ab) Schneiders   6478131 1991 

42 J.D. (Jan Dirk) Vriend   6090183 1955 

43 R. (René) Nijland   7068831 1953 

44 M. (Mark) Brussen   7716841 1947 

45 R.M.P. (Remco) Pihlajamaa  7418411 1944 

46 F.B.W. (Ferdy) Arts   7384564 1936 

47 W.A. (Anton) Weenink  6080536 1913 

48 R.J. (Rob) Duin   6582455 1903 

49 N. (Nico) Olivier   5991128 1898 

50 J.H.H.M. (Johan) Engelen  7204626 1892 

51 M. (Marco) van de Nieuwendijk 7390328 1887 

52 L.H. (Berto) Wanschers  7159262 1868 

53 M. (Marcel) Kraaijkamp  7134831 1856 

54 W.H.J. (Wim) Sanders  6180251 1850 

55 W. (Wilco) de Bruin   7554888 1841 

56 R. (Robert) Verkruissen  6814852 1839 

57 H.K. (Hans) Bouwer   6211986 1819 

58 W. (Willem) Frouws   7950239 1819 

59 A.J.M. (Andre) Huis in 't Veld  5966532 1810 

60 J.M.A. (Jan) Veldman   6572753 1808 



61 F. (Frank) London   6029177 1784 

62 A.C. (Lex) Cornelisse   7315880 1779 

63 F.E.J. (Frans) van Dijk   8178973 1772 

64 J.W. (Jan) den Besten   7799132 1764 

65 L. (Leendert) van den Berg  6214032 1757 

66 K. (Kristianne) Tempelman  8040560 1752 

67 B. (Barend) Tempelman  7777275 1751 

68 M. (Marco) Verdonk   8209212 1749 

69 D.W. v/d Klis    6069932 1736 

70 J.V.G. (John) Kaagman  7049218 1729 

71 Z. (Zia) Azimi    8202403 1705 

72 R.G. (Rob) Amato   7315605 1703 

73 H. (Henk) Pruijssers   6953155 1689 

74 B.M. (Berdy) de Bie   7893050 1676 

75 H.J. Vinkes    7159966 1666 

76 R. (Rien) Bos    7732758 1650 

77 H.A. (Armen) Hachijan  8277115 1644 

78 S.M. (Shorish) Maroof  7990411 1638 

79 A.P. (Ap) Ketting   7653294 1636 

80 A. van der Velde   7443491 1620 

81 K. (Karel) van Delft   7558958 1619 

82 C. (Cherry) Marcus   7768134 1614 

83 F.F. (Frank) van Overbeek  7443469 1607 

84 A. (Adriaan) den Hertog  6361487 1599 

85 P. (Peter) Grasman   6248825 1597 

86 G. (Gerard) Heimerikx   7471233 1592 

87 H.J. (Henk) Scholten   6228816 1590 

88 J.W. (Wim) Willemsen   7768145 1574 

89 K.R. (René) Schaafsma  7832924 1563 

90 B. (Bas) Jongen   8038998 1555 

91 E.F. (Erwin) Rouw   6065774 1552 



92 E.A. (Ed) Blankestijn   7699692 1519 

93 M.A.D. (Maarten) Arts  8095021 1515 

94 F.C. (Frits) Mooibroek  7443458 1509 

95 E. (Eddy) Homburg   6218432 1507 

96 L.G. (Tineke) Eilander   7277435 1493 

97 K. (Karin) Pruijssers   7835333 1490 

98 L.A. (Leendert) Maris   8264179 1482 

99 J. (Jelle) Bos    8210191 1450 

100 H.W.J. (Henri) Vogelsang  7817733 1446 

101 A.M. (Abdul) Aliasi   8202392 1431 

102 N.M. (Nanno) Brattinga  6014657 1393 

103 J.C. (An) Donker-Tramper  6042949 1383 

104 H.J. (Jan) van Ommen   7162650 1338 

105 B. (Dick) Kolthoff   6157701 1333 

106 M. (Martijn) van Blitterswijk  8194813 1249 

107 M. (Maarten) ter Bals   8071954 1219 

108 A. (Andre) Dobber   7531557 0 

109 J. (Jan) Kranenbarg   8062164 0 

110 D. (Dick) v/d Linde   6272178 0 

111 E. (Ed) van der Meulen  8236756 0 

112 T. (Theo) Meulmeester  8302173 0 

113 R. (Robin) Zeeman   8209388 0 

 

Leden de Schaakmaat 

1 S.C. (Stefan) Kuipers   7880763 2231 

2 S. (Sjef) Rijnaarts   7654592 2205 

3 J.E. (Erik) Smit   7282979 2110 

4 M.W. (Martin) van Dommelen  7753801 2094 

5 F.V. (Frank) Stevens   7689055 2028 

6 M. (Maarten) Beekhuis  7538795 2016 

7 R.W. (Roel) Donker   7969698 1998 



8 T.W.A. (Tom) Meurs   8193702 1993 

9 M.C. (Marijn) Visschedijk  7500218 1945 

10 D.J. (Jelmar) Loman   7414088 1928 

11 R.J. (Rob) Duin   6582455 1903 

12 H. (Henriet) Springelkamp  7897197 1891 

13 Th.H. (Theo) Visschedijk  5999037 1834 

14 G. (Gillian) Visschedijk  7648938 1830 

15 J. (Joost) Hoogland   8156566 1813 

16 W.P. (William) Cornelies  7977717 1804 

17 J.A. (Jeroen) Dolsma   7485291 1783 

18 X.A. (Xanthine) Gerritse  7485346 1756 

19 K. (Kristianne) Tempelman  8040560 1752 

20 B. (Barend) Tempelman  7777275 1751 

21 D.W. v/d Klis    6069932 1736 

22 S.C. (Steven) Braun   7858048 1699 

23 M.B. (Miguel) Tervooren  7950228 1686 

24 H. Zimmerman    6265864 1650 

25 H.A. (Armen) Hachijan  8277115 1644 

26 M. (Meijer) Alting   7361310 1620 

27 J.W.H. (Jack) Linders   7821385 1611 

28 S. (Simon) Zwart   8081590 1611 

29 G.R. (Roel) Obbink   7637916 1598 

30 T.R. (Tom) Smid   8202601 1596 

31 C. (Cor) van Hoorne   7641381 1591 

32 J.B. van Ommen   7663326 1563 

33 R.F.J. (Raymond) Jacobsen  8072988 1562 

34 E. (Erwin) Huzen   8131211 1552 

35 M.A.D. (Maarten) Arts  8095021 1515 

36 H.P.J. (Hessel) Visser   6870270 1481 

37 M.E. (Marion) Severijnen  8158887 1472 

38 R. (Remko) Huzen   8151451 1457 



39 T.L. (Theo) van der Bijl  6052651 1454 

40 S.W. Schwarz    7981853 1451 

41 J.A. (Jan) Uiterweerd   6109928 1444 

42 R. (Raimond) Vastenhout  8271230 1416 

43 W.M. (Matthijs) Lanting  8062208 1394 

44 A. Schouten    7204582 1359 

45 D.D. (Diderick) Holtland  8192151 1355 

46 A. (Alex) de Vilder   8062978 1335 

47 C.S.S. (Kyra-Tiana) Kers  8050977 1332 

48 D. (Daniel) Wolvers   7922035 1319 

49 H. (Harald) van Riessen  7865781 1310 

50 H. (Hendrik) Jansen   7730756 1278 

51 G.P. (Petra) Springelkamp  7925731 1271 

52 M. (Martijn) van Blitterswijk  8194813 1249 

53 G.H. (Gerwin) Huizing   8156676 1248 

54 Th.A.B. van Bedaf-Hosmus  7774085 1206 

55 J.C.E. (Joke) Hamers   8192052 1160 

56 N. (Nico) Beerstra   8150670 1138 

57 W.J. (Wim) Bruines   8164464 1077 

58 B. (Burak) Demir   8270350 1064 

59 G.G. (Gerdien) Springelkamp  8040406 1048 

60 M.B. (Matthijs) Visser   8209267 1043 

61 A. (Alex) de Jong   8131277 0 

62 M.B. (Martin) Pragt   7496412 0 

63 P.J. (Piet) Talsma   7654559 0 

 

Leden SV Ugchelen 

1 J.G. (George) van den Esschert 7653921 1992 

2 M.G. (Max) Reimerink  8068863 1738 

3 H. (Harry) Aarden   7359022 1727 

4 R. (Rob) Izaks    7205990 1694 



5 F.F.I.M. (Frits) van Heijst  7480011 1689 

6 J. (Jan) van Vulpen   7158558 1647 

7 G. (Gert) Mulder   8250638 1587 

8 H.H.T. (Hessel) Hulleman jr.  7696964 1571 

9 J. (Jan) van den Berg   7763514 1527 

10 H. (Hes) Hulleman sr.   7793522 1478 

11 S. (Seger) van Wijk   8251837 1461 

12 G. (Gerard) Koops   7817689 1421 

13 Th. (Therese) van Wijk-v.d. Bogaert 7445647 1283 

14 P. (Piet) van Oorspronk  8274629 0 

 

Leden V.D.S.   Beekbergen 

1 M. (Martijn) London   7498315 2029 

2 B. (Bert) Meester   7171065 2026 

3 E.J. (Erwin) Greven   7114393 1866 

4 F.L. (Frans) v/d Berg   6104846 1840 

5 H.H. (Harm) Schoten   8051802 1826 

6 F. (Frank) London   6029177 1784 

7 C.M. (Carlo) Buijvoets  6363258 1776 

8 A.C. (Andre) Schols   7425968 1757 

9 F.L.W. (Frits) Wilbrink  7155093 1728 

10 A.W. (Arie) van Veen   7265225 1687 

11 H.W. (Harry) Mulder   7682510 1665 

12 W.J. (Willem) van Diggele  7198400 1654 

13 J. (Hans) Hertgers   6197532 1640 

14 C.T. (Chris) Plante   6039957 1630 

15 J.D. (Johan) van Ommen  7641590 1626 

16 F. (Frank) Nelemans   7017549 1565 

17 E.J. (Egbert) van Herk   5968677 1562 

18 C.R. (Rein) Takken   7946488 1547 

19 G.M. (Gerald) Visch   8258250 1491 



20 A. (Bram) Rook   7909308 1371 

 

Leden S.C. Vrouw en Paard 

S.C. Vrouw en Paard 

1 J.C. (An) Donker-Tramper  6042949 1383 

2 Th.A.B. van Bedaf-Hosmus  7774085 1206 

3 J.C.E. (Joke) Hamers   8192052 1160 

 

Leden de Schakel 

1  A.J. (Axel) van Dijk   8078422 1432 

2 C.S.S. (Kyra-Tiana) Kers  8050977 1332 

3 D. (Dennis) Windhouwer  8081469 1310 

4 A. (Anirudh) Ekambaranathan  8218298 0 

 

Leden S.C. de Touwladder 

1 P. (Piet) van Oorspronk  8274629 0 
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Verslag 4e SBSA jeugdacademie mini-conferentie   De huidige situatie van het Apeldoornse 

jeugdschaak 

zondag 22 april 19-21 uur Denksportcentrum, notulist Karel van Delft 

 

Vergadering wordt voorgezeten door Martin van Dommelen en Merijn van Delft, beide namens 

SBSA-bestuur. 

 

Aanwezig: Marian Koekkoek (jeugdleider de Schaakmaat), Heleen Kers (de Schakel, de Schaakmaat), 

Hessel Visser (de Schaakmaat), Marco Beerdsen (coördinator SBSA jeugdtraining), Lucas Smid 

(schaakleraar de Korenaar), Luc Zwirs (de Korenaar), Sellam Mouhdad (de Schaakmaat), Merijn van 

Delft (trainer en bestuurslid SBSA), Martin van Dommelen (trainer en bestuurslid SBSA) en Karel van 

Delft (coördinator SBSA jeugdtraining). Diverse afmeldingen. 

 

= Rondje voorstellen. 

 



= Karel van Delft geeft kort uitleg over ontwikkelingen omtrent SBSA jeugdtraining: volgend seizoen 

drie groepen, C-groep (vervangt C en D) meer gestructureerd en vier uur, enige doorstroming qua 

deelnemers. IM Yochanan Afek en IM Merijn van Delft geven A/B-groep, Martin C-groep. Bij C-groep 

komen diverse hulptrainers (oud-pupillen Roeland Pruijssers, Stefan Kuipers , Tom Meurs, die zo 

mogelijk ook een trainersopleiding vergoed krijgen). Meer informatie in SBSA-berichten. 

 

= Martin van Dommelen schetst aanleiding bijeenkomst: aantal en niveau jeugd loopt terug, er gaan 

her en der wat dingen stroef. 

Doel bijeenkomst: visies op tafel krijgen wat er loos is en hoe het beter zou kunnen gaan.  

Uiteraard worden in dit overleg geen besluiten genomen, dat doet iedere organisatie zelf. 

 

= Discussie:  

Hessel Visser constateert dat het goed gaat op de basisschoolclubs Korenaar en Koningin Juliana. ‘De 

rest gaat minder.’ 

OSBO PJK was een flop qua deelnameaantal en het Jan Zevenhuizen toernooi (Apeldoorns 

jeugdkampioenschap) trok ook minder deelnemers. 

Geopperd wordt in discussie dat wellicht welvaart (meer vakanties) een reden kan zijn. Andere reden 

kan zijn dat minder volwassenen bereid zijn kinderen tot activiteiten te stimuleren. Waar het beter 

gaat, lijkt dat samen te hangen met een actieve en enthousiaste coördinator. Het beeld is in ieder 

geval landelijk hetzelfde. Internetspelletjes slokken ook veel aandacht van kinderen op. De 

zaterdagse ochtend zou het probleem niet zijn voor deelname aan de Schaakmaat, want dat was tien 

jaar terug ook al zo. Nadeel is wel dat kinderen die veel naar toernooien gaan, dan weinig 

clubochtenden kunnen bezoeken. 

Geconstateerd wordt dat een aantal Apeldoornse kinderen naar de Toren in Arnhem gaat. ‘Ze gaan 

daar heel leuk met kinderen om en er is veel begeleiding naar toernooien en persoonlijke 

stimulering’, wordt vastgesteld. We zijn in Apeldoorn niet te beroerd om graag van Arnhem te leren. 

‘Maar als je dat uitvoert heb je wel vrijwilligers nodig’. Kip-ei: moet je eerst een visie en goed beleid 

hebben en komen dan meer kinderen en volwassenen of omgekeerd? 

Op Schaakmaat is Stappenles en wordt een interne competitie gespeeld. Het zou leuker kunnen 

worden als er meer activiteiten zijn (voorbeeld op sbsa-site van een tienkamp-dag) en kinderen 

kunnen zich beter ontwikkelen als ook partijen worden geanalyseerd (dat maakt het ook leuker). 

Er zijn al een aantal veranderingen bij Schaakmaat doorgevoerd, zoals het promotiesysteem in de 

competitie. Ook zijn er nieuwe initiatieven als volwassenen met jeugd toernooi. Ook zijn er 

gesprekken met Accres over deelname aan Sport van de Maand, waarbij kinderen een maand gratis 

naar de clubochtend kunnen komen om te proeven aan het schaken. Ook komen er in het najaar 

allerlei PR-initiatieven. Een Open Dag heeft vorig jaar niet gewerkt.  

Bij de Toren worden sterke jeugdspelers betaald om training te geven (12,50 euro per dagdeel). 

Hierdoor ben je verzekerd van trainers en van kwaliteit. Deze trainers zouden bijvoorbeeld partijen 

kunnen analyseren met jeugd. Als dat meer leden aantrekt en behoudt financiert zich dit zelf (deels). 

Opgemerkt wordt wel dat belangrijk is dat trainers zich betrokken voelen bij jeugd en het niet alleen 

voor het geld doen. Karel geeft als voorbeeld allerlei betaalde spelers van Schaakstad die tegen 



(bescheiden) betaling heel betrokken trainingen hebben gegeven. Je kunt selecteren op 

betrokkenheid. 

Ook kunnen jongere talentvolle jeugdspelers helpen op scholen en clubs bij analyseren van partijen, 

simultaans en lesgeven aan kleine groepjes of  individuen. In het verleden deden de deelnemers aan 

de toptraining van de Schaakmaat dat. Zou zeker ook goed zijn voor de deelnemers aan de SBSA-

jeugdtraining. Het is goed voor de ontwikkeling van de Apeldoornse schaakcultuur en voor hun eigen 

ontwikkeling. Thomas Beerdsen doet dat al regelmatig en vindt het enorm leuk. Roeland Pruijssers 

heeft het ook veel gedaan. Merijn van Delft weet van jongsafaan niet anders.   

Stap 5 is volgens IM Merijn van Delft genoeg tot 2000 elo (‘ik heb zelf niet eens Stap 6’), hij 

waarschuwt voor teveel aandacht voor de Stappen (‘op zich een uitstekende methode’) en bepleit 

veel spelen en meer analyseren. Martin van Dommelen wijst er op dat kinderen de Stappenmethode 

ook zelf kunnen bestuderen via de cdrom. 

Er is een soort piramide: thuis schaken, schoolschaken, vereniging schaken, SBSB-jeugdtraining, 

KNSB-training. 

Qua niveau zit er overlap in, maar het zou slecht zijn als er schakels wegvallen. 

Bij vereniging Schaakstad Apeldoorn is het jeugdschaken marginaal met nog maar zes deelnemers. 

Initiatieven worden niet geconstateerd.  

Van de circa 75 basisscholen tellen er circa 25 een schoolschaakclub. Gestimuleerd zou moeten 

worden dat schaakscholen zichzelf ook openstellen voor jonge schakers van andere basisscholen. 

Korenaar overweegt dat, Schakel deed het al. Goede voorbeelden kunnen ter stimulering via de SBSA 

berichten kunnen worden vermeld.  

De meningen zijn verdeeld over de vorming van één grote Apeldoornse club. De een ziet wat in 

krachtenbundeling, de ander meent dat enige concurrentie gezond is. Iedereen is het er over eens 

dat samenwerking in ieder geval belangrijk is en dat in dat opzicht de verhoudingen in Apeldoorn 

uitstekend zijn. 

Genoemd wordt het belang om veel initiatieven en verslagen te zenden naar de SBSA berichten. Zo 

informeer en stimuleer je elkaar. 

Idee: meer talentvolle jeugd stimuleren naar de zondagse SBSA-rapidtoernooien te gaan. Zijn heel 

leuk en goed voor ontwikkeling. Ook volwassenen zijn welkom. 

De mogelijkheden van leskist SpeelZ worden genoemd, voor weinig geld kunnen scholen over 

materiaal beschikken. Hessel is steunpunt. 

SBSA werkt samen met jongerencentrum Don Bosco de Maten. Hier kunnen allerlei schaakinstuiven 

worden gehouden.  

Marian noemt idee van Grand Prix  van 10 vrijdagavonden voor groep 8 basisscholen en middelbare 

scholieren. Wellicht zou dat in Don Bosco kunnen. Dat is gratis en stimulerend voor de jeugd aldaar.  

De contactpersonen van de basisschoolschaakclubs komen 24 juni bijeen. Daar kunnen diverse 

initiatieven die op deze vergadering genoemd zijn, vermeld worden. Ook kan hen gewezen worden 

op de gratis SBSA-berichten. 

 



= Besloten wordt de mini-conferentie in het najaar weer te houden, een frequentie van twee keer 

per jaar wordt gewaardeerd. Het levert genoeg op. 

 

 

 

Training door Martin van Dommelen 22 april. 

 

SBSA jeugdtraining seizoen 2007 - 2008 

Volgend jaar zijn er een A, B en C groep.  

Trainers A en B: IM Yochanan Afek en IM Merijn van Delft 

Trainer C: Martin van Dommelen, met hulptrainers IM Roeland Pruijssers, Stefan Kuipers en Tom 

Meurs. 

Coördinatie: Marco Beerdsen, Karel van Delft 

De data zijn vastgesteld. Het overzicht komt volgende week in dit bericht. 

Het programma wordt vastgelegd in een trainingsbrief die deelnemers binnenkort krijgen. 

Voor A en B verandert er qua programma niets. 



C en D zijn samengevoegd tot één groep die vier uur traint: 10 deelnemers (nog vier plaatsen vrij), 

gestructureerd programma waarin diverse vaardigheden worden aangeleerd en veel aandacht is 

voor analyse van eigen partijen. 

Voor alle groepen geldt: tactiek is de basis van het schaakspel, met de Stappenmethode en de 3526-

diagrammen flop alsook ander materiaal kun je zelf goed trainen. Dit is je eigen verantwoordelijkheid 

(en die van je ouders, die best mogen helpen structureren als je hersens dat nog niet aankunnen). 

 

Deelnemers: 

Groep A 

1. Maurice van Eijk  
2. Armen Hachijan   
3. Joost Hoogland  
4. Thomas Beerdsen  
5. Marion Severijnen  
6. Nico Zwirs  
7. Ruben Daniel Kuiper 
8. Nick Beijerinck 
 

 Groep B 

1. Martijn van Blitterswijk   
2. Kyra-Tiana Kers  
3. Raimond Vastenhout  
4. Anirudh Ekambaranathan   
5. Olger van Donk  
6. Dimitry Brons  
7. Nuy Bloemendaal 
8. Nick Baan  
9. Jonathan Wolvers  
10.  

  

Groep C 

1. Bas Baan  
2. Sharon Tolstra  
3. Anette Koekkoek   
4. Marike Koekkoek  
5. Jasper Zwirs  
6. Koen van Kaam  



7.  
8. Maarten Beekhuis (links) versus Nico Zwirs. 

9.  

10. SBSA lente rapidtoernooi 

11. Zondagmiddag  29 april  werd in het Denksportcentrum het vierde SBSA rapid toernooi van 

dit seizoen gehouden. 

12. Het was weer oergezellig en er werd heel serieus geschaakt. Principe bij de SBSA is dat 

iedereen meehelpt. Zo kan het gebeuren dat de zaal in vijf minuten is opgeruimd.  

13. Volgend seizoen zijn er weer vier rapidtoernooitjes, maar daar voor is er nog het MuConsult 

Apeldoorns Rapidkampioenschap. 

14. Deelnemers aan SBSA-training hebben de eerste tien minuten per partij genoteerd en  sturen 

hun interessantste partij met commentaar naar hun trainer.  
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Lezing GM Artur Joesoepov over trainingsmethoden. (foto Rien Bos) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Simultaans, analyses en gesprek trainen: GM Artur Joesoepov, IM Merijn van Delft en Martin van 

Dommelen 22 april (inclusief SBSA-training) 

Zondag 22 april organiseerden SBSA en Schaakstad Apeldoorn in het Denksportcentrum aan 

Dubbelbeek 24 een programma met GM Artur Joesoepov, IM Merijn van Delft en Martin van 

Dommelen. 

Er waren tevens SBSA jeugdtrainingen. 

Er was een lezing van GM Joesoepov over trainingsmethoden die door een kleine twintig mensen 

werd bijgewoond. Hiervan is door Xedes Engelen een video-opname gemaakt die op dvd 

gepubliceerd wordt. Een schriftelijk verslag volgt nog. 

Joesoepov gaf een simultaan tegen acht jeugdspelers en Martin van Dommelen. Martin hield remise. 

Merijn van Delft gaf een simultaan aan elf tegenstanders. Alleen Karel van Delft maakte remise. 

Commentaar Merijn: ‘Dat doe ik niet expres, ik heb al geen vijf jaar een halfje aan hem afgestaan.’ 

Annette Koekkoek gaat met Fritz onderzoeken of hier sprake is van doorgestoken kaart want Karel 

heeft wel eens van haar zus Marike verloren, dus ergens klopt er iets niet. Dat klopt. Hint: na ..Dd5 

kan wit via offers prijsschieten. Dat gebeurde niet en even later was alles weer in evenwicht. 

Cocky van Delft heeft een fotoreportage gemaakt waarvan foto’s op de te maken dvd en op de SBSA 

site komen. 



Na de simultaan behandelde Joesoepov voor een kleine twintig mensen (veel jeugd) 

simultaanpartijen tegen Tom Meurs en Armen Hachijan. Ook liet hij een partij zien waarmee hij op 

het EK in Dresden een schoonheidsprijs kreeg.  

 

Hier alvast de thema’s van de lezing, de meeste zijn kort besproken. Er komt een vervolg. 

 

Interview – lezing  voor ouders GM Artur Jussupow  SBSA 22 april 2007 

Interview – lecture for parents 

Over (zelf)studie schaken: wat en hoe  - About (self) study chess: what and how 

 Per onderwerp enkele opmerkingen, tips en mogelijkheid vragen te stellen. 

Each topic some remarks,  tips and questions. 

1. de rol van ouders     - the role of parents 
2. tactiek      - tactics 
3. strategie/middenspel    - strategy / middle game 
4. becommentarieerde partijen bestuderen - studying commented games 
5. veel partijen spelen    - playing much games 
6. eigen partijen analyseren    - analyzing own games 
7. eindspel     - endgame 
8. studies      - studies 
9. openingen     - openings 
10. cdroms, dvd’s, boeken, tijdschriften, sites - cdroms, dvd’s, books, magazines, sites 
11. Fritz, Rybka     - Fritz, Rybka 
12. schaakdagboek    - chess diary 
13. trainingsschema    - training schedule 
14. trainer      - trainer 
15. coach      - coach 
16. trainingspartners    - training partners 
17. talent, motivatie    - talent, motivation 
18. fascinatie     - fascination 
19. creativiteit (site Krabbé)   - creativity (site Krabbé) 
20. fysieke aspecten    - physical aspects 
21. psychologische aspecten   - psychological aspects 
22. concentratie, zelfmanagement   - concentration, self management 
23. thematische stellingen    - thematic positions 
24. klassieke partijen    - classic games 
25. zelf training geven    - giving training yourself 
26. kijken bij publieksexplicaties   - attend public explications 
27. snelschaken (op internet)   - playing blitz (on internet) 
28. correspondentieschaak   - correspondence chess 
29. begeleiden jeugd bij toernooien  - accompanying youth at tournaments 
30. experimenteren    - experimentation 
31. individuele of groepstraining   - individual or Group training 
32. thematoernooien met bepaalde opening - thema tournament with certain opening 
33. databank eigen partijen    - database own games 
34. analysevragenlijst    - analysis questionary 
35. wat is de Jussupow Schach Academie  - What is Jussupow Schach Academie 



36. Waarom zijn in Rusland veel goede schakers - Why are there many good chess players in 
Russia 

37. Hoe (mentaal) voorbereiden op toernooi - How (mentally) preparing for tournament 
 

 

 

 

 

4e SBSA jeugdacademie miniconferentie: De huidige situatie van het Apeldoornse jeugdschaak 

Tien mensen namen ’s avonds deel aan de mini-conferentie over het Apeldoorns jeugdschaak. Er was 

sprake van een vruchtbaar overleg. 

Volgende week een verslag.  

 

De huidige situatie van het Apeldoornse jeugdschaak 

Leendert Maris reageerde per mail op de mini-conferentie:  

Omdat ik op de zondag andere bezigheden heb, maar dit onderwerp heel erg belangrijk vind, hierbij 

een paar korte opmerkingen. 

De daling van de ledentallen Schaakstad en Schaakmaat is niet mijn specialisme, maar de daling van 

het aantal spelers en de speelsterkte is in het Apeldoornse Schoolschaakcircuit al heel lang maar al te 



bekend. Dat ligt niet aan het aantal kinderen dat geinteressseerd is in het schaken, maar in het 

groeiend gebrek aan begeleiders. 

Regelmatig hoor ik van scholen die moeten stoppen of op een laag pitje met een enkel team nog een 

jaartje verder proberen te gaan. Door het opdrogen van deze basis stromen ook minder kinderen 

door naar onze schaakverenigingen. 

Als we dit herkennen, - de gouden jaren van het Apeldoornse jeugdclubschaken waren ook de 

gouden jaren van het Apeldoornse schoolschaken -, ligt ook een oplossing voor de hand.  

Dat kan door actieve deelname en ondersteuning van onze (club)schakers aan het Schoolschaken. 

Natuurlijk vraagt dat inzet, maar één redelijke schaker, die enige organisatorische en 

enthousiasmerende kwaliteiten heeft, kan uit ervaring een hele school meetrekken. Als er een basis 

is, komen de ouders heus wel, alleen zien die geen kans uit het niets iets op te zetten en willen zeker 

niet de volledige verantwoording op zich nemen.  

Nu klinkt dit mooier dat het is, want hiermee heb je nog geen talenten gecreëerd. Het is meer 

werken aan een brede basis. Zijn er talenten, dan komen die wel, zoals het verleden geleerd heeft. 

En met deze aanpak is ook "automatisch" een relatie  gelegd tussen het schoolschaken de de clubs, 

hetgeen de doorstroming ook ten goede kan komen. 

Mocht het zo uitkomen, dan wil ik zeker een keertje verder over dit onderwerp meedenken/praten. 

Met vriendelijke groet, 

leendert 

 



 

Maandagavondtraining: Thomas heeft voetbaltraining voorafgaand aan schaaktraining,  

hij toont op verzoek zijn scheenbeschermers, Armen (bord 1) en Anirudh (bord 2) hebben hun trofee 

van het 

 OSBO- scholenkampioenschap meegenomen. Hun school Veluws College werd kampioen onderbouw,  

ze gaan dus deelnemen aan NK scholen. Zie hieronder voor informatie over het boek van Silman. 

 

Silman’s Complete Endgame Course 

Een aanrader voor wie het eindspel wil leren, is het nieuwste boek van de bekende Amerikaanse 

trainer IM Jeremy Silman.: Silman’s Complete Endgame Course. Het boek is in het Engels en dat is 

mooi meegenomen voor jongeren die toch al hun Engels wilden verbeteren.  

Silman onderscheidt diverse ratingklassen: eerst de makkelijkste eindspelen en dan steeds 

ingewikkelder.  

Zijn filosofie is dat het weinig zin heeft voor een beginnende speler om moeilijke eindspelen te 

bestuderen, net zoals het zinloos is om uitgebreid openingen te bestuderen als je nog weinig kennis 

van partijstrategie en tactiek hebt. 

Het boek telt 530 bladzijden en kost bij Van Stockum 23,70 euro. 

 

 



Sevilla indelingsprogramma 

Graag ontvangt SBSA ervaringen met het indelingsprogramma Sevilla 

Dat is gratis te downloaden via www.jbfsoftware.com 
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Tijdens Corus 2000, Julius Vischjager achter de zwarte stukken. 

 

 

http://www.jbfsoftware.com/


 

Na de partij. Hoofdredacteur Julius Vischjager van The Daily Invisible  en hoofdredacteur 

 van  de SBSA emailberichten Karel van Delft: een Daily Invisible voor een kop koffie. 

 

 



Julius Vischjager signeert De Groene Amsterdammer. Wijlen hoofdredacteur Martin van Amerongen 

maakte 

het mogelijk dat het blad gratis als bijlage bij The Daily Invisible werd verspreid. 

 

Quo Vadis Julius Vischjager? 

Column door Karel van Delft. 

Quo Vadis (http://nl.wikipedia.org/wiki/Quo_vadis) Julius Vischjager? Waar gaat het heen met 

journalist, pianist en schaker Julius Vischjager?  

Amsterdammer Vischjager is hoofdredacteur en enig medewerker van The Daily Invisible, een 

wekelijks handgeschreven krantje, dat via een fotokopieerapparaat wordt vermenigvuldigd. Er zijn 

100 abonnees, één vast verkooppunt (Athenaeumboekhandel, Spui 25 te Amsterdam) en Vischjager 

is zelf colporteur. 

Hij is sinds vorig jaar niet meer welkom op het NK voor journalisten dat jaarlijks tijdens Corus wordt 

gehouden. Onder NK-deelnemers heeft dat vragen opgeroepen. Iets van ‘misdragen’, heeft 

toernooivoorzitter Dolf Vos als verklaring gegeven. Op de slotavond van het meest recente NK 

journalisten heeft meervoudig kampioen Peter Boel daar een kritische opmerking over gemaakt:: 

‘eigenlijk hoort Julius er gewoon bij.’ 

Jaren bungelde Vischjager trouw onder aan de schaakjournalistenranglijst (zie bijvoorbeeld: 

http://home.hccnet.nl/w.haggenburg/archief/cor00.html#jour ) en onderhield hij collega-

toernooideelnemers bij de aanvangslunch met een concert. 

Met het recent verplaatsen van de wekelijkse persconferentie van de ministerpresident van 

Nieuwspoort naar het ministerie van Algemene Zaken is na bijna dertig jaar Vischjager zijn 

historische recht ontnomen om de laatste vraag te stellen, melden zowel De Volkskrant als journalist-

schaker Renzo Verwer op zijn weblog  http://www.renzoverwer.web-log.nl 

Vice-premier Wouter Bos heeft de kans voorbij laten gaan duidelijk te maken dat hij geen 

schoothondje van Balkenende is. Hij had dit kunnen doen door bij een invalbeurt als eerste minister 

Vischjager wel de laatste vraag te laten stellen. Aldus Vischjager.  

Voor een radioreportage over Vischjager van VPRO’s  De Avonden èn journalistiek leerstuk van bijna-

naamgenoot Stef Visjager, zie: 

http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/32852102/items/34104799/  (rechts op 

het audio-icoontje klikken). 

Uit Wikipedia: ‘Menno de Bruyne, auteur van het verkiezingsprogramma van de SGP, heeft 

voorgesteld [2] dat er een vleugel in de Tweede Kamer moet komen waarop Vischjager vóór het 

behandelen van moties van wantrouwen een vertederingsconcert kan spelen.’  

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager) 

Voor een videoreportage: 

http://extra.volkskrant.nl/vktv/videoblog/index.php?id=7241&title=De%20luis%20in%20de%20pels

%20van%20de%20luis 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Quo_vadis
http://home.hccnet.nl/w.haggenburg/archief/cor00.html#jour
http://www.renzoverwer.web-log.nl/
http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/32852102/items/34104799/
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Menno_de_Bruyne&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkiezingsprogramma
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatkundig_Gereformeerde_Partij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager#_note-1#_note-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vleugel_%28muziek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Vischjager
http://extra.volkskrant.nl/vktv/videoblog/index.php?id=7241&title=De%20luis%20in%20de%20pels%20van%20de%20luis
http://extra.volkskrant.nl/vktv/videoblog/index.php?id=7241&title=De%20luis%20in%20de%20pels%20van%20de%20luis


Dat politieke verslaggeving niet altijd over geijkte paden hoeft te gaan bij Vischjager blijkt uit de 

volgende correspondentie: 

http://www.denhaag.pvda.nl/oud/E%20Nieuws/2003/Rauie_regah_jr4_no23.htm#Uit%20de%20Kaa

sstolp 
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Stefan Kuipers 

 

http://www.denhaag.pvda.nl/oud/E%20Nieuws/2003/Rauie_regah_jr4_no23.htm#Uit%20de%20Kaasstolp
http://www.denhaag.pvda.nl/oud/E%20Nieuws/2003/Rauie_regah_jr4_no23.htm#Uit%20de%20Kaasstolp


 

IM Manuel Bosboom (links) tegen GM Alexandre Dgebuadze die voor Apeldoorn heeft gespeeld. 

 

HBI-toernooi 

Fotograaf Fred Lucas was zaterdag op het HBI-toernooi en kwam daar Stefan Kuipers en Manuel 

Bosboom tegen. 

Zie ook www.schaakclubutrecht.nl 

 

 

http://www.schaakclubutrecht.nl/


 

Karel laat op de maandagavond training schaakboeken zien die hij op de markt heeft gekocht. 

 



 

 

 

Foto eerder in het seizoen, toen nog niet besloten was dat er alleen in de keuken 

mag worden gedronken. V.l.n.r. Armen, Nico, Thomas, Anirudh en Martijn.  



 

De Maandagavondtraining: plezier, persoonlijke ontwikkeling en presteren 

Karel van Delft bericht: 

Plezier, persoonlijke ontwikkeling en presteren kunnen heel goed samengaan. Dat is het 

uitgangspunt van de Maandagavondtraining. Dit seizoen komen Armen Hachijan, Nico Beerstra, 

Thomas Beerdsen, Anirudh Ekambaranathan en Martijn van Blitterswijk ruim 30 keer op 

maandagavond trainen bij Karel van Delft thuis. Thomas’ vader Marco,  medecoördinator van SBSA 

jeugdacademie en zelf jeugdschaaktrainer, is meestal aanwezig als toeschouwer. Vader Dick van 

Blitterswijk komt soms. Andere ouders komen vaak op het eind van de training nog een kwartiertje 

meekijken. Ouders zijn welkom, maar ze moeten hun mond houden. Dat is mild, want bij toptrainer 

IM Herman Grooten komen ze zelfs de trainingsruimte niet in. In het schaakpaleis op Mergelland 79 

gelden duidelijke regels en dan gaat dat prima. De trainingsdeelnemers nemen ook allemaal deel aan 

de jeugdtraining van SBSA. Zo’n twee jaar geleden bestond de groep uit de toen nog kleine B-groep 

van deze training en die is via een paar wisselingen qua samenstelling als maandagavond-groep 

voortgegaan. In het navolgende wordt in grote lijnen besproken hoe het toegaat in deze trainingen. 

De training vindt plaats in een studeerkamer. De jongens zitten rond een schaaktafel en de trainer zit 

daarnaast aan zijn bureau met computer. De training begint om 19.00 uur met een paar drie 

minutenvluggertjes als warming up. Als er twee gespeeld zijn, is Thomas meestal ook aanwezig. Hij 

heeft daarvoor net getraind bij zijn voetbalclub en kan het net niet redden om precies op tijd te zijn. 

Dan begint het echte werk. ‘Kleppen dicht en oren en ogen open.’ De jongens krijgen elk een blaadje 

met zes diagrammen die ze moeten oplossen en op een schaakklok tikken drie minuten bedenktijd 

weg. Praten is ondertussen streng verboden. De zes diagrammen zijn geselecteerd uit 20 opgaven die 

de jongens thuis hebben moeten bestuderen. Die opgaven zijn afkomstig uit een vrij verkrijgbaar 

tactiekbestand van 3526 opgaven. Vervolgens worden de opgaven snel nagekeken. Om beurten 

noemt een trainingsdeelnemer de oplossing en licht de variant toe. Voor iedere goede opgave wordt 

een punt toegekend. In effectieve trainingen moet je wedstrijdomstandigheden nabootsen en via 

punten toekennen wordt een competitiesfeer tot stand gebracht. Dan laat je het bovendien wel uit 

je hoofd om je huiswerk niet te doen, want je valt genadeloos door de mand. Karel wil met plezier 

trainingen voorbereiden, maar dan moet je als deelnemer zelf thuis ook aan de bak. Als het goed is, 

vinden de deelnemers schaken leuk, dus zelfstudie is geen straf. 

Het volgende onderdeel is een thuis al bestudeerde partij met commentaar (in tekst en varianten, 

tekst is belangrijk om conceptueel te leren denken) uit een boek van Euwe. Op het moment is 

‘Meester tegen amateur’ afgerond en beginnen we aan ‘Amateur wordt Meester’.  De trainer noemt 

de zetten en de jongens spelen die na op het bord. Daarbij worden de belangrijkste, vooral 

positionele kwesties, kort benoemd door de trainer. Een keer of acht zegt de trainer ‘tien seconden’. 

Dan moet de volgende zet (altijd van de winnende speler) worden opgeschreven. Voor elk goed 

antwoord wordt een punt toegekend. Een acceptabel alternatief is ook goed (soms volgt een korte 

analyse met de computer). Dikke pret is altijd het opnieuw naspelen van de partij. Om beurten 

moeten de jongens een zet van de winnende speler naspelen, de trainer speelt de zetten van de 

verliezende partij. Als iemand lijkt te twijfelen, beginnen de andere jongens in koor af te tellen: ‘tien, 

negen, acht…’. Wie alles goed heeft, krijgt twee punten. Voor elke keer dat een zet gemist wordt, 

wordt een punt afgetrokken. 

Nadat er even stevig getraind is, is het tijd de zinnen te verzetten. Er wordt een kort rondje gemaakt 

waarbij ieders belangrijkste ervaringen van de afgelopen week worden besproken. Thomas heeft 



bijvoorbeeld een simultaan bij een jeugdcentrum gegeven of Armen vertelt over het Apeldoorns 

jeugdkampioenschap. 

Vaak wordt kort een thema besproken, zoals met een combinatie inslaan op f7 of een 

piondoorbraak. Eén van de boekjes waaruit wordt geput is ’64 things you need to know about chess’ 

van John Walker. Hierbij wordt het principe ‘ontdekkend leren’ toegepast. De klok wordt op twee of 

drie minuten gezet en er wordt een voorbeeldstelling op het bord gezet. Er heerst absolute stilte. 

Concentratie is belangrijk voor schakers en die vaardigheid wordt gaandeweg via oefeningen 

aangeleerd. Dan noemen de deelnemers hun oplossing en ze motiveren die. Soms volgt een korte 

analyse en discussie. Voor goede oplossingen worden punten toegekend. Soms worden nog enkele 

stellingen op het bord gezet met dezelfde procedure. Regelmatig worden in een pgn-bestand een 

aantal extra stellingen meegegeven om thuis te bestuderen. Dat bestandje wordt bij een 

emailverslag van de training gevoegd dat de trainer na de training naar iedereen toestuurt. 

Tussendoor worden tips omtrent zelfstudie en zelfmanagement gegeven (hoe leg je een database 

aan, doe elke dag iets, bekijk partijen van Capablanca op de zelfstudie-cdrom van SBSA) en wordt 

aangegeven als iemand geacht wordt een stukje voor de SBSA berichten te schrijven. Het is goed om 

een bijdrage aan het Apeldoornse schaakcollectief te geven en je ontwikkelt jezelf. Drievoudig 

wereldkampioen Botwinnik wees al op het belang van het publiceren van zelf becommentarieerde 

partijen: je dwingt jezelf tot nadenken en ontvangt commentaar waar je weer van leert. 

Na een klein uur is er pauze, in de keuken wacht de Amerikaanse koelkast en daaruit kun je ook 

ijsklonten en gruis halen om bij je frisdrank te voegen. Drinken gebeurt beneden in de keuken want 

de ervaring leert dat drinken tijdens de training soms tot een kliederpartij leidt. Twee jongens zijn 

binnen de kortste keren weer boven, want ook in de pauze wordt een drieminutenpotje gespeeld. 

Na de pauze presenteert een van de deelnemers in vogelvlucht een eigen partij. Daarbij worden tien 

vragen (naar keuze, vijf schaaktechnisch, vijf psychologisch) beantwoord van de analysevragenlijst. 

Die lijst is terug te vinden op de site www.sbsa.nl (onder kopje training, auteurs zijn Karel van Delft, 

IM Dharma Tjiam en Renate Limbach+). Tijdens de bespreking geven de andere deelnemers 

commentaar, af en toe wordt een variant geanalyseerd. De trainer houdt zich afzijdig: de jongens 

moeten met elkaar leren discussiëren. Daarbij is oog voor schaaktechnische kwesties en 

zelfmanagement (psychologie: hoe gedraag je je en hoe denk je). Wel stelt de trainer af en toe een 

kritische vraag die leidt tot het ontdekken van nieuwe inzichten (Socratische methode). Het 

onderdeel mondt uit in een groepsconclusie. Anirudh kreeg bijvoorbeeld te horen dat hij veel te 

bescheiden speelt en moet proberen een ‘killer’ te worden. Om dat te stimuleren worden de 

komende trainingen enkele koningsaanvallen besproken uit ‘Attack with Julian Hogdson’ no1 en 

miniatuurpartijen op de Chess Base trainings cdrom ‘Winning in 20 moves!’ van de Slowaakse GM 

Lubomir Ftacnik (partijgenoot van Merijn van Delft in Hamburg, Karel heeft onlangs nog met hem in 

een Duits steakhouse gegeten, ‘dottore’ genoemd, hij is in iets natuurkundigs gepromoveerd). 

Daarbij moet de sleutelzet van de winstvoering in een paar minuten zelf bedacht worden. Dergelijke 

boekjes en zijn uitstekend voor jeugdspelers: miniatuurpartijtjes die snel tot een climax leiden en 

voorzien zijn van kort en bondig commentaar in woorden en varianten. Leren moet immers leuk zijn 

en niet leiden tot een gefrustreerd dwalen in een veel te moeilijk variantendoolhof.  

De training bestaat uit een reeks korte onderdelen en de vaart zit er goed in. Over flauwekul kletsen 

doe je maar in je eigen tijd, hier wordt getraind.   

Als je al ruim een uur bezig bent, wordt het tijd voor wat luchtiger onderdelen. Het wekelijkse SBSA-

bericht wordt op hoofdlijnen op de computer doorgenomen. Foto’s kijken is altijd leuk (het feest der 

herkenning) en de trainer noemt de hoogtepunten: Homburg Apeldoorn derde van Nederland, de 

http://www.sbsa.nl/


Schaakmaat C1 (met Armen en Tom Smid) OSBO-kampioen, dat soort dingen. Om de smaak te 

pakken te krijgen wordt vaak ook een partijtje uit de bijlage in Chessbase doorgeklikt. Winst in 20 

zetten van tovenaar Bosboom is altijd lekker om te zien. En hoe hield Meister Kabatianski een 

ontketende Robert Ris op remise? Benadrukt wordt telkens weer dat het nuttig is 

becommentarieerde partijen na te spelen van bijvoorbeeld Tom Meurs, Roeland Pruijssers en Stefan 

Kuipers. Het is leuk om partijen na te spelen van iemand die je kent. Je hoeft ook niet alles na te 

spelen: speel de partij na in Fritz en lees het commentaar en varianten na van wat je het 

interessantst vindt. Eventueel speel je zelf een variantje uit tegen Ome Fritz of  Rybka. Ook wordt af 

en toe een uitstapje naar een schaaksite gemaakt, zoals www.chessvibes.com, of wordt 

teruggegrepen op aardige historische gebeurtenissen: Van Delft – Van den Doel  1-0 (Nooteboom 

2000, Leiden), Piket – Ernst 0-1 (Nederlandse competitie Apeldoorn 2003), Kramnik – Jonker  1-0 (WK 

jeugd U18 van 1991) of  Kasparov – Bosboom 0-1 (Hoogovens 1999). De partijen worden als een 

tekenfilm binnen een minuut getoond. Naspelen kun je zelf thuis doen. Je bent geïnteresseerd of je 

bent het niet, de training is bedoeld als springplank en wegwijzer, je bent zelf verantwoordelijk voor 

je eigen schaakontwikkeling. Als je je beseft dat de meeste middelbare scholieren in Nederland twee 

tot drie uur per dag tv kijken, is het helemaal niet erg een avondje met schaken bezig te zijn. 

Hilarisch zijn partijstellingen met blunders van de trainer zelf: ‘Kijk jongens, onnodig in de interne 

competitie van Marco van den Nieuwendijk verloren. Zo moet het dus niet’. Bonuspunt voor wie als 

eerste ziet hoe het wel moet (in lopereindspel je pionnen op de goede kleur zetten en blijven staan, 

soms moet je niets doen). 

Af en toe is er op het eind nog tijd voor een paar fragmenten uit een filmpje, bijvoorbeeld van Jeroen 

Noomen tijdens de halve finales van het Freestyle toernooi. Of de klassieker Chess Fever uit 1925 van 

die meneer die tegen zichzelf schaakt en een huis vol met poesjes heeft. Of  ‘Lang leve de koningin’  

met Monique van der Ven. Het is helemaal mooi als je dan ook nog spelenderwijs een paar wijze 

raadgevingen hoort van Noomen, de Apeldoornse schrijver van het openingsboek van Rybka, die 

regelmatig publiekscommentaar geeft bij thuiswedstrijden van Homburg Apeldoorn (die bezoeken 

wordt van harte aanbevolen). 

Het laatste onderdeel van de training luidt: ‘wat heb je geleerd of wat vond je het interessantste’. Als 

voorbeeld de antwoorden van een van de laatste trainingen. 

-  Martijn: Soms zijn we zo dom als een koe als we elkaar napraten (commentaar van Karel bij 

Plachutta)  

-  Nico: je moet je psychologisch goed voorbereiden op een partij, niet denken over de uitslag, maar 

hoe je de partij gaat aanpakken 

- Armen: Pc3 als voorbereidende aanvalszet in de koningsgambiet partij van Euwe  

-  Ánirudh: Meer risico in eigen partijen nemen 

-  Thomas: bij tactische stellingen mooi torenoffer met e2 en promotie  

Op het eind van de training wordt kort gemeld wat het huiswerk is, welke activiteiten op de kalender 

staan (wat ga je doen komende week) en de punten worden geteld. Uit de puntentelling blijkt dat er 

het vaak een ‘close finish’ is en dat is stimulerend om de volgende keer weer goed of nog beter te 

presteren.  

http://www.chessvibes.com/


De training duurt tot 20.45 uur en daarna is er nog even gelegenheid voor deelnemers en ouders om 

na te praten. Soms ook wordt er nog even snel een vluggertje gespeeld. De klok en stukken staan er 

immers toch nog. 
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Jeroen Noomen (links) en Merijn van Delft zondagmiddag tijdens ronde 8 Freestyle. 

Wellicht een idee om met SBSA-jeugdtraining een keer Freestyle tegen andere jeugd te spelen. 

Je kan zoiets ook heel leuk twee tegen twee als trainingsvorm doen. 

 



 

Laatste stelling zondagavond. Na 47..Dg1+ geeft wit op. 

Partijen zijn na te spelen via Playchess van Chessbase (Fritz) 

Zie rechtsonder bij de ‘kamers’ onder Hydra Chess.  

 



 

De eindstand, Jeroen Noomen speelde onder de naam The Wizard of Os. 

 

Jeroen Noomen 50 procent in finale 5th PAL Freestyle tournament 

Jeroen Noomen bericht: 

 

Flying Saucers wint 5de PAL Freestyle toernooi 

De finale van het 5de PAL Freestyle toernooi is geeindigd in een overwinning voor mijn Deense 

analysemaatje Flying Saucers alias Dagh Nielsen. Dagh scoorde +4, oftewel 6,5 uit 9. Een geweldig 

resultaat, gezien de uiterst sterke tegenstand. De eindstand: 

 

1. Flying Saucers 6,5 

2. Cato the Younger 6 

3. Etaoin Shrdlu 5 

4. Rodo 5 

5. Ciron, Kaputtze, ZackS, The Wizard of OS  4,5 

9. Engineer 2,5 

10. Hercules01  2 
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Thomas versus beheerder Joan. 

 

 

In de pauze met stagiaire Bob wedstrijdje voetbal op play station. 



 

 

Aan de zwarte zijde werd verzucht: ‘Hij heeft een plan, maar ik weet niet wat.’ 

 

Vijftien borden, eerste sessie nog een paar leeg, tweede sessie helemaal vol. 

 





 

verslag in www.destentor.nl  de digitale versie van de Apeldoornse Courant 

doorklikken op Apeldoorn (onder: regio), in bericht doorklikken en dan videoverwijzing openen 

met rechtermuisknop. 

 

Instuifschaakclub SBSA – Don Bosco de Maten – Simultaan Thomas Beerdsen (27/28) 

Thomas Beerdsen heeft afgelopen woensdagmiddag vol enthousiasme twee simultaans 

gegeven in jongerencentrum Don Bosco de Maten. 

 

Interessante sites 

Opzoeksite schaakinformatie over clubs http://xaa.dohd.org/rating/clubs.php 

 

Zie deze site voor o.a. informatie over verenigingen en ratings. 

http://www.destentor.nl/
http://xaa.dohd.org/rating/clubs.php


Zie ook uitgebreide cijfers over jeugdschaken: http://xaa.dohd.org/jeugdrating   

Ook interessant http://susanpolgar.blogspot.com 

Wie ook interessante sites tegenkomt, svp mailtje naar de redactie van dit SBSA emailbericht. 
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Gastvrouw Anja Slotboom van Samsam. 

 

http://xaa.dohd.org/jeugdrating/
http://susanpolgar.blogspot.com/


 

V.l.n.r. GM Stelios Halkias, IM Manuel Bosboom, IM Merijn van Delft, rechts Holger Lehman. 

 

 

Medewerkers organisatie v.l.n.r. Arkadi Hachijan, Jos Pots, Henk Scholten, Diane Roest. 

 



 

Eerste zet door sponsor Eric Nijsen van Stad in Bedrijf. 

 

 

 



 

 

SCHAAKSIMULTAAN 

TEGEN  

THOMAS BEERDSEN 

 

DON BOSCO DE MATEN 

EGLANTIERLAAN 283 

 

WOENSDAG 7 FEBRUARI 

VANAF 14.00 UUR 

DEELNAME GRATIS 
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IM Alexander Kabatianski en IM Merijn van Delft, vaste krachten van  

Homburg Apeldoorn  (foto Fred Lucas  www.momentoo.nl)  
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http://www.momentoo.nl/


 

Toernooi vorig jaar, v.l.n.r. Merijn van Delft, Sipke Ernst, Roeland Pruijssers. 

 

 

 



 

Manuel Bosboom tijdens JOM 2005 (foto Fred Lucas, www.momentoo.nl ). 

 

http://www.momentoo.nl/


 

IM Manuel Bosboom enkele jaren geleden tijdens Jeugd Ontmoet Meesters. 

 

 

In het midden IM Manuel Bosboom tijdens een SBSA-training van GM Artur Joesoepov, 2005. 

 



 

Snelschaaksimultaan tijdens JOM 2006. 

 

 

Tijdens een van de Peugeot-Nefkens snelschaaktoernooien. 

 



 

Met BIS Apeldoorn Nederlands snelschaakkampioen in 2004. 

 

 

En een dag later in Groningen de KNSB-beker gewonnen. 

Minpuntje was dat het team dat seizoen uit de Meesterklasse degradeerde. 

 



 

Met Homburg Apeldoorn Nederlands snelschaakkampioen 2006. 

 

 

Nederlands Lightning kampioen in 2005 in het stadhuis van Apeldoorn na een barrage tegen Orlov 

waarin de zwartspeler zeven keer won. 

Met Bosboom kun je van alles verwachten.  

 



Top-entertainer Manuel Bosboom naar het NK 

 

 

Xedes Engelen maakt een film. 

 

Karel van Delft geeft uitleg over de opzet van de dag. (foto Jan Haast) 

 



JOM 2007-vrijwilligers: ere wie ere toekomt 

 

 

  

SBSA emailbericht  316   7 januari 2007  

 

 

Stefan Kuipers. 

 



 

Doorkijkje. 

 

 

Groepje van IM Roeland Pruijssers. 

 



 

IM Rob Hartoch. 

 

 

IM Alexander Kabatianski. 

 



 

Open Nederlands jeugdkampioen Sander van Eijk. 

 

 

IM Yochanan Afek.  

 



 

GM Sipke Ernst versus Tom Meurs. 

 

 

 

 



 

Martijn van Blitterswijk. 

 

 

V.l.n.r. Thomas Beerdsen (Apeldoorn), Fabio Bravo (Arnhem), Maurice van Eijk (Ede). 

 



 

V.l.n.r. Pepijn Obels, Tom Smid, Nico Zwirs. 

 

 

Snelschaaksimultaan (5 min pp) van GM Sipke Ernst tegen Nico Zwirs, Armen Hachijan, Guido 

van Mierlo en Anne Haast. 

Commentaar door IM Roeland Pruijssers. Uitslag 2-2. Nico en Anne maakten een punt. 

 



 

V.l.n.r. Armen Hachijan, Guido van Mierlo en Anne Haast. 

 

 

Snelschaakkampioenschap. 

 



 

Na afloop snert met brood. Vrijwilligers Marian Koekkoek, Heleen Kers, Xedes Engelen, Marco 

Vastenhout. 

 

Jeugd Ontmoet Meesters 

Jeugd Ontmoet Meesters 2007 was weer een prima evenement. Aan de zevende editie van het 

door Juwelier van der Mey gesponsorde evenement deden 50 jongeren mee. 
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GM David Bronstein gaf oktober 1995 een training in het Apeldoornse wijkcentrum De Stolp. 

 

In Memoriam GM David Bronstein 

David Bronstein, een groot schaker en warm mens, is afgelopen week overleden. Elf jaar geleden was 

hij een weekeind in Apeldoorn bij mij te gast.  

Dat was te danken aan een suggestie en bemiddeling van Schaakstad Apeldoorn-clubgenoot Baruch 

(Dick) Kolthoff, die hem tijdens een toernooi in Wageningen had ontmoet. 

Een uitgebreid verslag van zijn verblijf en interview over talentontwikkeling en het creëren van een 

inspirerende schaakcultuur staat op de site www.sbsa.nl ofwel www.sbsa.nl/iv/bronsten.htm  

Er is ook een vertaling in het Engels van Peter Boel, zie het Engelstalige gedeelte van de site. 

Wat blijft zijn warme herinneringen en veel inspirerende gedachten. David, we hebben veel van je 

geleerd en genoten van je aanwezigheid, bedankt! 

Karel van Delft 

 

Voor een verslag van een training van David Bronstein in Apeldoorn van de hand van Peter Boel in de 

Apeldoornse Courant, zie bijlage. 

Deze wordt i.v.m. met de grootte van het bestand apart verzonden. 

Peter Boel voegt toe dat hij het helemaal met bovenstaande tekst eens is. Hij vertelt dat deze 

ontmoeting voor hem onvergetelijk is en dat hij Bronstein als misschien wel de grootste schaak-

http://www.sbsa.nl/
http://www.sbsa.nl/iv/bronsten.htm


'kunstenaar' beschouw. Hij schrijft volgende week ook over Bronstein in zijn rubriek in de Stentor 

(overkoepelende titel van onder meer de Apeldoornse Courant). 
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Het bal werd op het eerste bord geopend door GM Loek van Wely en Karel van Delft. (foto 

Henk Vinkes) 

 



 

Op bord twee GM Erwin l’Ami versus Christian Zickelbein, vader van Evi en voorzitter van  

Duitsland grootste (circa 400 leden) schaakvereniging HSK1830  in Hamburg. Als scholier heeft 

hij vijftig jaar 

geleden in Hamburg het schoolschaken georganiseerd en daar is hij nog steeds bij betrokken. 

(foto Marco Beerdsen). 

 



 

Een keer een item over jezelf schrijven moet ook kunnen. (foto Marco Beerdsen). 

 

 



Match tegen Sinterklaas Theo Visschedijk. (foto Marijke van Delft) 

 

 

IM Arthur van de Oudeweetering versus GM Loek van Wely. (foto Marco Beerdsen) 

 



 

Speech toernooi-directeur Merijn van Delft. Rechts zus Marijke van Delft. (foto Marco 

Beerdsen). 

 



 

Warming up GM Loek van Wely versus Thomas Beerdsen. (foto Marco Beerdsen) 

 



 

GM Erwin l’Ami (links) versus GM Jan Gustafsson. (foto Henk Vinkes) 

 

Snelschaaktoernooi Karel 50 

Zaterdag hebben Merijn en Marijke van Delft in Denksportcentrum Apeldoorn een invitatie-

snelschaaktoernooi georganiseerd vanwege de 50e verjaardag van Karel van Delft.  

Met vijf GM’s en zeven IM’s als deelnemers en een IM als wedstrijdleider was het toernooi 

sterk bezet.  

Ook kwamen later nog twee IM’s (Afek, Bosboom) in de feestvreugde delen en snelschaken.  

Theo Sinterklaas Visschedijk kwam in habijt een match (1-1) tegen de jubilaris spelen.  



Wedstrijdleiders/indelers waren Merijn van Delft en Henk Scholten. 

 

Karel 50 snel 02-12-06 

      Rating tpr punten 

1 GM Loek v Wely   2676 2686 13.5 136.5 122.50 

2 GM Erwin l'Ami   2593 2617 12.5 139.0 109.50 

3 GM Jan Gustafsson   2584 2589 12.0 140.0 106.75 

4 GM Sune Berg Hansen  2561 2525 10.5 139.5 88.50 

5 GM Daniel Stellwagen  2576 2522 10.5 138.5 90.25 

6 IM Michael Hoffmann  2477 2486 10.0 138.0 83.75 

7 IM Robert Ris   2367 2448 9.5 140.5 77.50 

8 IM Dirk Sebastian   2384 2263 9.0 116.5 70.00 

9 Roeland Pruijssers  2339 2279 8.5 136.5 70.25 

10 Stefan Kuipers   2243 2346 8.5 136.0 65.25 

11 IM Arthur v/d Oudeweetering 2364 2349 8.5 130.0 62.50 

12 Ramon Koster   2320 2300 8.5 129.0 66.25 

13 IM Stefan Sievers   2376 2313 8.5 128.5 67.00 

14 Henk-Jan Visser   2190 2180 8.5 126.5 64.25 

15 Mark v Schaardenburg  2272 2087 8.5 117.0 58.50 

16 Mark Brusse    1947 2028 8.5 114.5 59.75 

17 Freddie v/d Elburg  2359 2018 8.5 112.5 56.75 

18 Arne Moll    2198 2289 8.0 136.0 65.25 

19 Christian Zickelbein  2057 2118 8.0 122.5 55.75 

20 Lucien v Beek   2345 2220 8.0 120.0 57.25 

21 IM Georgios Souleidis  2399 2180 8.0 118.5 57.25 

22 Joost Mellegers   2321 2210 8.0 118.5 55.75 

23 Peter Doggers   2253 2127 8.0 117.0 56.50 

24 IM Thomas Willemze  2384 2319 7.5 125.0 59.25 

25 Marcel Boel    2157 2223 7.5 125.0 54.50 

26 Sven Bakker    2237 2137 7.5 119.0 54.25 

27 Cees Visser    1973 2197 7.5 118.5 57.50 

28 Alexander v Beek   2379 2093 7.5 115.5 52.75 

29 Armen Hachijan   1634 1925 7.5 107.0 48.00 

30 Youri Gerritse   1000 1939 7.5 102.0 43.75 

31 Martin v Dommelen   2025 2048 7.0 114.0 44.00 

32 Marijn Visschedijk  2016 1900 7.0 108.5 44.00 

33 Lex Cornelisse   1843 1734 7.0 99.5 39.50 

34 Fred Lucas    1843 1767 7.0 97.5 40.50 

35 Andries Elskamp   1881 1912 6.5 110.0 41.25 

36 Evi Zickelbein   2150 1908 6.5 107.0 36.00 

37 Robert Verkruissen  1910 1946 6.5 106.0 38.75 

38 Marion Adriaans   2011 1812 6.5 105.5 39.00 

39 Karin Pruijssers   1506 1610 6.5 90.0 30.00 

40 Karel v Delft   1574 1689 6.0 96.5 31.50 

41 Tom Meurs    1972 1712 6.0 96.0 32.50 

42 Katja Stephan   1457 1735 6.0 92.0 34.50 

43 Henk Pruijssers   1702 1521 6.0 90.0 25.50 

44 Henk Vinkes    1666 1624 6.0 87.5 27.00 

45 Johan Engelen   1994 1713 5.5 98.0 26.50 

46 Rien Bos    1650 1676 5.5 92.5 26.00 

47 Annelies de Bakker  1000 1088 5.0 78.0 25.00 deels 

reglementair remises 

48 Julia Oskam    1000 1141 5.0 77.0 25.00 deels 

reglementair remises 

49 Thomas Beerdsen   1247 1535 4.5 85.0 18.50 na 3 

ronden afgewisseld door John Wesselink 

50 Martijn v Blitterswijk  1249 1452 4.0 86.5 16.25 

51 Shorish Maroof   1638 1345 3.0 89.5 18.00 

52 Henk Waninge   1000 1370 3.0 86.5 14.00 



 

 

Binnenkort wellicht een paar filmpjes over partijen van Van Wely op www.doggers-schaak.nl 

 

Op voordracht van SBSA-bestuursleden kreeg Karel een mooie bos bloemen van de KNSB en de titel 

‘vrijwilliger van het jaar’. 

 

IM Yochanan Afek heeft een probleem gecomponeerd ter gelegenheid van Karels verjaardag. 

 

 

 

Yochanan Afek  

Especially composed for Karel 's 50, 2006 

1.Ta8+! [1.Td8!? Dh5+! 2.Kb4 Db5+! 3.Kc3 Dxc6+ 4.Kd2 Dg2+ 5.Kd3 Df3+ 6.Kd4 Df4+ 7.Kd5 Dg5+ 

8.Kc4 Dc1+ 9.Kd5 Dg5+ 10.Kc6 Dxd8=] 1...Kxa8 2.f8D+! [2.Th4? Dd5+ 3.Kb6 Dd8+ 4.c7 Dd6+ 5.Kb5 

Dd5+=; 2.Lh7+? Ka7 3.f8D Dxf8 4.Txf8=] 2...Dxf8 3.e7! Dxe7 [3...Dc8 4.Lf7 Ka7 5.e8D+-; 3...Df5+ 

4.Ld5+ Ka7 5.Ta8++-] 4.Ld5+! Ka7 5.Ta8+! Kxa8 6.c7+ Ka7 7.c8P+! 1–0 

 

 

http://www.doggers-schaak.nl/
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Martin van Dommelen geeft een introductie over Blackmar-Diemer aan deelnemers van A- en 

B-groep. 

 

 

 



 

 

 

Stefan Kuipers geeft introductie aan deelnemers van C- en D-groep. 

 



 

Alle deelnemers spelen  in één zaal rapidpartijen. Voorgrond Nick Baan versus Sharon Tolstra. 

 

 

Anirudh Ekambaranathan (zwart) versus Armen Hachijan. 

 



 

Trainers liepen tijdens de partijen rond. Na het spelen werd een rapidpartij op het 

demonstratiebord geanalyseerd met de deelnemers. 

 

 

De middag werd beëindigd met een kloksimultaan. 

 



 

Tijdens de rapidpartijen was het stil, tijdens de simultaan werd er druk overlegd: vorm van 

consultatieschaak. 

 

 

 

 

SBSA jeugd: zondag 19 november openingstudie 



Zondagmiddag 19 november was er in het Denksportcentrum openingstudie voor de 

deelnemers aan de SBSA-jeugdtraining. 

Martin van Dommelen bericht: 

 

Zondagmiddag 19 november werd in het Denksportcentrum het eerste openingstoernooi van 

het jaar georganiseerd. De trainers waren Stefan  

Kuipers en Martin van Dommelen en de gekozen opening het dubieuze Blackmar-Diemer 

Gambiet (vernoemd naar de schakers Blackmar en Diemer, zie  

bijlage). 

17 kinderen van de SBSA-training namen deel aan een middag die om 12 uur begon met een 

uitleg over de opening in twee groepen, waarna er 2 ronden  

rapid volgden, elke ronde gevolgd door een analyse van een van de gespeelde partijen. Als 

afsluiting was er een kloksimultaan waarbij beide trainers  

achter elkaar aan liepen en zo om de beurt een zet deden. Helaas voor de trainers was het 

gekozen tempo niet goed gekozen waardoor er een aantal keer  

door de vlag gegaan werd. Het was zeker een geslaagde middag met een aantal zeer goede 

partijen en een mooie en spectaculaire afsluiting. 
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Training B-groep op vrijdagavond. 

 

Jeugdtraining SBSA 

De jeugdtraining van SBSA verloopt prima. Op vrijdagavond voor de KNSB ronde geeft IM 

Merijn van Delft training aan de A- en B-groep. Hij bespreekt klassieke partijen uit de serie 

boeken van Kasparov en geeft allerlei adviezen voor zelfstudie. Belangrijk is zelf analyseren 

van partijen. Dat kan onder andere met Fritz. Maandelijks moeten trainingsdeelnemers 

minimaal twee zelf geanalyseerde partijen insturen. Partijen en fragmenten worden op 

zondagen besproken met IM Yochanan Afek, die ook eindspelen en studies behandelt. Tot de 

thuisstudie behoort tactiekstudie. Die vindt onder meer plaats door opgaven op te lossen via 

de Chess Tactics Server. Direct oplossingen zien en onderlinge competitie werken meer 

stimulerend dan blaadjes diagrammen oplossen. Voordeel is dat de trainer via de handle kan 

zien wat zijn leerlingen doen.  Koploopster qua hoeveelheid diagrammen is Marion Severijnen 

met zo’n 2700 diagrammen binnen een maand. Zie ook http://chess.emrald.net 
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B-groep SBSA-training met IM Sipke Ernst. 

 

http://chess.emrald.net/


 

A-groep SBSA-training met IM Sipke Ernst. 
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Schaakclub Makulu 



Oprichters van de Makulu school in Kampala Rogers Mutebi en Cobie Joustra bezochten het 

Aventus-toernooi vorige week. Ze namen een schriftje mee waarin schaakleraar Moses een 

verslag had gemaakt van een toernooi op de school. Op de foto staan de finalisten.  

Alle 381 kinderen krijgen les in gewone schoolvakken. De laatste paar uur krijgen ze vijf dagen 

in de week les in een specialisme dat ze zelf kiezen.  

Dat kan bijvoorbeeld het koor zijn, of voetbal of  schaken. Iedereen maakt eerst kennis met 

alle specialiteiten. Dat betekent dat alle leerlingen ook uitleg over de schaakregels hebben 

gekregen. Zo’n 20 kinderen hebben gekozen voor schaken als specialiteit. 

Leraar Moses (22) is student ICT op de universiteit van Kampala. SBSA zorgt dat de trainingen 

financieel mogelijk zijn. Dat kost een paar tientjes per maand en daarvoor is er elke schooldag 

een paar uur een trainer. 
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Dick ofwel Baruch Kolthoff versus Tineke Eilander. 
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Korte nazit GM Artur Joesoepov (geflankeerd door zoon Alexander) en GM Wang Hao. 

 

 

HSG-captain Jan Stomphorst in de perskamer met de stelling waarin GM Daniel Stellwagen 

opgaf na ..Kxh7. 

 



NH Chess Tournament  

Het NH Chess Tournament is zaterdag begonnen in Amsterdam. 

Zie http://nhchess.quinsy.net voor een verslag door de door Van Oostrom en NH Hoteles 

gesponsorde wedstrijd tussen ‘jonge beloften’ en ‘ervaring’. 

Homburg Apeldoorn-speler GM Artur Joesoepov versloeg in ronde 1 GM Daniel Stellwagen. 

Het was een drama waar de liefhebber zijn vingers bij aflikt. Stellwagen gaf op in 

straalgewonnen stelling. Alleen, dat hadden beide spelers noch de onvolprezen redactie van 

de toernooi-site in de gaten. De winnende zet Td1 werd gevonden door Joesoepov, die de 

partij even door Fritz heen haalde.  

Karel van Delft had het genoegen beide spelers de volgende dag te spreken. ‘In tijdnood kun je 

in een complexe stelling beter eerst wat zetten herhalen en na de tijdcontrole van de 

veertigste zet nog eens rustig naar de stelling kijken’, concludeerde Joesoepov. ‘Het is mooi 

dat ik iets interessants voor het nageslacht heb nagelaten’, grijnsde Stellwagen.  

De ambiance in Krasnapolsky is prachtig. In de speelzaal kan het publiek de spelers zien en de 

partijen volgen op monitoren. In een aparte zaal is dagelijks publieksexplicatie en er is een 

uitstekend verzorgde presentatie op internet, met filmbeelden en al.  

De toegang is gratis, een euro meer voor een biertje mag dan geen naam hebben (daar ben je 

als gewone sterveling wel voor in Krasnapolsky, zie je dat ook eens van binnen), en het is 

onbegrijpelijk dat er zo weinig publiek is. En dat in hartje Amsterdam. 

Bij deze: Een groot compliment aan sponsors en organisatie! 

 

Artur Joesoepov meldt overigens dat hij zeker van plan is Apeldoorn komend seizoen te 

bezoeken.  

Hij staat op de spelerslijst van Homburg Apeldoorn en zal zeker in SBSA-verband een workshop 

verzorgen en zo mogelijk aan het Apeldoorns snelschaakkampioenschap of 

rapidkampioenschap meedoen. 

 

 

http://nhchess.quinsy.net/


 

 

 

 

 



 

Kopieën artikel Didaktief, correspondentie en Chess Instruction in Schools 

 (afbeelding op 200% zetten en het is te lezen). 

 

 

In Memoriam prof. A.D. de Groot  

Afgelopen week is professor A.D. de Groot (91) overleden. De psycholoog behoorde in zijn 

beste jaren tot de sterkste Nederlandse schakers. Het was in 1991 dat ik hem samen met de 

ons onlangs ontvallen Renate Limbach bezocht in zijn werkkamer in de Universiteit van 

Groningen. Hij woonde op Schiermonnikoog en ging  eenmaal per week naar zijn werkkamer in 

Groningen. De Groot is als psycholoog bekend door zijn proefschrift ‘Het denken van den 

schaker’ (1946) waaruit het belang van patroonherkenning blijkt. Hij schreef het 

standaardwerk ‘Methodologie’, waarin hij aanreikt hoe systematisch wetenschap bedreven 

kan worden en waarbij hij een relatie legt tussen empirie en wetenschap. Ook houdt hij in het 

boek een pleidooi voor vrije uitwisseling van wetenschappelijke gedachten en onderzoek. Het 

grote publiek kent hem doordat hij aan de wieg stond van de CITO-toets. Over het door hem 

veronderstelde nut van schoolschaken schreef hij een memorandum Chess Instruction in 

Schools.  



Reden voor het bezoek aan De Groot was de vraag wat hij te melden zou hebben over sociale 

omgevingsfactoren die de ontwikkeling van jonge schakers positief kunnen beïnvloeden. De 

Groot wist daar niet veel van. Hij heeft zich vooral met cognitief (denkprocessen) onderzoek 

bezig gehouden en bovendien met volwassenen. Hij nam bij experimenten om 

denkprotocollen in kaart te brengen door hard op te laten denken proefpersonen als Boris 

Spassky en Godfried Bomans. Geen doorsneetjes.  

Wel schreef hij drie artikelen voor het blad Didaktief over het fenomeen van de Polgar zusters. 

Kopieën daarvan gaf hij mee. De artikelen kunnen op aanvraag worden gemaild. De Groot was 

vriendelijk en vertelde zonder opsmuk wat hij te vertellen had.  

Kennelijk was Albert Vasse (van de DGT klok en het Open Nederlands Jeugdkampioenschap) 

toen al een Bekende Nederlander. In een uitnodiging voor een gesprek (er kwamen drie 

brieven van De Groot richting Apeldoorn) refereert hij aan het boek Schachpsychologie van 

Reinhard Munzert. Abusievelijk noemt hij Albert Vasse als auteur.  

Karel van Delft. 

 

Chessbase wijdt een In Memoriam aan De Groot (www.chessbase.com) en geeft een link naar 

een interessant recent artikel over onderzoek naar het denken van schakers: 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?chanID=sa006&colID=1&articleID=00010347-101C-

14C1-8F9E83414B7F4945 
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Analyseren in de achtertuin: Stefan Kuipers, Sipke Ernst, Merijn van Delft en Armen Hachijan. 

http://www.chessbase.com/
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?chanID=sa006&colID=1&articleID=00010347-101C-14C1-8F9E83414B7F4945
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?chanID=sa006&colID=1&articleID=00010347-101C-14C1-8F9E83414B7F4945


 

An Donker is ook dit jaar weer in de C-groep van de partij. 

 

Frau Zickelbein was ook naar het snelschaak afgereisd. 
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Applaus zondag op slottraining SBSA:  

Yassine kampioen van Nederland, Thomas tweede! (foto Karel van Delft). 

 

 

De dag na het NK: trainen met IM Yochanan Afek en IM Merijn van Delft (foto Sellam 

Mouhdad). 



 
Groepsfoto met Afek. 

 



 
Martijn van Blitterswijk (rechts) in simultaan versus Merijn van Delft. 

Op de achtergrond foto’s van Dvoretsky, Slagmolen, Ernst, Pruijssers enz. 

 
Snelschaken tijdens slotdag. Kristianne Tempelman won met 5/5. 

 



 
Groepsportret met Afek. 

 

 

De kwestie wordt door partijen voorgelegd aan mediator Merijn van Delft. 

Een ieder is overtuigd van zijn eigen gelijk. 

 



 

Eerste diagnose van mediator aan de bar  luidde: ‘Jullie zijn kinderachtig.’ 

Lijkt logisch. Op de een of andere manier werd een Salomons-oordeel geveld. 

Achter de bar kijkt Heleen Kers toe. Heleen heeft de supervisie over de de bar en  praktische 

zaken tijdens trainingen  en maakt korte metten met iedereen die niet opruimt en flauwekul 

uithaalt. 
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Renate Limbach was onder meer trainster van Marijn Visschedijk, artikel Apeldoornse Courant 

juli 1993. 

 

 



Renate Limbach was betrokken bij het Creatief Toernooi in december 1994. Apeldoornse en 

nationale jeugdtoppers speelden wedstrijden en kregen lezingen van meesters, waar onder 

diverse psychologen. 

 

In Memoriam Renate Limbach  

Oud-Nederlands dameskampioen schaken Renate Limbach is in de nacht van maandag op dinsdag 

onverwacht overleden in haar woonplaats Zoetermeer. Zij is 34 jaar geworden. 

Renate Limbach werd op 18-jarige leeftijd Nederlands dameskampioen. In 1990 kwam ze voor 

Nederland uit op de damesolympiade. Renate Limbach heeft in het eerste team van het Apeldoorns 

Schaakgenootschap gespeeld. Deze vereniging is opgegaan in Schaakstad Apeldoorn. Als trainster 

heeft ze veel Apeldoornse jeugdtalenten opgeleid.  

Renate Limbach promoveerde in 2001 bij de faculteit toegepaste onderwijskunde aan de Universiteit 

Twente. Later werkte ze als medewerkster voor de Tweede Kamerfractie van de VVD. Haar laatste 

baan was adjunct-inspecteur voor het Hoger Onderwijs.  

Na een dienst in de Victorkerk aan de Jachtlaan, die werd bijgewoond door zo’n 200 mensen, is 

Renate Limbach zaterdag begraven op de begraafplaats aan de Soerenseweg in Apeldoorn, vlak bij 

haar ouderlijk huis. 

 

De aanwezige clubgenoten van Schaakstad Apeldoorn hebben dinsdagavond hun wedstrijd 

onderbroken en Renate Limbach na een korte herdenkingstoespraak van Robert Verkruissen met een 

minuut stilte herdacht. 

 

Herinneringen aan Renate 

Renate Limbach heeft veel voor het Apeldoornse schaken betekend. Ons eerste contact kwam even 

eenvoudig als hartelijk tot stand. Een paar kinderen wilden beter leren schaken. De namen van 

Renate Limbach en Marc Jonker werden genoemd. Gebeld. Beide Apeldoornse talenten, die 

bovendien een paar nationale jeugdtitels achter hun naam hadden staan, vonden het een leuk idee 

trainingen te geven. Het groeide uit tot de toptraining van De Schaakmaat die begin jaren negentig 

vijf jaar heeft bestaan met Renate Limbach en Marc Jonker als trainers en Karel van Delft als 

coördinator. 

Het eerste contact met Renate staat nog op mijn netvlies. De bel ging. Deur open gedaan. ‘Dag, ik 

ben Renate.’ Daar stond een goedlachse jonge vrouw met een kwinkslag in haar ogen. Het klikte 

vanaf het eerste moment.  

Renate raakte betrokken bij initiatieven van de toptraining van De Schaakmaat. Deze training en 

diverse initiatieven er om heen zou later leiden tot de oprichting van SBSA.  

Samen reden we ergens in 1991 of 1992 naar de Sporthochschule van Keulen waar we een halve dag 

spraken met dr. Reinhard Munzert, auteur van het boek Schachpsychologie. Op de universiteit van 

Groningen bezochten we professor Adriaan de Groot. We spraken met hem over cognitieve 

psychologie, de Polgar-methode en over sociaal psychologische aspecten van de ontwikkeling van 

getalenteerde en gemotiveerde jonge schakers.  



Renate dacht mee over de vraag hoe we vanuit wetenschappelijke inzichten jeugdtrainingen leuker 

en effectiever zouden kunnen maken en hoe daar de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen bij 

gebaat zou kunnen zijn. Op dat gebied zou ze zich later wetenschappelijk verder bekwamen en zich 

verdienstelijk maken voor de KNSB. 

Samen schreven we een inleidend artikel over schaakpsychologie voor het blad Schaaknieuws. Ook 

dacht Renate mee over de analysevragenlijst die Dharma Tjiam en ik maakten. Jeugdschakers krijgen 

met die vragenlijst aanknopingspunten om over hun eigen functioneren na te denken. Samen keken 

Dharma en ik zaterdag op de begraafplaats machteloos toe hoe Renates partner Michiel Bosman, 

vader Ton, moeder Lidy en zus Marieke met haar gezin afscheid van Renate moesten nemen.  

De laatste jaren raakten we elkaar uit het zicht. De goede herinneringen blijven. Terugbladerend in 

krantenknipsels over het Apeldoornse schaken duikt Renate regelmatig op. Ze was in Apeldoorn een 

bekende en geliefde topsportster. ‘We waren er kind aan huis’, vertelde Apeldoornse Courant 

fotograaf Tom van Dijke afgelopen week tijdens een potje zaalvoetbal.  

Renate, je wordt gemist. 

Karel van Delft 

  

In Memoriam van voorzitter Wilhelm Loges van Schachklub Turm Emsdetten e.V.  

 

Tief betroffen haben wir, der Schachklub Turm Emsdetten e.V., die Nachricht vom Tode 

unseres Vereins- und Vorstandsmitgliedes, unserer Frauenwartin Dr. Renate Limbach, 

erhalten. 

Sie verstarb völlig unerwartet am 06. Juni 2006 im Alter von 34 Jahren in ihrem Haus in 

Zoetermeer.  

Dr. Renate Limbach wurde 1990 niederländische Meisterin im Schach. Sie trägt den Titel einer 

Weiblichen Internationalen Meisterin. Dr. Renate Limbach wurde mehrfach in die 

niederländische Nationalmannschaft berufen.  

Jedoch war Dr. Renate Limbach im Schachsport nicht nur als Spielerin aktiv. Als 

niederländische Nachwuchstrainerin entwickelte sie für den Königlich-Niederländischen 

Schachbund ein bis heute gültiges Trainingskonzept. Sie trainierte einige der besten 

niederländischen Schachtalente, unter anderem ihre Emsdettener Vereinskameradin Bianca 

Muhren, die es ebenfalls bis in die niederländische Nationalmannschaft geschafft hat.  

Im Jahre 1996 trat sie dem Emsdettener Schachverein bei. Seit der Regionalligasaison 1997/98 

war Dr. Renate Limbach Mitglied der Frauenmannschaft des Schachklub Turm Emsdetten e.V. 

An dem Aufstieg in die 1. Bundesliga war sie maßgeblich beteiligt. Mit ihr errang die 

Mannschaft den deutschen Meistertitel und zwei Vizemeisterschaften.  

Am 16. März 2001 übernahm Dr. Renate Limbach im Vorstand des Schachklub Turm 

Emsdetten e.V. das Ehrenamt der Frauenwartin. In dieser Funktion wirkte sie unter anderem 

als Bindeglied ihres Vereins zum Königlich-Niederländischen Schachbund. Das hohe Ansehen, 

das der Emsdettener Verein in niederländischen Schachkreisen genießt, gründet auf ihrem 

Engagement für den Verein.  

Dr. Renate Limbach promovierte 2001 an der Universität von Enschede. Zuletzt war sie im 

Niederländischen Bildungswesen als Vizeinspektorin im Bereich der höheren  Bildung tätig.  

Unser Mitgefühl gilt ihrem Lebensgefährten Michiel Bosman, ihren Eltern und ihrer Familie.  

Wir werden ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, ihre sportliche Einstellung sowie ihre 



großen Verdienste für unseren Verein in stetiger Erinnerung bewahren.  

Emsdetten, den 07. Juni 2006  

Schachklub Turm Emsdetten e.V.  

Dr. Wilhelm Loges 

-Vorsitzender- 
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Ideale temperatuur om te trainen en te spelen 

Vier mensen hebben gereageerd op het verzoek om informatie over de ideale temperatuur 

om onder te trainen en te spelen. 

Voor de volgende keer (met Gijsbert en Youri): wat is de invloed van alcohol en in bredere zin 

vocht in het lichaam. 

Ook zijn reacties over de wenselijke hoeveelheid slaap welkom. Opvallend is dat mensen soms 

goed presteren als ze weinig geslapen hebben. Slaapdeprivatie is bij de helft van de mensen 

een beproefd middel tegen depressies (misschien ook toe te passen na een partij?). 

 

Paul Grooten: 

over de (minder) ideale temperatuur 

wat ik weet is dat TNO nog vrij recent een in mijn ogen open deur wetenschappelijk heeft 



ingetrapt (toch prettig!) met de conclusie dat het lichaam bij nogal lage temperaturen te druk 

is met basale zaken om denkprocessen goed te kunnen uitvoeren 

het kan bij een training m.i. dus beter 2 graden warmer zijn normaal (zeg 21 graden Celcius) 

dan 2 graden kouder 

afhankelijk van lichaamsbeweging en leeftijd uiteraard (in de bouwfysica heeft men het dan 

over Fanger) 

van belang is gevoelstemperatuur, denk in dit verband ook aan wind  

chill factor bij schaatsen (tocht!) 

Wist je dat je neus afkoelt bij denkarbeid? Stond in laatste wetenschapsquiz. Komt ook van 

TNO. Vond ik een makkelijke vraag (gezien persoonlijke ondervinding). 

 

Henk Meurs: 

Rond de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw is er veel onderzoek gedaan naar optimale 

temperaturen voor werk. Daarbij bleek dat 18 graden de optimale temperatuur was voor 

lichamelijke arbeid en 21 graden voor geestelijke.   

Overigens werd dat onderzoek uitgevoerd als uitvloeisel van het zogenaamde fysisch 

determinisme. De vraag was hoe het toch komt dat negers lui bleken te zijn en blanken slim en 

hard werkend (dachten ze toen). De verklaring zou, volgend uit dit onderzoek, zijn dat klimaat 

van de tropen een rol speelde. Toen men de voorgaande onderzoeksresultaten had dacht men 

het bewijs te hebben. Inmiddels weten we gelukkig beter. 

 

Gijsbert Wolvers: 

Ik heb geen literatuur hierover. Wel ben ik erg gevoelig voor temperatuur. Als de dag van 

gisteren herinner ik me een partij in Waddinxveen, waar ik boven de verwarming  zat, het heel 

warm had, toch al moe was. Door deze combinatie verloor van een ouwe knar die ik zeker had 

moeten kunnen hebben (Ik was toen 20 jaar jonger). 

Volgens mij is 18 graden C de juiste werk- en schaaktemperatuur. Maximum: 20 graden. 

Daarboven wordt het denken moeilijker, het brein beneveld.  

(Om maar niet te spreken na consumptie van alcohol, wat natuurlijk ook 

sterke negatieve invloed heeft). 

 

Youri Gerritse: 

Ik ben voor mijn Minor Toegepaste Psychologie nu bezig met een verslag over adrenaline. 

Adrenaline is een hormoon wat de concentratie zeker goed doet. Ideaal voor zware trainingen. 

Bovendien verandert je gevoel van tijd, de tijd lijkt veel langzamer te verlopen. Bij schaken 

wordt de adrenaline vanzelf geproduceerd door de natuurlijke spanning. De productie kan  

gestimuleerd worden door zowel warme als koude temperaturen. Kortom, je kunt zowel in de 

zomer als in de winter schaken. Dat is toch geen nieuws? 

Voor de volgende keer: 'Wat is de ideale drank voor schakers?' 
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Thomas ontmoet Magnus Carlsen. (Foto’s en fotobijschriften Marco Beerdsen) 

 

Eigen verslag NK Schagen door Thomas 

Thomas Beerdsen bericht: 

Ik ben maandag met mijn vader naar Schagen geweest om naar het schaken te kijken. We gingen met 

de trein. Er werd gespeeld voor het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd.  

 



 

Leerlingen van de Makula Foundation School met trainer Moses Mubene. 

 

 

Veel kinderen gaan direct na de les een partijtje spelen. (foto’s Cobie Joustra) 



 

SBSA in Uganda 

In Kampala is de Makula Foundation School. Die is opgericht voor arme kinderen door voormalig 

nationaal voetbalelftalspeler Rogers Mutebi. Cobie Joustra uit Bathmen steunt die school met allerlei 

acties. Rogers en Cobie zijn vorig jaar een avond bij Karel van Delft en Xedes Engelen geweest en 

hebben toen van SBSA een tas vol schaakspullen (zelf geïmporteerd uit de Chinese havenstad 

Ningbo) en geld voor een trainer meegekregen. Dit onder het motto van de wereldschaakbond ‘Gens 

Una Sumus’ (wij zijn één familie). 

Inmiddels is de eerste schoolschaakclub van Uganda opgericht. Enkele tientallen kinderen nemen er 

aan deel. Trainer is Moses Mubene. 

Cobie Joustra mailt: ‘Als bijlage nog twee schaakfoto's. De laatste "oefenen" schaak vind ik zo leuk, 

want dat is wat de kinderen direct deden wanneer teacher Moses klaar was met de schaakles.Ook 

tijdens de lunchbreak, na het eten, werd  

er vaak geschaakt.’ 

Mubene mailt aan het SBSA-secretariaat: ‘The chess project started towards the end of last year, and 

it is now in high gear. We are training the children, some of who have never heard of chess, and we 

have made a good progress. With more emphasis and exposure to the game, they will be good 

enough for any major tournaments.  

We are preparing some small local tournaments and workshops for them, so that they can get a 

broad view of the game and be exposed to good and experienced chess players. Chess in Uganda is 

not a new game, only that it is played among the educated class of people. We have a feeling that if 

the unfortunate can also get a glimpse at the game, it would be of great benefit.’ 

Zie ook www.makulafoundation.com 

 

 

 

 

SBSA emailbericht  278   23 april  2006 

http://www.makulafoundation.com/


 

 

 

Spelers van Homburg Apeldoorn op verzamelpunt Mergelland voor vertrek naar Sluiskil. 

 



 

Geslaagd!  V.l.n.r. Marco Beerdsen, Paul Grooten en Franck Steenbekkers. 

 

Geslaagd voor examen schaaktrainer A 
Zaterdag namen docent Paul Grooten en gecommitteerde Franck Steenbekkers in de speellocatie van 

de Schaakmaat jeugd bij het tweede en laatste zestal deelnemers aan de cursus schaaktrainer A het 

examen af. Cor Berger, Marco Beerdsen, Ruud Meuleman (Apeldoorn), Ruud Merza (Deventer), Jan 

Hummel (Hengelo) zijn geslaagd. Daisy Lelijveld (Apeldoorn) ook, als ze nog haar laatste paper 

inlevert. 

Gefeliciteerd! 
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SBSA bestuur breidt uit 

Het bestuur heeft 23 maart vergaderd. Marco Beerdsen en Martin van Dommelen zijn 

toegetreden tot het bestuur. 

Marco zal zich vooral bezig houden met jeugd, website en Aventus-toernooi. 

Met Martin wordt nog overlegd welke taken hij op zich neemt. Hij is in ieder geval sterk bij 

de jeugdopleiding betrokken.  

Het beleid wordt in grote lijnen voortgezet. Kritisch wordt bekeken hoe activiteiten efficiënter 

georganiseerd kunnen worden en hoe ze door meer mensen gedragen kunnen worden. Ook 

wordt selectiever aan een aantal activiteiten aandacht besteed, waarbij nadrukkelijker over 

kwaliteit en inhoud nagedacht zal worden. 

M.b.t. jeugd wordt de kernactiviteit training verder uitgediept (meer aandacht zelfstudie, meer 

gezamenlijk toernooien bezoeken, jeugd bij toernooien begeleiden). Enkele activiteiten die 

geld kosten en door andere organisaties kunnen worden meegenomen in hun eigen draaiboek 

worden afgestoten (partijen analyseren met jeugd bij toernooien, trainers naar basisscholen 



afvaardigen die als tegenprestatie training krijgen van een meester, publieksexplicaties bij 

clubs verzorgen, trainingen verzorgen voor de selecties van Homburg Apeldoorn en De 

Schaakmaat). 

 

 

 
Martin van Dommelen (links) en IM Merijn van Delft 

 

 

Martin van Dommelen gaf zondag  SBSA-training. 

 

 
Lucien van Beek gaf vrijdagavond en zondag SBSA-jeugdtraining. 

 

SBSA-jeugdtraining komend seizoen 

Komend seizoen is er weer een SBSA jeugdtraining. In grote lijnen dezelfde formule, wel 

meer aandacht aan stimuleren van zelfstudie door allerlei werkvormen.  

De zondagmiddag voor A/B wordt mogelijk een aantal keren door IM Yochanan Afek 

gegeven. Hierover wordt nader met hem gesproken. Ook andere trainers die we eerder bij 

JOM hebben gezien, zijn in beeld. IM Merijn van Delft doet de A/B groep op vrijdagavond. 

Martin van Dommelen de C/D groep. 

Lucien van Beek is incidenteel beschikbaar. Hij neemt gas terug vanwege een nieuwe baan. 

In mei wordt gesproken over wie komend jaar kunnen meedoen. Dat moet tijdig in verband 

met organisatorische aspecten als weten hoeveel trainingsaccommodatie nodig is, hoeveel 

trainers, data vastleggen en dergelijke. 

Deelnemers die dit jaar meedoen mogen in principe weer meedoen. Met enkele deelnemers 

vindt een goed gesprek plaats over hun motivatie. Regelmatig wegblijven (bovendien zonder 



afmelden) en weigeren geconcentreerd mee te doen, zijn goede redenen om afscheid van 

elkaar te nemen. Een aantal deelnemers stopt wegens andere prioriteiten. 

Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Wie een kandidaat-deelnemer kent, kan contact 

opnemen met Karel van Delft of Marco Beerdsen. Ook jeugdspelers buiten Apeldoorn kunnen 

aan de training deelnemen. Zie ook hieronder. 

 

 
IM Yochanan Afek met Nico Beerstra tijdens SBSA-training. 

 

 
Stelling Yassine: welke pion moet wit spelen zodat hij niet mat-in-één gaat. 

 

 
Stelling Thomas: hoe wint wit een stuk? 

 

Slotbijeenkomst SBSA jeugdtraining 11 juni 

Het openingentoernooi zondag 2 april komt te vervallen. Het denksportcentrum is dan niet 

beschikbaar. Er volgt nog een andere datum. 



Het openingentoernooi zondag 11 juni  wordt vervangen door een slotbijeenkomst van 12.00 

tot 17.00 uur waar alle deelnemers, SBSA-medewerkers en ouders welkom zijn. Voor alle 

duidelijkheid: medewerkers en ouders kunnen ook even een half uurtje binnenwaaien als ze 

willen. IM Yochanan Afek zal een massa-workshop over problemen en studies geven. 

Geschikt voor alle niveaus. Zo mogelijk komt Jeroen Noomen een uurtje wat vertellen over 

het computerprogramma Rybka (momenteel het sterkste in de wereld) waar hij het 

openingenboek voor schrijft. Ook wordt er nog wat gesnelschaakt en bij mooi weer neemt 

Martin een tuinschaakspel mee.  

Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor potentiële nieuwe trainingsdeelnemers en hun 

ouders. Aanmelden vooraf bij Karel van Delft of Marco Beerdsen. 

Een van de onderdelen op de workshop zal zijn in een groepje een probleem of studie te 

maken. Sommige kinderen doen dat zelf. Hier boven staan enkele voorbeelden van jonge 

SBSA-trainingsdeelnemers. Je leert  van patronen herkennen (zoals in de Stappenmethode), 

maar zeker ook van zelf  structuren en oorzaak-gevolg relaties bedenken. Het is net zo iets als 

met lego spelen: daar is Magnus Carlsen kennelijk ook snel topgrootmeester door geworden. 

Jeugdspelers, maar ook anderen die zelf ook een schaakprobleem of studie hebben gemaakt, 

kunnen dat insturen voor de SBSA-berichten. Laten we genieten van elkaars creaties.  

Voor een schaker is het belangrijk creatief te worden. Dat ontwikkel je door zelf  te 

onderzoeken en experimenteren. Training kan er toe bijdragen dat dat proces goed ontwikkeld 

wordt. 

 

 

 
Ouderavond: voorgrond links IM Sipke Ernst en IM Merijn van Delft 

 

Ouderavond SBSA jeugdtraining 

Vrijdagavond vond in het Denksportcentrum anderhalf uur een gedachtewisseling plaats over 

jeugdtraining. IM Merijn van Delft en IM Sipke Ernst, alsook SBSA-

jeugdtrainingscoördinator Karel van Delft gaven hun visie op diverse kwesties. Er kwamen 

zeven ouders op de bijeenkomst af alsook de gebroeders Sander en Maurice van Eijk.  

Gesproken werd over hoeveel studiebelasting acceptabel is (en dat het juist bevorderend voor 

schoolprestaties kan werken als topsport wordt beoefend), over jaloezie tussen ouders, 

stimulerende werkvormen waardoor kinderen spelenderwijs leren en elkaar stimuleren, hoe 

een kind om kan leren gaan met verlies (leerpunten in analyses als winst beschouwen, 

gedragsregels stellen), het nut van experimenteren en via fouten durven maken een eigen stijl 

ontwikkelen, oorzaken van blunders (schaaktechnische tekorten, fysieke en psychologische 

oorzaken),  ouders die zenuwachtig worden vanwege achterblijvende prestaties van hun 

kinderen terwijl ze anderzijds geen trainingsinzet verlangen (je mag best iets van een kind 

verlangen en zenuwachtig rondlopen geeft een kind een slecht voorbeeld), nut en nadeel van 



veel snelschaken (ideeën uitproberen en opdoen en plezier hebben, maar gevaar oppervlakkig 

gaan spelen als je het alleen maar doet), ideeën om kinderen te stimuleren om samen partijen 

te analyseren. Nut van rapidtoernooien en regelmatig met een groep toernooien bezoeken. En 

zo nog een paar dingen. Informeel gingen de gesprekken na het kringgesprek door. 

Afgesproken is voortaan een aparte mail naar ouders te sturen over een dergelijke 

bijeenkomst. 

Ook afgesproken is ouders van trainingsdeelnemers een adressenlijst krijgen van elkaar opdat 

ze elkaar makkelijk vinden om naar toernooien te gaan. 

 

 

 
Miniconferentie SBSA jeugdacademie 

 

Mini-conferentie SBSA-jeugdacademie  

Na de pauze  werd afgelopen vrijdagavond de derde halfjaarlijkse mini-conferentie over SBSA 

jeugdacademie gehouden. 

Hier waren iets meer ouders bij aanwezig dan bij de ouderavond. Een paar eerste team spelers van 

De Schaakmaat hadden training van IM Alexander Kabatianski in het Denksportcentrum en deden 

daarom niet aan de conferentie mee. 

Jeugdleiders Hessel Visser en Heleen Kers van De Schaakmaat waren bij beide bijeenkomsten. 

Besproken werden activiteiten die afgelopen jaar zijn ondernomen en met welke activiteiten SBSA 

doorgaat. 

Afgesproken is dat Marco Beerdsen met Karel van Delft de coördinatie op zich neemt en dat een 

aantal ouders zich voor diverse taken ad hoc beschikbaar stellen. Er wordt een barschema gemaakt 

voor de jeugdtrainingen.  

Verwezen is naar de evaluatie van IM Willy Hendriks (KNSB) over SBSA jeugdacademie. 

 

Besloten is de volgende activiteiten te continueren dan wel te ontwikkelen: 

1. Jeugd Ontmoet Meesters 
2. SBSA jeugdtrainingen (maximaal vier groepen, nieuwe deelnemers via scouting en uitnodigen 

slotdag) 
3. SBSA bemiddelt bij zoeken  individuele trainers (betaalt niet)  



4. Enkele malen een workshop met een sterke speler als Joesoepov waarbij jeugd, 
medewerkers SBSA en ouders welkom zijn (misverstand is dat ze de hele tijd aanwezig 
moeten zijn, je kan ook even binnenlopen) 

5. Samenwerking met Joesoepov, Stellwagen, Hartoch en Afek wordt voortgezet 
6. Productie diverse cd-roms over activiteiten SBSA 
7. Uitgave wekelijks SBSA emailberichten 
8. Uitgave jaarlijkse Schaakkrant Apeldoorn met veel aandacht voor  jeugd 
9. Aandacht voor jeugd op site www.sbsa.nl  
10.  Twee Openingstoernooien met twee partijen rapid en simultaan  
11.  Halfjaarlijkse  SBSA Jeugdacademie conferentie  
12.  Workshops over coaching, training en organisatie/communicatie 
13.  Incidentele activiteiten als een kraam op de Lentemarkt 
14. SBSA fungeert als vraagbaak voor veel individuele vragen 
15. Publieksuitleg tijdens jaarlijks Aventus weekeindtoernooi 
16. Jeugd stimuleren naar toernooien te gaan en  soms begeleiden 
17. Overleg met spelers als Kabatianski en Joesoepov over ontwikkeling jeugdschaken 
18. Mogelijkheid voor jeugd om jaarlijks aan SBSA rapidtoernooi en snelschaaktoernooi mee te 

doen 
19. Uitleen van studieboeken, cdroms en dergelijke aan jeugdschakers 
20. Publiciteit over jeugdschaken in locale pers 
21. Steun aan opstarten jeugdschaak initiatieven in wijken en nieuwe schoolclubs 
22. Contacten met ouders en ouderbijeenkomst 

 

Aantal activiteiten wordt zijdelings met advies en soms praktische steun geholpen: 

1. Zomer-schaakkamp De Schaakmaat 
2. Gezamenlijke trainingen van basisscholen die zich voor OSBO-kampioenschap hebben 

geplaatst 
3. Avond aan eind seizoen voor begeleiders van schoolschaakclubs in Denksportcentrum 
4. Schoolschaakclub in Kampala 

 

Heleen Kers meldt dat het zomerkamp van De Schaakmaat weer doorgaat. Ze is al met de 

voorbereiding bezig. 

 

Een aantal Apeldoornse jeugdschakers gaat naar NK’s. Uiteraard is het goed als ze daar begeleid 

worden.  

Naar aanleiding van een vraag hieromtrent:  

SBSA rekent dit niet tot zijn taken. Noch het regelen van begeleiding, noch het betalen daarvan. 

Spelers en hun ouders kunnen zelf een sponsor regelen, hun club kan iets regelen, sterke spelers die 

een jeugdtalent kennen zouden zich over hen kunnen ontfermen en je kunt ook nog zelf de 

portemonnee trekken, de wereld is vol mogelijkheden.  

Afgelopen jaar hebben enkele spelers geprofiteerd van een betaalde individuele trainer die ze gratis 

van SBSA kregen in het kader van het NOC*NSF talentontwikkelingsproject. Dit was eenmalig.  

 

http://www.sbsa.nl/


Evaluatie SBSA Jeugdacademie 

KNSB-consulent IM Willy Hendriks heeft een evaluatie geschreven van het eerste jaar van SBSA 

Jeugdacademie. 

Hiervoor is op voordracht van de KNSB door NOC*NSF  subsidie verleend in het kader van een project 

talentontwikkeling. 

De evaluatie van Hendriks staat op de KNSB site www.schaakbond.nl en is tevens als bijlage bij dit 

bericht opgenomen. 
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Activiteiten SBSA Jeugdacademie 2005, begin 2006 

Deze activiteiten zijn (mede) georganiseerd en/of betaald door SBSA jeugdacademie 

23. Jeugd Ontmoet Meesters (laatste maal 63 deelnemers) 
24. SBSA jeugdtrainingen (32 deelnemers, twee groepen 8 trainingen, twee groepen 16 

trainingen, tevens allen vier openingstoernooien en JOM) 
25. Individuele training vier Apeldoornse jeugdspelers betaald en bemiddeld bij enkele 

jeugdspelers 
26. Twee talentendagen ter introductie van de SBSA trainingen met totaal 65 deelnemers, 

scouting 
27. Bezoek negen basisscholen met introductie Schaakacademie.nl en simultaan 
28. Begeleiding door trainer bij Schaakkamp van Schaakmaat Open NK Jeugd in Hengelo 
29. Sterke spelers analyseren partijen bij diverse jeugdtoernooien  
30. Trainingen door Kabatianski en Joesoepov aan De Schaakmaat-selectie en Homburg 

Apeldoorn 
31. Trainingen door Schaakmaatspelers op diverse basisscholen met selecties 
32.  Workshops door Joesoepov, Afek en Michalchishin aan jeugd en volwassenen 
33.  Opening SBSA Jeugdacademie met simultaan Van Wely voor bijna 50 jeugdspelers 
34.  Productie diverse cd-roms over activiteiten SBSA 
35.  Uitgave wekelijks SBSA emailberichten 
36.  Uitgave jaarlijkse Schaakkrant Apeldoorn met veel aandacht voor  jeugd 
37.  Aandacht voor jeugd op site www.sbsa.nl  
38.  Organisatie nevenprogramma NK Bedrijvenschaak kadaster gericht op jeugd 
39.  Openingstoernooien open gesteld voor geinteresseerden (zeker jeugd) 
40.  Tweemaal SBSA Jeugdacademie conferentie (eenmaal aansluitend verhaal over 

schaakacademie.nl en eenmaal met simultaan door Daniël Stellwagen – die dit gratis deed) 
met als doel jeugdschaken in de breedte in Apeldoorn te inspireren door gedachten te 
wisselen en initiatieven te nemen 

41.  Import van schaaksets uit China mede opdat schoolclubs deze goedkoop kunnen kopen.  
42.  Ondersteuning oprichting schoolschaakclub in Kampala (Uganda), immers motto 

wereldschaakbond luidt Gens Una Sumus (wij zijn één volk) 
43. Gezamenlijke trainingen van basisscholen die zich voor OSBO-kampioenschap hebben 

geplaatst 
44.  Organisatie cursus Schaaktrainer A (acht deelnemers uit Apeldoorn) 
45.  Informatiekraam op Apeldoornse lentemarkt 

http://www.schaakbond.nl/
http://www.sbsa.nl/


46.  SBSA fungeert als vraagbaak voor veel individuele vragen 
47.  Publieksuitleg, zeker voor jeugd tijdens jaarlijks Aventus weekeindtoernooi  
48.  Jeugd gestimuleerd naar toernooien te gaan en deels begeleid 
49.  Overleg gevoerd met sterke spelers als Kabatianski en Joesoepov over ontwikkeling 

jeugdschaken (Joesoepov heeft zichzelf zelfs de titel Senior Advisor SBSA toebedeeld) 
50.  Mogelijkheid voor jeugd om jaarlijks aan SBSA rapidtoernooi en snelschaaktoernooi mee te 

doen 
51.  Uitleen van studieboeken, cdroms en dergelijke aan jeugdschakers 
52.  Medewerking aan avond aan eind seizoen voor begeleiders van schoolschaakclubs 
53.  Publiciteit over jeugdschaken in locale pers 
54.  Steun aan jeugdschaak initiatieven in wijken (Osseveld-Woudhuis en schaakles Zuid) 
55. Enquete onder Apeldoornse schoolschaakclubs  
56. Contacten met ouders en ouderbijeenkomst 
57.  Mogelijk is een enkele activiteit in dit overzicht over het hoofd gezien 
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Cdrom JOM 2006 
Hier boven staat de afbeelding van de sticker op de cdrom JOM 2006. 

Ontwerper is Nicolai Lensen, foto’s Karel van Delft. 

De cdrom omvat film en foto’s die een impressie geven van JOM 2006. 

Tevens staat er een databank middenspelen van IM Alexander Kabatianski op en een aantal 

becommentarieerde partijen van Apeldoornse clubspelers. 

De cdrom wordt op de eerste avond van de 10e Apeldoornse Schaak-3-daagse in het 

Denksportcentrum gepresenteerd op de trainings-pc van de SBSA. 



Deelnemers, trainers en medewerkers van JOM krijgen de cdrom gratis, evenals mensen die bijdrage 

aan de cdrom hebben geleverd. De cdrom is voor anderen voor 10 euro verkrijgbaar.  

 

 

Tiende Apeldoornse Schaak-3-daagse 

Traditiegetrouw is er nu al tien jaar in januari of februari drie dagen achter elkaar de Apeldoornse 

Schaak-3-daagse. 

Vrijdag 3 februari geven internationaal meester Alexander Kabatianski van Homburg Apeldoorn en 

enkele eerste teamspelers van De Schaakmaat in Denksportcentrum Apeldoorn aan Dubbelbeek 

24 van 20.00 tot 22.00 uur simultaans. Deelname is gratis. Tevens  Lightning Chess, zie hieronder. 

Zaterdag 4 februari spelen de eerste teams van Homburg Apeldoorn en de Schaakmaat een 

thuiswedstrijd in het Bolwerk. Vanaf circa 14.15 uur is er publieksuitleg door IM Rob Hartoch. 

Zondag 5 februari is er een snelschaaktoernooi in La Paz, van Kinsbergenstraat 6. Zie elders in dit 

bericht.  

Analysevragenlijst 
Op de site www.sbsa.nl staat onder het kopje training een analysevragenlijst. Die lijst is rond 1990 

gemaakt door Karel van Delft,  Dharma Tjiam en Renate Limbach. Er is veelvuldig mee getraind door 

het Schaakmaat-AB-team dat midden jaren negentig tweede van Nederland werd. De lijst is door 

Atmazia Avni vertaald vanuit Engels in Hebreeuws. Onder leiding van Dov Zalts is een Israelisch 

jeugdteam dat er mee trainde ook tweede op een nationaal kampioenschap geworden. Je kunt met 

die lijst kennelijk dus niet automatisch kampioen worden.  

Het idee is dat je door de vragenlijst te beantwoorden kritisch over jezelf en je eigen partijen gaat 

nadenken.  

De lijst is recent bediscussieerd door diverse trainers in Apeldoorn. Onder meer GM Artur Joesoepov 

merkte op dat de lijst te lang is en ingekort moet worden tot de belangrijkste vragen. Dat vond SBSA-

http://www.sbsa.nl/


trainer Lucien van Beek ook. John Post was dat al tien jaar geleden met hen eens en hij maakte een 

verkorte vragenlijst voor de toenmalige Touwladder-selectie. 

De vraag is dan natuurlijk wat de belangrijkste vragen zijn. 

Vandaag is daarom aan de A-groep van de SBSA-jeugdtraining gevraagd om de circa tien 

belangrijkste vragen van zowel de schaaktechnische als de psychologische lijst te omcirkelen en 

vervolgens die vragen te beantwoorden. Vervolgens werd een vragenlijst over de vragenlijst 

ingevuld. 

De zeven aanwezige deelnemers melden allemaal op de vragenlijst over de vragenlijst dat ze vonden 

dat de vragen leerzaam zijn omdat je daardoor kritischer naar je eigen partijen gaat kijken. 

Methodologische kanttekening: groep is statistisch niet significant groot genoeg en een valkuil is de 

zogeheten ‘sociale wenselijkheidtendentie’, ofwel de kinderen zeggen wat ze denken dat de trainers 

willen horen. Nu trainen we ook op assertiviteit, dus we hopen dat dat wel meevalt.  

Opmerkelijk is dat de meningen over welke vragen het belangrijkste zijn enorm uiteenlopen. Van de 

22 schaaktechnische vragen werden er twee door niemand als belangrijk aangemerkt: ‘welke 

tactische middelen heb je gebruikt’ en ‘welke schaaktechnische vuistregels kun je voor jezelf halen 

uit deze partij’. Okee, Chigorin draait zich om in zijn graf vanwege de tactiek en over die 

schaaktechnische vuistregels gaan we het de volgende training hebben: hier is winst te behalen. 

Van de 34 psychologische vragen werden alleen de vraag ‘heb je last van slechte eigenschappen 

tijdens een partij’ en ‘kon je makkelijk besluiten nemen’ door niemand als belangrijk aangemerkt. De 

opvolgers van Marc Jonker zijn mentaal klaar voor het grote werk, nou nog goed leren schaken. 

Bij de schaaktechnische lijst werd gemiddeld 10,5 van de 22 vragen als belangrijk aangemerkt, bij de 

psychologische 14,9 van de 32 vragen. 

Voorlopige conclusie Karel van Delft, Lucien van Beek en Martin van Dommelen: lijst is kennelijk lang, 

trainer kan die vragen voorleggen die hij van belang acht. Idee is om verschillende trainingen 

verschillende lijstjes voor te leggen.  

Nut vragenlijst lijkt nog steeds: stimuleren zelfreflectie, stimuleren groepsdiscussie, trainer op spoor 

aandachtspunten brengen. 
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Site tip: vuistregels 

Hoe denkt een schaker en hoe train je dat denken. Vuistregels spelen een belangrijke rol. 

Op deze site wordt daar meer over verteld. 

http://members.home.nl/bloemansdall/PeterAIMBoll/HTML/SchaakInstructie.htm 

 

 

http://members.home.nl/bloemansdall/PeterAIMBoll/HTML/SchaakInstructie.htm
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IM Alexander Kabatianski en Justin Gunther (foto Jan Haast) 

 

 

GM Artur Joesoepov (foto Jan Haast) 

 



 

Eva Maria Zickelbein  

 

 

V.l.n.r. Ap Addink, Robert Verkruissen, Henk Scholten 

 

 

GM Artur Joesoepov 

 



 

IM Merijn van Delft 

 

 

Sander van Eijk 

 

 

IM Yochanan Afek, op de achtergrond IM Manuel Bosboom 

 



 

IM Rob Hartoch 

 

 

IM Manuel Bosboom en IM Merijn van Delft 

Rien Bos, Yassine Mouhdad en Robert Verkruissen kijken toe 

 

 

IM Manuel Bosboom geeft snelschaaksimultaan, IM Merijn van Delft geeft commentaar 

 



 

De tegenstanders: Lisa Schut, Tom Smid, Mark Haast en Thomas Beerdsen 

 

 

Heleen Schut serveert soep van JOM-kok Rien Bos, Xedes Engelen maakt film 

 

 

IM Manuel Bosboom was als laatste nog bezig met opruimen na JOM 

 

JOM 2006     

De Juwelier van der Mey jeugdworkshopdag Jeugd Ontmoet Meesters werd afgelopen vrijdag voor 

de zesde maal gehouden. 



Het was weer een geslaagd evenement met 63 jeugdschakers, 8 trainers, een handvol organisatoren 

en aantal ouders als publiek, die ook de handen uit de mouwen staken met broodjes smeren en 

opruimen. Alom was er hulde voor de snert van Rien Bos. Over een aantal weken verschijnt er een 

cdrom met veel foto’s en een filmpje van Xedes Engelen. 

De foto’s hierboven geven een impressie. Op www.sbsa.nl staat ook een aantal foto’s van Ap Addink. 

 

 

 

Henk Scholten en Patrick Goudriaan: indeler en arbiter bij het snelschaken 

 

 

Stefan Kuipers werd opnieuw Apeldoorns snelschaakkampioen 

 

Stefan Kuipers wint Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap 
Aansluitend aan JOM is in het Denksportcentrum het Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap 

gehouden.  

 

 

 

http://www.sbsa.nl/


 

GM Artur Joesoepov gaf zondag een workshop  

 

 

 

 

 

Workshop Artur Joesoepov 

GM Artur Joesoepov heeft voor de SBSA zondag een workshop in het Denksportcentrum gegeven 

aan vijftien aanwezigen. 

Hij liet zien wat we nog van de klassieken als Steinitz en Pillsbury kunnen leren.  



Over het niveau van de jeugd was hij vrijdag tevreden, maar hij vond het dramatisch hoe slecht de 

jeugd de schaakhistorie kent. ‘Smyslov, wie is dat meneer? 
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Cdrom zelf becommentarieerde partijen van Apeldoornse clubspelers en middenspel-

databank Kabatianski  
Geïnspireerd door een idee aan de ontbijttafel van IM Alexander Kabatianski gaat SBSA een cdrom uitbrengen met de mooiste partijen van 

schakers die voor Apeldoornse clubs uitkomen. De partijen zijn door de speler zelf becommentarieerd. Een parade van prachtpartijen 

zogezegd.  

Deze partijen kunnen overal zijn gespeeld. Ook studies en partijstellingen zijn welkom. 

Volgens Meister Kabatianski dient de partij Sipke Ernst – Timo Sträter zeker deel uit maken van deze verzameling. De partij die onlangs in 

de Bundesliga is gespeeld, is als bijlage bij dit bericht bijgevoegd. 

IM Sipke Ernst is één van de spelers die al heeft toegezegd een handvol partijen aan te leveren. Onder meer zal hij zijn ‘glanzpartie’ tegen 

GM Jeroen Piket  (2003, Denksportcentrum Apeldoorn) met torenoffer op d1 bespreken.  

Uiteraard wordt (groot)meesters gevraagd om partijen in te sturen. Daarnaast kan iedere 

clubschaker en iedere jeugdschaker zijn beste partij insturen. Aldus ontstaat een overzicht van 

interessante partijen. Doordat ze becommentarieerd zijn is tevens sprake van een leerzame 

verzameling. 

Naar een idee van Hans Bouwer hanteren we een driedeling op niveau meester (meesters en 

jeugdige toptalenten), gezel (volwassen clubschakers) en leerling (jeugdschakers).  

De partijen dienen voor 15 januari in pgn-formaat te worden gemaild naar Karel van Delft. 

Op de cdrom komt  ook een filmpje over het ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 

2005 te staan.  

Ook  worden er foto’s van Apeldoornse clubschakers opgenomen.  

Tevens wordt er een unieke verzameling van tientallen middenspelthema’s aan toegevoegd die IM 

Alexander Kabatianski  heeft verzameld in de loop der jaren.  

Iedereen die een of meerdere partijen instuurt, krijgt een cdrom. 

De cdrom wordt vrijdag 3 februari om 20.00 uur gepresenteerd tijdens de eerste avond van de 10e 

Apeldoornse Schaak-3-daagse in het Denksportcentrum. Daarna zijn er tot 22.00 uur simultaans in 

het Denksportcentrum, die worden gegeven door spelers van Homburg Apeldoorn en De 

Schaakmaat. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Iedereen die een cdrom koopt voor 10 euro 

kan aan de simultaans meedoen.  

De verkoop van de cdrom is bedoeld als donateuractie ten behoeve van de SBSA.  

SBSA Jeugdacademie staat aan de wieg van de eerste schoolschaakclub van Oeganda in Kampala. Van 

elke verkochte cdrom gaat 1 euro naar deze club. SBSA onderschrijft van harte het motto van de 

wereldschaakbond FIDE ‘Gens Una Sumus’ (Wij zijn één familie).  

De cdrom is uiteraard ook na 3 februari verkrijgbaar voor 10 euro (per post 12 euro) via het SBSA-

secretariaat. 



De twee SBSA-jeugdtrainingen op vrijdag 3 februari gaan gewoon door.  

IM Kabatianski geeft van 18.30 tot 20.00 training aan de Schaakmaat-selectie. Daarna geven 

Kabatianski en een aantal Schaakmaat-spelers simultaans.  

 

GM Artur Joesoepov tijdens JOM 2005. (Foto Fred Lucas, www.momentoo.nl) 

 

JOM 2006     

Let op: deze tekst is geactualiseerd. 

 

Er is ruimte voor 70 deelnemers, er zijn nu 67 aanmeldingen.  

 

Jeugd Ontmoet Meesters (JOM)  is een jaarlijkse traditie.  

De organisatie berust bij SBSA. Sponsor van JOM is wederom Juwelier Van der Mey. 

Het speelmateriaal wordt beschikbaar gesteld door De Schaakmaat, Schaakstad Apeldoorn en SBSA. 

Sterke schakers geven vrijdag 6 januari 2006 opnieuw workshops aan groepjes jeugdschakers. 

 

Dit jaar geven training:  GM Artur Joesoepov, IM Alexander Kabatianski, IM Yochanan Afek, IM Manuel 

Bosboom,  IM Merijn van Delft, IM Rob Hartoch, Sander van Eijk en Evi Zickelbein.  

Organisatie: Hans Bouwer, Henk Scholten, Robert Verkruissen, Marco Beerdsen en Karel van Delft 

(cöordinatie).   

Indelers en arbiters snelschaakkampioenschap: Patrick Goudriaan en Henk Pruijssers.  

Film: Xedes Engelen. 

Snert: Rien Bos en Johan Wolbers. 

Broodjes smeren en barbezetting: organisatie en vrijwilligers (ouders) die zich ter plekke of vooraf 

aanmelden. 

 

Het programma duurt van 11.00 tot 18.00 uur.  

Van 11.00 tot 15.30 uur zijn er workshops.  



Om 15.30 uur geeft Apeldoorns snelschaakkampioen en Nederlands kampioen lightning chess IM 

Manuel Bosboom een snelschaaksimultaan tegen vier tegenstanders met life commentaar door IM 

Merijn van Delft.  

Van 15.45  tot 17.30 uur is het Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap (één groep, zeven ronden 

5 minuten pppp zwitsers).  

Van 17.30 tot 18.00 uur wordt JOM besloten met een gezamenlijke snert/brood-maaltijd en de 

prijsuitreiking. 

De maaltijd is gratis, drankjes aan de bar niet. 

De workshops bestaan uit een rondje voorstellen, bespreken van een eigen partij van de trainer, 

bespreken van diverse stellingen, bespreken van het nut van een eigen partijen- en 

stellingendatabase en een simultaan met analyse van de partijen.  

Voor elk onderdeel kunnen punten verdiend worden, hiertoe krijgt iedere deelnemer een 

puntenformulier.  

De winnaar van elke workshop krijgt een schaakboek. 

De groepjes worden ongeveer op niveau ingedeeld. Daarbij wordt gekeken naar mix Apeldoorners en 

niet-Apeldoorners, leeftijd, Duits of Engels spreken, stappendiploma’s en rating. 

Bij het snelschaakkampioenschap krijgt de kampioen een schaakboek. Daarnaast wint de hoogst 

eindigende speler in vijf leeftijdsgroepen een boek. 

Tijdens JOM worden in de barruimte op de computer van SBSA Jeugdacademie filmpjes vertoond 

over JOM 2005, talentendagen van SBSA Jeugdacademie en de simultaan die GM Loek van Wely dit 

jaar aan bijna vijftig Apeldoornse jeugdtalenten heeft gegeven. 

Deelnemers aan JOM krijgen een fraaie pen van de gemeente Apeldoorn, Schaakkrant Apeldoorn 6 

en een artikel over het nut van een database met eigen partijen en stellingen.  

Nadien krijgt iedere deelnemer, trainer en medewerker een cdrom met een verslag van de dag 

(foto’s, film, trainingsmateriaal). 

JOM wordt gehouden in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.  

Deelname kost € 10.  

Voor de 31 deelnemers aan de SBSA-jeugdtraining geldt dat ze automatisch deelnemen (afmelden als 

je niet kunt) en dat de kosten al via de trainingsbijdrage zijn betaald. 

Info: k.vandelft@planet.nl, aanmelden o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en rating.  

 

Deelnemers, naast 31 deelnemers SBSA-jeugdtraining:   

 

1. Milan  Mostertman (stap 6 KNSB-jeugd-rating 1783, 12 jaar) 
2. Xander Mostertman (stap 5 KNSB-rating 1418, 11 jaar) 
3. Olav  Mostertman (stap 3 KNSB-jeugd-rating 1107, 7 jaar) 
4. Donna Schut (stap 6, KNSB rating 1793 FIDE rating 1937, 13 jaar, spreekt engels) 
5. Lisa Schut (stap 6, KNSB rating 1540 (binnenkort een FIDE rating van 1800+), 11 jaar, spreekt 

engels) 
6. Mark Haast, 14 jaar, rating 1969 
7. Koen Haast, 15 jaar, rating 1867 



8. Anne Haast, 12 jaar, rating1802 
9. Dick Schenkeveld  07-09-1986 rating: 1914 
10. Daniël Schenkeveld 17-09-1991 rating: 2019 

11. Jiri Obels knsb rating 1807  stap 6 geboortedatum 26-6-1991 

12. Pepijn Obels   knsbrating 1580 stap 6 geboortedatum 15-10-1995 
13. Jan van Dorp 1462, stap 4/5, 1993 
14. Mahsa Bitazaldeh  1156, stap 4/5, 1997 
15. Nick Beijerick  1320, stap 4, 1994 
16. Noud Lentjes  1326, stap 4, 1995 
17. Arne Wijnia  1475, stap 6, 1991 
18. Marcella Gunther  1321, stap 5, 1993 
19. Justin Gunther  1449, stap 5, 1993 
20. Fabio Bravo  1174, stap 4, 1996 
21. Steven Glasbeek, 1413, stap 4, 1991 
22. Rick Roelofs, 712, stap 3, 1997 
23. Stefan Kuipers 
24. Roeland Pruijssers 
25. Kambiz Skandar stap 5, hij krijgt training in topgroep (steunpunt Oost) van Frank Kroeze 

(rating1532) 
26. Nilofar Skandar stap 4, zij zit bij kweekvijver van Patrik Vleeming (rating 1032) 
27. Raimond Vastenhout, 1996, lid Schaakmaat, KNSB jeugdrating 1187, Stap 3  
28. Kevin de Haan 12 jr, 15-09-93, 736, stap 2 diploma, spreekt engels 
29. Marike Koekkoek, 9 jaar stap 3, rating 772 
30. Annette Koekkoek, 9 jaar stap 2, rating 681 
31. Emma Koekkoek, 7 jaar stap 1 
32. Maron Huzen, 9 jaar, rating 677, stap 2 
33. Robin van Kampen, 1815, 11 jaar, stap 5 
34. Bram van der Velde 2095, stap 6 
35. Wim Verhagen (+- 700, stap 3). 
36. Sebas Beumer 1800 
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IM Rob Hartoch tijdens JOM 2005 (foto Jan Haast) 

 

Excuses aan Rob Hartoch van Schaakstad Apeldoorn-bestuur 

De ledenvergadering van Schaakstad Apeldoorn heeft 22 november zijn afkeuring uitgesproken 

over de manier waarop het bestuur van de vereniging het lidmaatschap van IM Rob Hartoch 

heeft opgezegd. 
In een eerder SBSA-bericht is de kwestie gemeld: Hartoch kwam er  in september door zelf navraag 

te doen achter dat hij niet meer zou worden opgesteld. In november kwam hij er door zelf navraag te 

doen achter dat hij afgelopen zomer van de ledenlijst is afgevoerd. 

 

Secretaris Anton Weenink heeft Rob Hartoch onderstaande brief gestuurd. De secretaris heeft 

deze brief tevens ter publicatie naar de redactie van deze emailberichten gestuurd (adressen 

zijn weggelaten): 

 

Bathmen, 23 november 2005  
 

Aan de Heer R. G. Hartoch 
 

Beste Rob, 

Hierbij deel ik je mee, dat het bestuur van Schaakstad Apeldoorn in het opzeggen van je 

lidmaatschap te ondoordacht en te overhaast te werk is gegaan. Het heeft geen rekening gehouden 

met je zeven jaar trouwe dienst en de voortreffelijke publieksexplicaties, die je jarenlang de club 



hebt geleverd. Het verontschuldigt zich voor het ongemak, dat het jou door zijn onverhoedse 

handelswijze heeft bezorgd. 

Het bestuur wil het hier niet bij laten. Het biedt jou een gratis lidmaatschap aan tot 1 augustus 2006. 

Je behoudt dan op deze wijze je KNSB-rating. Wellicht kunnen we je in de toekomst nog eens vragen 

voor een publieksexplicatie. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van Schaakstad Apeldoorn, 

W. A. Weenink, secretaris 

 

Reactie Rob Hartoch op brief van Schaakstad Apeldoorn-bestuur 

Rob Hartoch wenst in het openbaar te reageren op de brief van het Schaakstad Apeldoorn-bestuur. 

Hij schrijft: 

 

Aan het bestuur van Schaakstad Apeldoorn, 

W.A. Weenink 

 

Duivendrecht, 3 december 2005  

  

Dank voor uw schrijven van 1 december j.l. 

Ik was aangenaam verrast toen voorzitter Lex Cornelisse mij bijna een week geleden belde om zijn 

verontschuldigingen aan te bieden namens het gehele bestuur van Schaakstad Apeldoorn. Het was 

goed voor mijn zelfbeeld te horen dat  Artur Jussupov en vele andere leden mij steun betuigden. Ook 

uw officiële brief ter bevestiging doet mij deugd.  

Nu het bestuur aangeeft dat er veel is misgegaan voel ik mij enigszins gerehabiliteerd en accepteer ik 

de excuses in dank.   

Wel vind ik het jammer door deze kwestie een aanbod van een andere club te zijn misgelopen. 

Het voorstel van het bestuur om weer gratis lid te worden, neem ik in dank aan. Vanzelfsprekend blijf 

ik betrokken bij de activiteiten van de SBSA en toekomstige publieksexplicaties. Graag hoor ik tijdig 

van u  i.v.m. andere zakelijke afspraken. 

Ondertussen wens ik Schaakstad Apeldoorn veel succes. 

Met vriendelijke groet, 

Rob Hartoch 

 

 



 

 

op de foto speelt Tim Remmel op internet, de man 

in het witte overhemd is Peter van Dam, naast hem  

Frans van Veen (+) en waarschijnlijk Sjef Rijnaarts. 

 

Tien jaar Apeldoorns schaken op internet 

SBSA-webmaster  Ap Addink leverde bovenstaand artikel uit de Apeldoornse Courant van 6 

december 1995 aan. In de rubriek De Rode Loper beschreef Peter Boel de eerste schreden van 

Apeldoornse schakers op internet. Toendertijd was er een toptraining bij De Schaakmaat. Peter van 

Dam van kantoorhotel DiaPlaza stelde daarvoor een site op internet beschikbaar. Die werd door een 

medewerker van DiaPlaza ontwikkeld. Na enkele jaren ging de site over in de SBSA-site die is opgezet 

door Ap Addink. Trainers van die toptraining waren Renate Limbach en Marc Jonker, coördinator was 

Karel van Delft. Vanuit de toptraining werd het idee ontwikkeld ook toernooien en andere 

evenementen te organiseren. Het was Peter van Dam die bedacht om al die activiteiten onder te 

brengen in een slagvaardige stichting. Dat werd de SBSA. Het krantenartikel is goed leesbaar in een 

digitale file van 1,4 MB. Wie daarin geïnteresseerd is, kan een mailtje sturen naar 

k.vandelft@planet.nl   
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Vierde KNSB-ronde Apeldoornse teams in Het Bolwerk 
Zie hieronder diverse verslagen van de Apeldoornse teams zaterdag in Het Bolwerk. 

Voor verdere uitslagen zie www.schaakbond.nl  

 

 

mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.schaakbond.nl/


 

Topborden van Homburg Apeldoorn vs HMC Calder, vooraan 

GM Artur Joesoepov en GM Jan Gustafsson. 

 

 

 

Marc Jonker maakte een vol punt. 

 



 

Merijn trof de nummer twee van het Amerikaanse damesteam. 

 

 

Gusty laat na afloop op Mergelland 79 zijn torenoffer zien. 

 

Stand Homburg 1 

    Meesterklasse     Mp Bp  1  2  3  4   5   6  7  8  9   10 

1.  HSG               8  31  x  .  .  .   .   8½ 8  6  .   8½ 

2.  U-Boat Worx       7  27  .  x  5  6   .   .  .  .  8   8 

3.  Hotels.nl         5  22  .  5  x  3½  6   .  .  7½ .   . 

4.  SO Rotterdam      4  21½ .  4  6½ x   .   4  .  .  7   . 



5.  HMC Calder        4  19½ .  .  4  .   x   .  6½ .  2½  6½ 

6.  Post jr/ESGOO     4  18  1½ .  .  6   .   x  4½ .  6   . 

7.  LSG               4  17  2  .  .  .   3½  5½ x  6  .   . 

8.  HWP Sas van Gent  2  17  4  .  2½ .   .   .  4  x  .   6½ 

9.  Homburg Apeldoorn 2  16½ .  2  .  3   7½  4  .  .  x   . 

10. Stukkenjagers     0  10½ 1½ 2  .  .   3½  .  .  3½ .   x 

 

Homburg Apeldoorn – HMC Calder 7,5 – 2,5 
Merijn van Delft bericht: 

Het op het hoogste niveau teruggekeerde team uit Apeldoorn presteert al jaren onder 

verwachting, het potentieel van onze spelers lijkt maar niet tot uitdrukking te willen komen in 

de wedstrijdcijfers. De moeizame competitiestart van dit seizoen vormde daar geen 

uitzondering op. Nu zijn de meeste spelers nog altijd amateur, maar de steeds sterker 

wordende Meesterklasse vereist een professionele, of in ieder geval serieuze benadering. 

Afgelopen zaterdag was het allemaal anders. Alles kwam er met orkaankracht uit, waardoor 

het respectabele team uit Den Bosch werd weggevaagd met de verbluffende cijfers 7,5-2,5.   
 

 

Hoesje van de cdrom over ROC Aventus 2005 

Links Apeldoorns kampioen Arthur van de Oudeweetering , rechts IM Sebastian Siebrecht.  

 

Cdrom over ROC Aventus 2005, partijen A-groep 
Evenals voorgaande jaren maakt SBSA een cdrom over het ROC Aventus Open Apeldoorns 

Schaakkampioenschap 2005. 

De cdrom bevat partijen van de A-groep, een film van Xedes Engelen, foto’s en diverse 

publiciteitsuitingen.  

De cdrom is bij het SBSA-secretariaat verkrijgbaar voor 5 euro (8 euro per post). 

Organisatie-medewerkers en de sponsor krijgen gratis een exemplaar. 

De partijen van de A-groep worden als bijlage bij dit mailbericht verstuurd. 
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IM Rob Hartoch tijdens JOM 2005 (foto www.momentoo.nl)  

 

Rob Hartoch exit bij Schaakstad Apeldoorn 
Voormalig vice-wereldkampioen bij de jeugd (Barcelona 1965) en tweevoudig lid van het 

Nederlandse Olympiade-team IM Rob Hartoch is niet langer lid van Schaakstad Apeldoorn ofwel 

Homburg Apeldoorn. Het bestuur heeft hem na acht jaar lidmaatschap afgevoerd van de ledenlijst 

zonder dat hij daarvan bericht heeft gekregen. Het gevolg is dat hij daardoor clubloos is en bijgevolg 

ook niet meer lid van de KNSB. Dit betekent tevens dat hij geen officiële KNSB-rating meer heeft. 

Hartoch vindt de handelswijze van het bestuur onbegrijpelijk en onfatsoenlijk. 

Rob Hartoch heeft sinds 1997 bij Schaakstad Apeldoorn gespeeld als invaller in het eerste en tweede 

team. Ook gaf hij publieksexplicaties voor de club. 

Vorig jaar speelde hij nog tweemaal in het eerste team en vijf maal in het tweede. 

Dit seizoen viel hij buiten de selectie van het eerste team. Teamleider Merijn van Delft licht toe: ‘Ik 

heb veel waardering voor Rob Hartoch als publieksexplicateur en jeugdtrainer. Hij is buiten het 

eerste team gevallen vanwege zijn voorkeur voor remises en inmiddels bescheiden rating.’   

Ook kan Hartoch niet meer voor het tweede spelen omdat de club besloten heeft daar geen 

professionele spelers meer voor te vragen. 

Hartoch kwam er door zelf navraag te doen bij Johan Engelen (tot 20 september bestuurslid bij 

Schaakstad)  tijdens het Aventus-toernooi op 10 september achter dat hij dit seizoen niet zou worden 

opgesteld. Omdat hij de status van invaller heeft en daarnaast geregeld publieksexplicaties 

verzorgde, ging Hartoch er van uit dat hij gewoon lid van de club zou blijven. Verleden jaar zou hij in 

principe immers ook niet spelen, terwijl er uiteindelijk zeven keer een beroep op hem werd gedaan. 

http://www.momentoo.nl/


Afgelopen week kwam Hartoch er door wederom zelf navraag te doen achter dat hij bovendien  is 

afgevoerd als lid.  

Secretaris Anton Weenink van de club mailt desgevraagd aan de redacteur van deze nieuwsbrief dat 

het een normale procedure is dat de club betaalde spelers afschrijft als lid als ze niet meer spelen en 

dat het niet de gewoonte is dit per brief te bevestigen. 

Het SBSA-bestuur betreurt de gang van zaken. De stichting blijft samenwerken met Rob Hartoch en 

zal hem blijven uitnodigen voor publieksexplicaties bij toernooien en voor jeugdtrainingen. Hij geeft 

tijdens JOM 2006 voor het vierde achtereenvolgende jaar een training aan de jongste deelnemers. 

De verwachting is dat Hartoch niet meer als publieksexplicateur bij thuiswedstrijden van Homburg 

Apeldoorn zal optreden. SBSA is voorstander van dergelijke explicaties en heeft Schaakstad 

Apeldoorn 15 oktober voorgesteld dit gezamenlijk te organiseren. Tevens stelde SBSA voor de helft 

van de organisatiekosten voor zijn rekening te nemen. Hierop zou voor eind oktober gereageerd 

worden, heeft clubvoorzitter Lex Cornelisse in een gesprek met SBSA-secretaris Karel van Delft 

uitdrukkelijk toegezegd. Toen na ruim een maand nog geen reactie werd ontvangen heeft SBSA een 

bericht verstuurd dat de houdbaarheidsdatum van het voorstel is verlopen.  

 

Schaakhistorie in De Brinkhorst: Schaakstad Apeldoorn verliest van Rotterdam. Een jaar later zou het 

team wel naar de Meesterklasse promoveren.  Op het eerste bord speelden GM Viktor Kortschnoi en 

IM Mark Dvoretsky (1-0) en op het tweede bord IM Rob Hartoch en GM Lembit Oll (remise). 

 



Rob Hartoch heeft de redactie van de SBSA-berichten gevraagd zijn mening te publiceren. 

1) Hij (teamleider Merijn van Delft, red.) is als onervaren teamleider achter mijn rug naar het bestuur 

gestapt en voor ik er achter kwam heb ik helemaal niets van hem vernomen; 

2) Zoals reeds gezegd vind ik zijn mening een slogan, omdat ik al veel langer bekend sta als iemand 

die vaak remise speelt; 

3) In mijn schaakstijl zit een groot remisemarge verweven. Bovendien zijn er altijd twee spelers voor 

nodig om dit resultaat te bereiken; 

4) In geen enkel seizoen heb ik onder de 50% gescoord in het eerste team; 

5) Het eerste team in zijn geheel zou een 50% score in de meesterklasse niet misstaan; 

6) Het eerste team loopt zoals gewoonlijk weer achter de feiten aan; al weer drie wedstrijden gingen 

verloren; 

7) Door spelers uit het derde op te stellen wordt de situatie echt niet beter. Dit laatste kan ik alleen 

maar verklaren dat hij nu over te weinig goede spelers beschikt. 

8) Meer dan eens is gebleken dat mijn schaakstijl geschikt(er) is om tegen sterke(re) spelers mijn Elo 

op te vijzelen. Over het algemeen heb ik om Apeldoorn te plezieren  tegen mindere spelers gespeeld, 

waardoor ik mede veel Elo-punten heb verloren. 

 

 

 

 



Deelnemers aan de SBSA-jeugdtraining deden zondag mee aan een experiment. Ze losten 

stellingen op het bord op en via diagrammen. Ook vulden ze vragenlijsten in. Foto boven 

Armen Hachijan, foto beneden Sharon Tolstra. 

 

 

Schaken leren via diagrammen of bordstellingen?  

Leren en spelen jonge schakers beter als ze schaakstellingen via diagrammen (tweedimensioneel) of 

bordstellingen (driedimensioneel) krijgen gepresenteerd? Naar deze vraag doet Karel van Delft enig 

onderzoek via experimenten, interviews en literatuurstudie. Een ieder die hier aan bij wil dragen via 

gedachten, ervaringen, kennis of  literatuurverwijzingen wordt uitgenodigd hier contact over op te 

nemen (k.vandelft@planet.nl)  
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SBSA Openingentoernooi 
SBSA Jeugdacademie organiseert dit seizoen vier maal een openingentoernooi. De eerste keer is 

zondag 6 november in het Denksportcentrum van 12.00 tot 17.00 uur. De formule: trainer IM Sipke 

Ernst geeft een half uur introductie over de Draak. Er worden rapidvierkampen gespeeld waarbij na 

iedere ronde een half uur partijen worden besproken op een demonstratiebord. 

Deelname is gratis voor de 31 deelnemers aan de SBSA-jeugdtraining. Daarnaast is er ruimte voor 

zo’n 20 geïnteresseerden (zowel jeugd als volwassenen), voor hen kost deelname vijf euro.  

Deelnemers aan de SBSA-jeugdtraining worden automatisch aangemeld (afmelden als je niet kunt), 

anderen dienen zich vooraf per mail bij Karel van Delft te melden (k.vandelft@planet.nl). Hierbij 

geldt: vol is vol. 

Dit jaar worden twee toernooien begeleid door IM Sipke Ernst en twee door Martin van Dommelen. 

Voor wie zich wil voorbereiden op de variant van de Draak die behandeld wordt:  

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 Pc6 8.Dd2 0–0 9.Lc4 Ld7 10.0–0–0 Line 
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Barman Ap Ketting haalt bierflesjes op. Spelers komen vaak niet op het idee flesjes terug te 

brengen. 

Hetzelfde geldt op clubavonden trouwens ook vaak voor koffiekopjes. 
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IM Sipke Ernst nam het met de zwarten op tegen het Apeldoorns publiek dat werd geassisteerd door 

IM Hans Böhm. 

 

Martin van Dommelen en IM Sipke Ernst geven een kloksimultaan, terwijl Thomas de Hoop het 

verloop van de partijen van commentaar voorziet. 

 



 

IM Hans Böhm versus Harold van der Heijden in simultaan. 

 

 

Mark Brussen versus Hans Böhm, Schaken tegen De Beer. 

 

 

Sjef Rijnaarts en Erik Smit (links) kijken toe bij Martin van Dommelen.  

 



Kadaster Schaakinstuif 8 oktober en NK Bedrijvenschaak 

Het Apeldoornse schaakteam van Belastingdienst Centrum/ICT is zaterdag tweede van Nederland 

geworden op het NK Bedrijvenschaak dat werd gehouden in het Kadaster aan de Hofstraat. Sogeti 

Nederland met GM  Matthew Sadler en IM Stefan van Blitterswijk werd eerste 

Het Belasting-team bestaat uit Luuk de Ruijter, Harrie de Bie, Nicolai Kabanov en Marcel Boel. Het 

viertal behaalde op de veertiende etage van het Kadastergebouw in zeven speelronden van twintig 

minuten bedenktijd 18 bordpunten.  

Het Kadaster eindigde met teams op de 14e en 20e plaats, de Stentor met Schaakkrant-redacteur 

Andries Elskamp op de 21e plaats.  

In de entree van het gebouw verzorgde SBSA de Kadaster Schaakinstuif. Bezoekers konden onder 

meer meedoen aan simultaans en snelschaakpartijen tegen sterke spelers. Hoogtepunt was een 

partij tussen het publiek, dat werd geassisteerd door IM Hans Böhm, en IM Sipke Ernst. De topspeler 

van Meesterklasseteam Homburg Apeldoorn speelde de partij blind en voerde de zwarte troepen 

aan.  

Het publiek koos voor een scherpe variant waarbij het drie pionnen op de damevleugel kreeg en 

Ernst met een stuk meer speelde. De partij eindigde in remise nadat tot zetherhaling werd besloten. 

De partij is als bijlage opgenomen bij dit bericht.  

Interessant was een lezing die IM Hans Böhm gaf over eindspelen en studies. Stellingen met maar 

één of twee pionnen op het bord kunnen al heel gecompliceerd zijn, en bovendien heel mooi, 

maakte hij duidelijk. 

Schaakmaat 1-spelers Martin van Dommelen, Erik Smit, Thomas de Hoop, Sjef Rijnaarts en Mark 

Brussen gaven evenals IM Sipke Ernst en IM Hans Böhm simultaans. Ook speelden zij 

snelschaakpartijen tegen het publiek. 

Eindspelstudie-specialist Harold van der Heijden uit Deventer (de auteur van de grootste database 

ter wereld en eindredacteur van het blad Arves) was een van de deelnemers aan de simultaan tegen 

Hans Böhm. Zijn partij is als bijlage opgenomen bij dit bericht. 

Xedes Engelen heeft filmopnamen gemaakt van het evenement. Voor de organisatie tekenden Henk 

Scholten, Karel van Delft en Hans Bouwer.  

 

Docent Paul Grooten gaf vrijdagavond in het Denksportcentrum de eerste les van de cursus 

Schaaktrainer A. 



Er zijn twaalf cursisten. Acht uit Apeldoorn, twee uit Deventer en twee uit Twente.  
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GM Daniel Stellwagen gaf vrijdagavond een simultaan 

 aan deelnemers van de tweede SBSA Jeugacademie conferentie 

  

SBSA Jeugdacademie conferentie met simultaan GM Daniel Stellwagen 
In Denksportcentrum Apeldoorn is  vrijdagavond de tweede SBSA Jeugdacademie conferentie 

gehouden. 
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A-groep met Lucien van Beek 

 



 

B-groep met Lucien van Beek 

 

 

C-groep met Martin van Dommelen 

 

 

D-groep met Martin van Dommelen (Gerdien ontbreekt) 

 

SBSA jeugdtraining begonnen 
Zondag 18 september is de SBSA jeugdtraining van dit seizoen begonnen in het Denksportcentrum. 



Lucien van Beek en Martin van Dommelen trainen beide twee groepen. 

Het trainingsschema staat steeds onderaan in de SBSA-berichten. 

Van de 31 deelnemers was er eentje afwezig, maar die had een goede reden: 

Gerdien Springelkamp was namelijk jarig. Gefeliciteerd! 

Het trainingprogramma bestaat uit vier onderdelen: analyseren van eigen partijen (iedereen zet zijn 

partijen in Fritz en mailt die naar de trainer), thema’s (de trainer bespreekt elke training een bepaald 

onderwerp), tactiek (de trainer geeft een aantal oefeningen uit de Stappenmethode op en kijkt via 

een steekproef na of dat is gelukt) en ‘diversen’ (allerlei verschillende onderwerpen worden 

besproken, bijvoorbeeld hoe een kampioenschap is geweest).  

De organisatie berust bij Hans Bouwer en Karel van Delft. 
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Schaakkrant Apeldoorn 6 is uit 
Het zesde nummer van de jaarlijkse Schaakkrant Apeldoorn is uit. Weer prachtig vormgegeven door 

Berby Hanekamp van Nijsen Media BV. Huis aan huis in Apeldoorn verspreid. Ook heeft SBSA 2.000 

extra exemplaren om bij evenementen uit te delen. Bijvoorbeeld op de Kadaster Schaakinstuif 8 

oktober. 

Ook zal Henk Pruijssers traditiegetrouw een paar honderd exemplaren bezorgen bij het NK rapid 

jeugd, eveneens 8 oktober.  

 



 

Thomas en Rob. 
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GM Alexander Naumann (links) vorig jaar tijdens  

ROC Aventus tegen Cees Visser (Foto Koos Bloemsma) 
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Apeldoornse schaaklinks 



Zie www.sbsa.nl  voor tal van artikelen en een lijst met links buiten Apeldoorn  

Zie voor SBSA-filmpjes http://sbsa.uni.cc 

Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl 
De Schaakmaat  www.schaakmaat.nl 

VDS Beekbergen  www.vriendschapdoorstrijd.nl 

De Touwladder    http://home.wanadoo.nl/sc.de.touwladder/index.html 

SV Ugchelen  www.svugchelen.nl . 

De Schakel www.svdeschakel.net 

SC Vrouw en Paard  

Schaken Overdag Vogelnest 

Schaken Overdag De Schaakmaat 

NK Lightning Chess http://www.lightningchess.nl 

Vredesschaaktoernooi: http://peaceistheway.uni.cc 

Apeldoornse scholen competitie http://www.asc-apeldoorn.info 

Margrietschool  http://members.chello.nl/rmm.meuleman/margrietschool/index.htm 

Koningin Wilhelminaschool  www.kws.apeldoorn-onderwijs.nl/schaken.html 

Heuvellaanschool http://www.heuvellaan.nl/schoolschaken.html 

De Bouwhof  http://www.henhouse.tweakdsl.nl/chess.htm 

De Korenaar  www.korenschaker.nl 

Indelingsprogramma Theo Visschedijk www.cccasper.nl  

 

KNSB schaakacademie www.schaakacademie.nl 

Internationale kalender GM Harmen Jonkman www.chess-calendar.nl 
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Nabespreking IM Merijn van Delft – GM Daniel Stellwagen (remise) 

 

 

GM Jan Timman – IM Sipke Ernst (remise) 

 

Amsterdam Chess Tournament 
Het toernooi is gewonnen door de Oekraïense grootmeester Eljanov. 

IM Sipke Ernst heeft zondag in het Amsterdam Chess Tournament met zwart remise gespeeld tegen 

GM Jan Timman. 



De Homburg Apeldoorn-schaker scoorde  6 punten en kwam daarmee een half punt tekort voor de 

grootmeestertitel.  

Ook de Israelische Homburg-speler GM Boris Avrukh scoorde 6 punten. 

Teamgenoot IM Merijn van Delft kwam via remise tegen grootmeester Van der Wiel op 5,5 punt. Hij 

speelde vier remises tegen grootmeesters en heeft een toernooirating van 2514. 

Freddie van der Elburg haalde 5 punten door een eindsprint waarin hij remise speelde tegen oud-

dameswereldkampioen Zhu en won van grootmeester Jonkman. 

Andere eindresultaten van Homburg Apeldoorn-spelers: IM Manuel Bosboom 5,5, IM Sebastian 

Siebrecht 5,5, IM Arthur van de Oudeweetering 5, Roeland Pruijssers 4, IM Rob Hartoch 4. 

Uitslagen, verslagen en partijen zie site: http://194.109.162.96/act 
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IM Merijn van Delft tijdens post mortem met GM Andrei Kharlov. 

Freddie van der Elburg en GM Ivan Sokolov kijken toe. 

Op het scherm de eindfase van de partij van Sipke Ernst tegen GM Pavel Eljanov. 

http://194.109.162.96/act/


 

Amsterdam Chess Tournament 

Voor ACT zie http://194.109.162.96/act 

 

Homburg-Apeldoorn meesters Sipke Ernst en Merijn van Delft zijn goed uit de startblokken 

gekomen tijdens het negendaags Amsterdam Chess Tournament. 

Na beide zaterdag gewonnen te hebben remiseerde Ernst zondag met wit tegen de Oekraïense 

grootmeester Pavel Eljanov, die 63e op de wereldranglijst staat. Merijn van Delft speelde met 

zwart remise tegen de Russische grootmeester Andrei Kharlov, de nummer 90 van de 

wereldranglijst, die onlangs co-winnaar van het Moskou Open was. 

Homburg Apeldoorn, dat komend jaar weer in de hoogste schaakdivisie speelt, is goed 

vertegenwoordigd in Amsterdam. Ook de Israelische grootmeester Boris Avrukh, die nu 

nummer 50 op de wereldranglijst staat, heeft 1,5 punt. De ranglijst wordt mede aangevoerd 

door de nieuwe Duitse aanwinst van Homburg Sebastiaan Siebrecht die de volle twee punten 

scoorde. 

De 15-jarige Roeland Pruijssers won zaterdag van de sterke meester Ruud Janssen (rating 

2501), maar kon het zondag niet bolwerken. Ook de Homburg-meesters Rob Hartoch, Arthur 

van de Oudeweetering, Manuel Bosboom hebben een punt. Freddie van der Elburg staat nog 

op nul punten.  
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ROC Aventus en SBSA verlengen samenwerking voor drie jaar 
ROC Aventus en SBSA hebben deze week de samenwerking  via een overeenkomst  voor drie jaar 

verlengd.  

ROC Aventus profileert zich in toenemende mate als ‘Sport ROC’ en verbindt zich t/m 2007 met het 

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap en de uitgave van Schaakkrant Apeldoorn.  

Voor het Apeldoornse schaken is dat uiteraard een erg verheugende ontwikkeling! 

 

Tiende Apeldoornse Schaak-3-daagse  

De tiende Apeldoornse Schaak-3-daagse wordt gehouden op 3, 4 en 5 februari 2006. 

Vrijdag 3 februari zijn er simultaans in het Denksportcentrum. 

Zaterdag 4 februari verzorgt SBSA een publieksexplicatie bij thuiswedstrijden van Homburg 

Apeldoron en De Schaakmaat. 

Zondag 5 februari vindt in restaurant Chic Alembic aan de Nieuwstraat 66 in Apeldoorn het Apeldoorns Snelschaakkampioenschap plaats. 

 

JOM 2006 

Juwelier Van der Mey sponsort opnieuw Jeugd Ontmoet Meesters. De workshopdag wordt gehouden 

op vrijdag 6 januari in Denksportcentrum Apeldoorn. Een uniek evenement waar we trots op zijn! 

http://194.109.162.96/act
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Verslag uit Marseille, Van der Elburg verslaat Epishin 

Schaakstad-spelers IM Merijn van Delft, Evi Zickelbein en Freddie van der Elburg hebben 

deelgenomen aan een groot toernooi in het Franse Marseille.  Voor infomatie: www.marseille-

duchamps.com 

Merijn van Delft bericht na de eerste ronde: 

Het indelingssysteem is versneld zwitsers (kende ik ook niet), dwz dat voor  begin van het toernooi 

de spelers in drie groepen worden verdeeld en een  getal toegekend krijgen. De bovenste groep 

heeft 2 punten, de middelste  groep 1 punt en de onderste groep 0 punten. Op basis daarvan wordt 

de eerste  ronde ingedeeld. De score van de eerste ronde wordt erbij opgeteld en op  basis daarvan 

wordt weer ingedeeld. Net remise met zwart tegen Epishin, ik kan tevreden zijn. 

Freddie heeft gewonnen van GM Epishin en Merijn heeft gelijkgespeeld tegen hem. 

Het toernooi bulletin is na ronde vijf lovend over Freddie: 

Deux autres candidats se présentent pour une norme de maître : Dominique Leygue (2293), qui 

s'impose avec les blancs contre N. Dobrev (m, 2419) ; ainsi que Freddie Van Der Elburg 
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Cursus schaaktrainer  A 
SBSA 

Jeugdacadamie 

organiseert 

komend seizoen 

vanaf oktober 

samen met de 

KNSB een cursus 

Schaaktrainer A. 

Dit leidt tot een 

officieel KNSB-

diploma. Het 

betreft een cursus 

van zeven 

vrijdagavonden 

van 19.30 tot 

22.30 uur die om 

de ongeveer vier 

weken worden 

gegeven door 

docent Paul 

Grooten. De 

cursus kost 75 

euro.  

http://www.marseille-duchamps.com/
http://www.marseille-duchamps.com/


Naast de verplichte aanwezigheid (zes van de zeven keer) zijn er praktijkopdrachten en huiswerk. 

Op de site www.schaakbond.nl is meer informatie over deze cursus te vinden. 

Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers. Minimum aantal is 8. We verzoeken iedereen die mee wil 

doen dit voor 1 augustus te melden bij Karel van Delft k.vandelft@planet.nl  Is het aantal deelnemers 

te weinig dan blazen we het af. 

Data (onder voorbehoud van bevestiging Denksportcentrum) 7 okt. 2005, 21 okt. 2005,  11 nov. 

2005, 9 dec. 2005, 13 jan. 2006, 10 febr. 2006, 17 mrt. 2006. 

 

Vergadering SBSA Jeugdacademie + simultaan GM Daniel Stellwagen 

Op vrijdagavond 30 september belegt SBSA een vergadering omtrent SBSA Jeugdacademie: lopende 

zaken, nieuwe initiatieven en financiering SBSA Jeugdacademie via vriendenkring van bedrijven. 

Voor de vergadering is iedereen uitgenodigd die op enigerlei manier betrokken is bij SBSA 

Jeugdacademie. 

Vergadering duurt van 19.30 tot maximaal 21.00 uur. GM Daniel Stellwagen geeft aansluitend een 

simultaan aan de deelnemers aan de vergadering. Ekam zorgt voor Indiase hapjes. 

 

 

 

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2005 

Het negende kampioenschap in de vorm van een weekeindtoernooi wordt gehouden van 9 t/m 11 

september. 

http://www.schaakbond.nl/
mailto:k.vandelft@planet.nl


 

Thomas Beerdsen (rechts op zijn knieën) in Hengelo. 

 

 

Aandacht in de Apeldoornse Courant voor het 

Apeldoorns Rapid Kampioenschap. 

 

 



 

SBSA-jeugdtraining  B-groep met IM Afek. 

 

 

SBSA-jeugdtraining A-groep met IM Afek. 
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GM Daniel Stellwagen vs GM Artur Joesoepov 

 

 

Jolande de Vries van de Apeldoornse Courant 

 interviewt trainer Lucien van Beek en zijn  

 leerlingen Stefan Kuipers en Tom Meurs. 

 

 

Tom Meurs had na vier ronden 3,5 punt en trof 



 GM Daniel Stellwagen (partij zie bijlage) 

 

 

GM Stellwagen, GM Joesoepov en IM Bosboom winnen Apeldoorns Rapid Kampioenschap 2005 

Het Apeldoorns Rapidschaak Kampioenschap 2005 is gewonnen door GM Daniel Stellwagen, GM 

Artur Joesoepov en IM Manuel Bosboom. Het drietal eindigde zaterdag in Denksportcentrum 

Apeldoorn op zes uit zeven punten. 

 

 

Selectie van De Schaakmaat met GM Joesoepov 

 

 

GM Joesoepov met spelers Homburg en gasten 

 

Training selecties De Schaakmaat en Homburg Apeldoorn met GM Artur Joesoepov 

De selectie van De Schaakmaat heeft vrijdagavond getraind met grootmeester Artur Joesoepov.  

Thema’s waren hangende pionnen en de Isolani.  



 

 

Indelingsprogramma  CCCaspar Theo Visschedijk 

Theo Visschedijk kan beter programmeren dan tellen. De man, die in 21 partijen snelschaak in een 

café 10-10 tegen de redacteur van dit bulletin speelde, laat een prachtig competitie-

indelingsprogramma met het systeem Keizer het levenslicht zien. 

Het systeem is de afgelopen drie jaar bij drie schaakverenigingen uitgetest. Ondermeer bij de 

Schaakmaat waar Visschedijk de interne competitie indeelt. 

Het systeem is erg gebruiksvriendelijk, veelzijdig, snel en ziet er gelikt uit. 

Onze goede vriend Visschedijk, die jaren als ‘de vader van’ drie schakende dochters door het leven is 

gegaan, is met dit nieuwe programma uit zijn eigen schaduw getreden. 

Het programma CCCasper is vernoemd naar zijn trouwe viervoeter Casper, die zijn naam ontleent 

aan een inmiddels gepensioneerde Oost-Europese schaker. 

Het programma is te bekijken op en te downloaden via de site www.cccasper.nl . Daarop staan 

tevens een uitgebreide toelichting en de condities voor gebruik. Het programma is kan enige tijd 

gratis als demoversie worden uitgeprobeerd. 

Visschedijk laat overigens weten bij een volgende match in een café een telraam mee te nemen. 

 

Nieuw trainingsseizoen SBSA Jeugdtraining 

Komend seizoen is er opnieuw SBSA-jeugdtraining. Er zijn vier groepen, die in het Denksportcentrum 

trainen met Lucien van Beek en Martin van Dommelen. 

De A- en B-groep trainen op acht vrijdagavonden en acht zondagen, de C- en D-groep op acht 

zondagen. 

Beide groepen nemen deel aan vier middagen waarop een opening wordt toegelicht waarmee drie 

rapidpartijen worden gespeeld. Na elke ronde wordt een half uur op partijen ingegaan. Dit onderdeel 

wordt door onder meer IM Sipke Ernst verzorgd. Ook is er weer de workshopdag Jeugd Ontmoet 

Meesters. 

De deelnemers krijgen een uitgebreide informatiebrief. 

In de SBSA-berichten staan tevens de trainingsdata en tijden voor komend seizoen.  

 

 Groep A 

9. Tom Meurs  

http://www.cccasper.nl/


10. Kristianne Tempelman   
11. Koen Lambrechts   
12. Maurice van Eijk  
13. Jered Bloom   
14. Anirudh Ekambaranathan   
15. Tom Smid  
16. Morris Merza  
17. Jan Willem Gerth van Wijk  

 Groep B 

11. Martijn van Blitterswijk   
12. Kyra-Tiana Kers  
13. Armen Hachijan   
14. Sam de Haan   
15. Yassine Mouhdad  
16. Thomas Beerdsen  
17. Marion Severijnen  
18. Nico Beerstra  

 Groep C 

15. Remko Huzen  
16. Gerwin Huizing  
17. Nico Zwirs  
18. Nick Baan  
19. Milan van Dijk  
20. Roy Berger  

 Groep D 

1. Gerdien Springelkamp   
2. Fons Bemelmans   
3. Bas Baan  
4. Sybren Idzerda   
5. Sharon Tolstra  
6. Petra Severijnen  
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Homburg Apeldoorn wint opnieuw KNSB-beker 
Teamleider Johan Engelen bericht.  

Een 'gelegenheidsteam' van Homburg Apeldoorn is op 28 mei 2005 zeer verrassend 
Nederlands Kampioen Schaken geworden in de KNSB-beker. Ook vorig seizoen werd dit 
team al NK, toen nog onder de naam BIS Apeldoorn. 
De finale werd georganiseerd door SC Oegstgeest '80 in Café-restaurant De Roode Leeuw in 
Oegstgeest, vanwege het 25 jarig bestaan van deze vereniging. In dat kader was er tevens 
een simultaan door Jan Smeets voor alle toeschouwers. 
 



 

Het 'Dream Team', vlnr Lucien van Beek, Freddie van der Elburg,  

Roeland Pruijssers en Manuel Bosboom.  
 

 

Toernooitje begeleiders ASC 

 

Bijeenkomst begeleiders Apeldoornse Schoolschaak Competitie 
In Denksportcentrum Apeldoorn kwamen vrijdagavond zo’n 40 ouders, trainers en begeleiders bijeen 

die betrokken zijn bij de Apeldoornse Schoolschaak Competitie. Het was een geslaagd initiatief van 

Lucas Smid van De Korenaar. De bedoeling is van deze bijeenkomst aan het eind van het seizoen een 

jaarlijkse traditie te maken. SBSA Jeugdacademie nam de kosten van de huur op zich. Karel van Delft 

gaf in een korte lezing een uiteenzetting over SBSA Jeugdacademie. 
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Lucien van Beek legt het Muzio-gambiet uit. 

 

 

Op een kluitje bij Martin. Thomas gebruik stoel 

als hoofdsteun en blijft scherp in zijn commentaar. 

 

 



Ook Martin van Dommelen geeft uitleg. 

 

 

Uitleg werd afgewisseld met een rapidpartij. 

 

2e SBSA talentendag 22 mei 

In Denksportcentrum Apeldoorn vond zondag 22 mei de 2e talentendag van SBSA Jeugdacademie 

plaats in de vorm van een thematoernooi. Er waren 38 deelnemers. Lucien van Beek en Martin van 

Dommelen gaven elk aan een groep een half uur uitleg over het Muzio-gambiet. Vervolgens werd er 

drie keer een rapidpartij gespeeld en werd daarna geanalyseerd. 

In totaal hebben 65 kinderen deelgenomen aan twee talentendagen en/of de simultaan tegen GM 

Loek van Wely. 
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Tom Smid (midden met oranje kleding) analyseert tijdens JOM in 



 januari met Martijn van Blitterswijk, IM Merijn van Delft en  

Anirudh Ekambaranathan. Foto Fred Lucas www.momentoo.com  
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IM Merijn van Delft 

 

 

Lucas Smid 

 

http://www.momentoo.com/


 

Martin van Dommelen, 

 mede-organisator Hans Bouwer kijkt toe 

 

 

Mark Brussen 

 

1e Talentendag SBSA in beeld  

Op de foto’s hier boven zie je de trainers die op de 1e Talentendag trainingen gegeven hebben. 

Als bijlage een snelschaakpartij die Tom Meurs en Martijn van Blitterswijk hebben gespeeld tijdens 

de SBSA talentendag op 24 april. Tom heeft de partij onthouden en gemaild. Deze partij is 

grotendeels ook gefilmd. Deelnemers aan de 2e talentendag krijgen een cdrom met foto’s en filmpje 

over de eerste dag. 

 

Deelnemers aan Jeugd Ontmoet Meesters die nog geen cdrom met een verslag hebben gekregen 

kunnen dat via een mailtje aan Karel van Delft melden. 

De 1e Talentendag zijn door organisator Karel van Delft een cdrom met een verslag van de simultaan 

van GM Loek van Wely en een flop met 3526 tactische stellingen uitgedeeld. Met deze stellingen kun 

je oefenen in Fritz. Wie die nog niet heeft, kan de cdrom en flop op 22 mei op de tweede talentendag 

krijgen. 



 

Deelname 2e SBSA talentendag 22 mei 

De volgende talentendag is 22 mei van 12.00 tot 17.30 uur in het Denksportcentrum. 

Tijdens die middag is er een thematoernooi met een inleiding en partijbesprekingen tussendoor. 

Lucien van Beek geeft een inleiding over het Koningsgambiet (1. e4 e5, 2. f4). In het volgende SBSA-

bericht meldt hij welke variant gespeeld wordt en hij zal dan verwijzen naar informatie op internet, 

voor degenen die zich willen voorbereiden. 

Vervolgens wordt daar een partij van een half uur per persoon mee gespeeld. Lucien loopt rond 

tijdens de partijen en bespreekt er na afloop een half uur lang één of meerdere. Zo zijn er drie 

ronden met spelen en analyse.  

Je speelt in vierkampen met spelers van ongeveer gelijk niveau.  

Deelname is gratis voor Apeldoornse jeugd die graag extra traint.  Aanmelden vooraf is wel nodig. De 

huidige 11 deelnemers aan de SBSA-training noteren we automatisch voor deze dag. 

 

De hele dag door is er voor ouders op een pc een demonstratie van de Stappenmethode op cdrom 

en Fritz 8.  

Ter plekke kun je contact opnemen met Karel van Delft. 

Als je deze programma’s  wilt bestellen, kun je adressen van schaakmaterialenverkopers vinden in de 

Schaakkrant.  

De Stappenmethode kost ongeveer 15 euro en Fritz8 50 euro. Deze programma’s zijn verplichte kost 

voor iedere jeugdschaker die zich fatsoenlijk wil ontwikkelen. 

Voor adressen van schaakmaterialenverkopers zie www.sbsa.nl onder Schaakkrant. 

 

Komend seizoen geven Lucien van Beek en Martin van Dommelen vanaf september SBSA-

jeugdtrainingen. 

Lucien geeft circa 20 trainingen, kosten 250 euro. Martin  circa 10 trainingen, kosten 125 euro. 

Beiden geven trainingen aan groepen van maximaal 10 deelnemers. 

Om aan deze trainingen deel te kunnen nemen, moet je erg gemotiveerd zijn. 

Als je hier aan deel wilt nemen, horen we dat graag voor 1 juli. We kunnen dan overleggen of 

deelname verstandig is (wie vrijblijvend bezig is, hoeft zich uiteraard niet te melden). 

Het is de bedoeling dat we uiterlijk 15 juli de groepen vaststellen. Er moet immers tijdig zaalruimte 

worden vastgelegd. 

Je kunt hiertoe een mailtje sturen naar Karel van Delft, k.vandelft@planet.nl  

 

http://www.sbsa.nl/
mailto:k.vandelft@planet.nl


Onderstaande lijst van deelnemers aan de 2e talentendag is samengesteld op basis van mailtjes en 

ingevulde formulieren op 24 april.  

Als je mee wilt doen, maar je staat niet op deze lijst kun je dat melden via k.vandelft@planet.nl  

Tot dusverre zijn aanmeldingen binnen van: 

1. Tom Meurs 
2. Kristianne Tempelman 
3. Koen Lambrechts 
4. Susan van Dommelen 
5. Etienne Goudriaan 
6. Maurice van Eijk 
7. Remko Huzen 
8. Nico Beerstra 
9. Jered Bloom 
10. Anirudh Ekambaranathan 
11. Martijn van Blitterswijk 
12. Quirine Engel 
13. Ruben Huliselan 
14. Petra Severijnen 
15. Marion Severijnen 
16. Kyra-Tiana Kers 
17. Gerdien Springelkamp 
18. Gerwin Huizing 
19. Bas Baan 
20. Mariska Bosschert 
21. Annette Koekkoek 
22. Marike Koekkoek 
23. Nick Baan 
24. Vincent Bouw 
25. Nico Zwirs  
26. Armen Hachijan 
27. Sam de Haan 
28. Jasper Zwirs 
29. Fons Bemelmans 
30. Yassine Mouhdad 
31. Sybren Idzerda 
32.  Jan-Willem Uffing 
33.  Laurens Uffing  
34. Thomas Beerdsen 
35. Maarten van Dorp 
36. Mitchel van Weenum 
37. Jesse van der Bey 
38. Milan van Dijk 
39. Taco van Asselt 
40.  

 

 

 

mailto:k.vandelft@planet.nl


 

hoesje ontwerp Nicolai Lensen, foto Karel van Delft 

 

SBSA documenteert seizoen 2004 – 2005 Homburg Apeldoorn 

SBSA heeft het seizoen 2004-2005 van Homburg Apeldoorn gedocumenteerd via een filmpje, foto’s, 

beker- en competitiepartijen alsook artikelen in de Apeldoornse Courant en Schaakkrant Apeldoorn.  

Tevens bevat de cdrom de SBSA emailberichten 62 t/m 226, een bestand met honderden 

krantenartikelen en foto’s over ruim tien jaar schaken in Apeldoorn en een bestand met thumbnails 

van foto’s die in de SBSA emailberichten hebben gestaan. 

Schaakstad Apeldoorn-bestuursleden, spelers en sponsor krijgen de cdrom. Ook medewerkers van 

SBSA kunnen een cdrom krijgen. Anderen die belangstelling hebben, kunnen contact met Karel van 

Delft opnemen. Kosten 5 euro.  

 

 

 

 

 



De Schakel en de Korenaar samen op weg naar het NK 

Jan van Dijk bericht: 

Maandag 25 april hebben de schoolschaakteams van de Schakel en de Korenaar hun eerste 

gezamenlijke trainingssessie gehouden als voorbereiding op het Nederlands Kampioenschap 

schoolschaken dat op 28 mei in Nijmegen gehouden gaat worden. Deze twee Apeldoornse scholen 

hebben zich eind maart geplaatst voor dit toernooi door bij de eerste vijf teams te eindigen in de 

OSBO finale voor basisschool teams. Aan het Nederlands Kampioenschap zullen 36 teams 

deelnemen. Deze 36 schoolteams zijn overgebleven van de ruim 2700 teams die aan het begin van 

de toernooien cyclus begonnen. Het moge duidelijk zijn dat zij het zwaar zullen gaan krijgen. 

Om als Apeldoornse scholen goed voor de dag te komen en de puntjes op de i te zetten hebben de 

schaakverenigingen van beide scholen besloten om drie gezamenlijke trainingssessies te houden. 

Tijdens de eerste sessie werden de teams onder handen genomen door Martin van Dommelen die 

dankzij de SBSA jeugdacademie aan onze school gekoppeld is. Of de kinderen erg veel opgestoken 

hebben weet ik niet, maar aan de foto’s te zien was het wel een gezellige boel. Op 18 mei verzorgt de 

Korenaar een training waarna op 23 mei de teams op scherp worden gezet op de Schakel. 

 

 

  

v.l.n.r. Max Sterken (2e bord), Martijn van Blitterswijk (1e bord), Anton Miocevic (reserve), Joost 

Rijpkema (3e bord) en Lieke Kaminga (4e bord) 

 

 

Bijeenkomst ouders en begeleiders schoolschaakclubs 

Lucas Smid bericht: 

Beste schaak-contactpersonen, 

Voor de schaakavond voor vrijwilligers op 27 mei hebben zich al enkele scholen aangemeld waardoor 

we nu op 23 deelnemers zitten. Sommige scholen hebben aangegeven dat ze er ook bij zullen zijn, 

maar hebben nog niet opgegeven wie er precies komen (met bijbehorende speelsterkte). Graag 

ontvang ik daar z.s.m. een opgave van per email zodat we een definitief programma in elkaar kunnen 

draaien. Als 'wedstrijdleider'  treedt (uiteraard) Hessel Visser op. 



Met vriendelijk groet, 

Lucas Smid. 

 

 

 

 

Apeldoorns Rapidschaak Kampioenschap 
 

Zaterdag 18 juni 2005. 

Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24. 

Aanvang: 10.30 uur. 

Prijsuitreiking: 18.00 uur. 

Geldprijzen: hoofdprijs 200 euro, tweede t/m zesde prijs 100, 50, 40 en 30 euro.  
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IM Manuel Bosboom bedankt de organisatie en kondigt 

 aan komend jaar zijn titel te verdedigen. 

IM Manuel Bosboom wint NK Lightning Chess   
 

 
 



 

 

 

Deelnemers aan de talententraining en trainers.  

 

48 deelnemers talentendag SBSA Jeugdacademie 24 april  

De eerste talentendag van SBSA Jeugdacademie is goed en enthousiast verlopen. In twee 

niveaugroepen namen 48 jeugdschakers hieraan zondag 24 april deel in het Denksportcentrum. 

Trainers waren IM Merijn van Delft, Martin van Dommelen, Lucas Smid en Mark Brussen. Elke groep 

trainde drie uur, per drie kwartier werd van trainer en thema gewisseld. Kyra-Tiana besloot zelfs 

twee keer te trainen (‘want mijn moeder is toch hier’). 

’s Morgens werden zo’n 25 ouders en jeugdleiders en ’s middags ongeveer 10 trainers en ouders 

door Karel van Delft bijgepraat over SBSA Jeugdacademie.  

 

Zondag 22 mei is er van 12.00 tot 17.30 uur een tweede talentenmiddag.  



Deze wordt gehouden in de vorm van een rapidtoernooi. Je speelt drie partijen van een half uur 

bedenktijd tegen tegenstanders van ongeveer gelijk niveau. Trainer Lucien van Beek loopt rond en 

bekijkt partijen. Na elke ronde bespreekt hij een half uur met de hele groep partijen. 

Enthousiaste jeugdschakers kunnen zich hiervoor opgeven bij Karel van Delft, k.vandelft@planet.nl 

Wie zich op de eerste talentendag al heeft opgegeven, hoeft dat niet meer per mail te doen.  

Wie dat eerder per email heeft gedaan, staat ook al genoteerd. Deelname is gratis. 

Voor ouders is er die dag doorlopend uitleg over Fritz 8 en de Stappen cdrom. 

 

Helaas kwam de door coördinator Peter Goud aangekondigde delegatie van Servicepunt Oost niet 

opdagen op de eerste talentendag. Mede omdat planning en inhoud van trainingen van het 

Servicepunt zwak overkomen, ziet SBSA van mogelijke samenwerking met dit KNSB-steunpunt af.  

Wel aanwezig de hele dag waren jeugdleiders Hessel Visser en Heleen Kers van De Schaakmaat. Ook 

Jan van Dijk van De Schakel was ’s middags aanwezig. Verder kwam jeugdleider André de Groot van 

de OSBO een kijkje nemen. 

Bij veel Apeldoornse jeugdschakers blijkt enthousiasme om te trainen. Een handvol jeugdschakers 

had netjes afgezegd om diverse redenen, maar wil 22 mei wel meedoen.  

 

Komend seizoen kunnen 20 jeugdschakers in twee groepen met Lucien van Beek trainen in het kader 

van de SBSA-jeugdtraining. Jeugdschakers die hiervoor in aanmerking komen, worden persoonlijk 

benaderd. Deze training bestaat uit zo’n 20 bijeenkomsten, vooral op zondagen en vrijdagavonden. 

Het aantal uren wordt nader bekend gemaakt. Kosten 250 euro. 

Daarnaast vormen we twee groepen van 10 jeugdschakers die met Martin van Dommelen gaan 

trainen. Dit zal om 8 zondagen gaan en nog enkele andere bijeenkomsten. Drie uur per training. 

Kosten 125 euro. Hiervoor worden deelnemers uitgenodigd. 

Bij elkaar kunnen dus 40 kinderen via deze trainingen trainen. 

Voor andere kinderen zijn er diverse andere mogelijkheden.  

Er komen d activiteiten als Jeugd Ontmoet Meesters en thematoernooien waarop per keer kan 

worden ingetekend. 

Met Jan van Dijk van De Schakel is in goed overleg met De Schaakmaat (zaterdagmorgen 

clubochtend) afgesproken dat De Schakel (maandagavond clubavond) uitgroeit tot een tweede 

sterke jeugdschaakvereniging waar gespeeld en getraind kan worden. 

Samen met SBSA gaat de Schakel vanaf september een Stap 4-training geven voor kinderen die niet 

op zaterdagmorgen naar De Schaakmaat kunnen gaan (bijvoorbeeld vanwege voetbal). Ze kunnen 

dan ook deelnemen aan de interne competitie. 

De les is maandagavond van 18.30 – 19.15 uur. Vervolgens is er competitie tot 20.00. Van 20.30 tot 

22.00 uur is er bovendien les in stap 2, 3 en 4 voor volwassenen. Hier kunnen ook jeugdleiders van 

andere schoolschaakclubs aan deelnemen. 

mailto:k.vandelft@planet.nl


De contributie van De Schakel is 18 euro per jaar. Wie interesse heeft in een van de activiteiten kan 

contact op nemen met Jan van Dijk,  email janvandijk@svdeschakel.net 
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wegreclame 

NK Lightning Chess  
Het wordt komende zaterdag weer een geslaagd twee minuten NK in het Apeldoornse stadhuis. 

Meer informatie is te vinden op http://www.lightningchess.nl   

Zelfs zijn er reclameborden op straat te vinden. 

SBSA levert 150 witte en zwarte extra dames aan dit prachtige evenement. 
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zie ook www.sbsa.nl onder kopje Schaakdriedaagse index 

Frans van Veen overleden 

De OSBO-de meldt dat in zijn woonplaats Koudum in maart op bijna 63-jarige leeftijd Frans van Veen 

is overleden. 

Frans is in Apeldoorn voorzitter van De Schaakmaat geweest. Samen met Wim Bruins heeft hij veel 

betekend voor de ontwikkeling van het schoolschaken in Apeldoorn. Dat was zonder zijn inzet nooit 

uitgegroeid tot wat het nu is geworden. Frans was een man zonder kapsones, een doener die als 

voorzitter het goede voorbeeld wilde geven.  

Tijdens de eerste Apeldoornse Schaak-3-driedaagse, die eigenlijk een vierdaagse was, zorgde Frans 

voor een publieksspektakel in de hal van het Apeldoornse stadshuis. Hij organiseerde een levend 

schaakspel waarin de partij Anderssen – Kiezeritzky werd nagespeeld door karateka’s van de 

Apeldoornse bondscoach Jaap Smaal en kempoka’s van Fred Groote. Wereldkampioen dammen Ton 

Sijbrands en wethouder Frans Buijserd lazen de zetten voor.  

Slaan konden de meisjes en jongens van de zelfverdedigingssporten al. Het was alleen wel de 

bedoeling dat dat via de schaakregels zou gebeuren. Ook dat kwam voor elkaar. Frans ging diverse 

malen naar de dojo’s om schaakles te geven. 

Frans, het is rot dat je er niet meer bent. We hebben een prima tijd met je gehad en die 

herinneringen koesteren we!  

(Karel van Delft) 
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Deelnemers aan de talentendagen krijgen een cdrom met film, 

 foto’s en  partijen die is gemaakt over de simultaan die GM  

Loek van Wely heeft gegeven ter gelegenheid van de start van 

SBSA Jeugdacademie (hoesje Nicolai Lensen). 

 

Talentendagen SBSA Jeugdacademie 24 april en 22 mei 

Zondag 24 april en zondag 22 mei organiseert SBSA Jeugdacademie talentenmiddagen in het 

Denksportcentrum.  
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Schaakmaat traint met GM Adrian Mikhalchishin  

V.l.n.r. Mark Brussen, Erik Smit, Rob Duin, Adrian Mikhalchishin,  

Sjef Rijnaarts, Barend Tempelman, Stefan Kuipers, Jeroen Dolsma,  

zittend v.l.n.r. Martin van Dommelen, Frank Stevens, Thomas de Hoop 

 

 

Homburg Apeldoorn trainde ook 

V.l.n.r. organisator Hans Bouwer, Adrian Mikhalchishin, 

 Johan Wolbers, Holger Lehmann, Alexander Kabatianski, 

Zittend Freddie van der Elburg, Roeland Pruijssers, Manuel  

Bosboom, Lucien van Beek, Merijn van Delft en Sipke Ernst 

 

Training de Schaakmaat en Homburg Apeldoorn met GM Adrian Mikhalchishin 
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De baas houdt ermee op, een zwarte dag 

Merijn van Delft bericht: 

De baas houdt ermee op, een zwarte dag 

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2258 

Apeldoornse schakers als Marc Jonker en ik zijn met Kasparov opgegroeid. Bij  

toptoernooien speel je altijd eerst de partijen van Kasparov na. Ik ben  

vervuld met nostalgische gevoelens, ik word oud. 

Groeten, 

Merijn 

 

 

ruim halve pagina interview Loek van Wely in Apeldoorns  

Stadsblad plus artikel over  SBSA Jeugdacademie 

 

Interview Van Wely: King Loek legt Apeldoornse schakers over de knie 

Interview van Karel van Delft dd 4 maart 2005 

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2258


 

Volle bak met acht schoolteams. 

 

 

Martin presenteerde heel relaxed de partijquiz. 

 

Training schoolteams die doorgaan naar halve finales basisscholen OSBO 
 

 

Analyseren op basisscholen 
Inmiddels zijn 13 enquetes door schoolschaakclubs ingevuld 

Met de andere scholen wordt nog contact opgenomen. 

Van de enquetes wordt een verslag gemaakt dat in deze berichten zal verschijnen. 

 

Johan Wolbers maakt afspraken met basisscholen voor een simultaan en uitleg over 

www.schaakacademie.nl  

8 maart de Korf – groot succes, circa 25 simultaandeelnemers 

22 maart Sjofar 

http://www.schaakacademie.nl/


11 april Meester Lugtmeijer School 

28 april De Wegwijzer 

 

Het invullen van schaaktrainers bij basisscholen gaat gestaag door, afgelopen week zijn weer drie 

scholen ingevuld. 

Bij ABKS (2x) en Foto Kuipers toernooi is inmiddels geanalyseerd. Dat gebeurt ook de komende 

toernooien. 

 

Basisschoolclubs met contactpersoon en trainers     De lijst wordt nader ingevuld in overleg met 

betrokkenen 

 

- De Bouwhof  - Michelle de Haan     
- De Bundel  - Eric Jacobs   - Frank Stevens  
- Eloy   - Wilma Koopman 
- Heuvellaan  - Bert Rijpkema  - Roeland Pruijssers  
- De Horst  - Christa Beekhuis  werkt samen met Sjofar 
- Koning Juliana  - Leendert Maris 
- Koningin Wilhelmina - Danillo Jeletich 
- De Korenaar    - Bert van Diermen  - Lucas Smid 
- De Korf  - Judith Schnog  - Sjef Rijnaarts 
- De Kring  - Frie van Belle  - Rob Duin  
- Meester Lugtmeijer - Bram Stet      geen belangstelling 
- De Poort  - mw. T. Boers 
- Prinses Margriet - Ben Pollé 
- De Regenboog - Sonja Spijker/Astrid Dekker – Mark Brussen 
- De Schakel  - Heleen Kers   - Martin van Dommelen 
- De Sjofar  - Miel Jongerius  - Henriët Springelkamp 
- De Terebint  - Jan Kruize   - Susan van Dommelen 
- De Touwladder - Piet van Oorspronk  - Thomas de Hoop 
- De Vijfster  - Hannelore Lubinski-Middel   - geen belangstelling 
- De Wegwijzer  - Wim Huzen   - voorlopig niet, puur beginners 
- Comenius   - Bas Nacca   - Kristianne Tempelman 
- De Rank  - Ria Post   - Barend Tempelman 

(Rank, Comenius en Beatrix werken samen) 

 

Met Willem Frouws wordt nog een afspraak gemaakt. 

Spelers van het eerste van Homburg Apeldoorn zijn vooral actief bij evenementen zoals JOM, talentendagen, thematoernooi en individuele 

trainingen. 
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Mariska Bosschert en Kyra-Tiana Kers deden 

  praatschaak met Loek 

 

 

.v.l.n.r. Stefan Kuipers, Roeland Pruijssers, 

 Erwin Huzen 

 



 

Jered Bloom maakte remise. 

 

 

Links Homburg Apeldoorn, rechts de Schaakmaat 

Johan Wolbers schoof later aan. 

 

Van Wely – Apeldoorn 51,5 – 2,5 in simultaans 

Vijfvoudig Nederlands schaakkampioen Loek van Wely heeft Apeldoornse schakers vrijdagavond een 

flink pak op de broek gegeven. In simultaans tegen jeugd en tegen selectiespelers van Homburg 

Apeldoorn en De Schaakmaat scoorde de Tilburgse grootmeester in Denksportcentrum Apeldoorn 

51,5 punt uit 54 partijen. 

Met de simultaans is het ontstaan van SBSA Jeugdacademie gevierd. 

Van Wely, die momenteel nummer 23 op de wereldranglijst staat, speelde eerst tegen 44 

Apeldoornse jeugdspelers, onder wie de nationaal jeugdtoppers Roeland Pruijssers, Henriët 

Springelkamp en Stefan Kuipers. Alleen de dertienjarige Jered Bloom wist een remise te bereiken. 

Van Wely maakte relatief langzame rondjes van vijf minuten en nam de tijd om regelmatig een 

praatje te maken met een tegenstander. Ook deelde hij steevast een handtekening uit aan het eind 

van een partij. Een meisje vroeg hem te raden naar  haar volgende zet. Op het antwoord ‘korte 

rokade’, reageerde ze met ‘Je hebt in mijn notatieboekje gekeken.’ Stefan Kuipers wist goed partij te 

geven, maar hij moest uiteindelijk toch als laatste capituleren. 



Na de ruim 3,5 uur durende jeugdsimultaan speelde Van Wely vanaf  23.00 uur nog een 

kloksimultaan tegen vijf spelers uit de selectie van Homburg Apeldoorn en vijf van De Schaakmaat. 

De Nederlands kampioen had een uur op de klok, zijn tegenstanders elk een half uur. Roeland 

Pruijssers en Mark Brussen wisten van een onoplettenheid van Van Wely te profiteren en sleepten 

een vol punt in de wacht. Freddie van der Elburg, Harrie de Bie, Marcel Boel, Johan Wolbers van 

Homburg Apeldoorn, Erik Smit, Martin van Dommelen, Sjef Rijnaarts en Stefan Kuipers moesten de 

koning omleggen. Voordat Van Wely met zijn vrouw Marion weer naar huis reed, speelde hij eerst 

nog een half uurtje snelschaak met de Apeldoorners.  

 

De gespeelde partijen worden binnenkort als bijlage bij een SBSA-bericht geplaatst. 

Het was een waar ‘Meester tegen Amateur’- gebeuren.  

Het aardige van dergelijke ontmoetingen is dat tekortkomingen feilloos worden blootgelegd en dat 

veel stof voor trainingen uit voortkomt. 

 

Van de simultaans wordt een cdrom gemaakt met film, foto’s en partijen. 

Wie foto’s ter beschikking wil stellen, wordt verzocht even contact met Karel van Delft op te nemen. 

De cdrom wordt uitgedeeld op een talentendag die SBSA Jeugdacademie op 24 april in het 

Denksportcentrum houdt. 

 

Komende week verschijnt er in het Apeldoorns Stadsblad een interview met Loek van Wely. Dat 

verhaal wordt ook gepubliceerd in het volgend SBSA-bericht. 

 

Bericht van Mark Brussen, simultaandeelnemer van De Schaakmaat: 

 

Vrijdagavond, 2 maart, gaf GM Loek van Wely een simultaan om de opening van de SBSA 

jeugdacademie te vieren. Aan ongeveer 50 borden werd tegelijk door Apeldoornse jeugdspelers een 

simultaan gespeeld. Een aantal spelers hield het lang vol, maar uiteindelijk wist alleen Jered Bloom 

hier een halfje weg te halen. Daarna mochten 5 spelers van Schaakstad en 5 spelers van de 

Schaakmaat het tegen Van Wely opnemen in een kloksimultaan, 60 tegen 30 minuten.  

 

Voor De Schaakmaat speelden Erik Smit, Sjef Rijnaarts, Martin van Dommelen, Stefan Kuipers en 

Mark Brussen.  

De eerste psychologische overwinning was voor Erik, die de olifant op het bord kreeg en kingloek al 

na twee zetten tot nadenken dwong. Op de meeste borden leken we rustig weggedrukt te worden. 

Ikzelf werd langzaam weggeschoven in een Lb5 siciliaan, tot ik een pionnetje op a2 kon winnen en 

deze stelling ontstond: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier speelde Loek 23. Tf1?. Er keken een aantal mensen een beetje raar naar mijn stelling, ik dacht 

dat ik wel iets gemist zou hebben ofzo. Maar dat bleek dit keer mee te vallen: 

Na 23. … Tf8 24. Dg5 Txf1 (is die stappenmethode toch nog ergens goed voor) 25. Txf1 Da1+ 26. Kd2 

Dxf1 gaf Van Wely op met een volle toren achter.   

 

Later wist ook Roeland nog te winnen, de rest ging verloren. 8-2 dus.  

 

Talentendagen SBSA Jeugdacademie 24 april en 22 mei 

Zondag 24 april en zondag 22 mei organiseert SBSA Jeugdacademie talentenmiddagen in het 

Denksportcentrum.  

De training is bedoeld voor alle Apeldoornse jeugdschakers die graag regelmatig extra trainingen 

willen hebben.  

Via deze training kun je kennis maken met trainingen zoals SBSA Jeugdacademie die organiseert. 

Op zondag 24 april zijn er twee groepen, niveau t/m diploma Stap 3 gehaald en niveau vanaf Stap 4. 

De trainingen duren van 13.00 tot 16.00 uur en zijn gratis. 



De huidige deelnemers van SBSA Jeugdtraining worden hier ook verwacht. 

Het programma volgt in een komend SBSA emailbericht. Het wordt een tien-kamp waarin tien 

onderdelen aan de orde komen. Je kunt punten verdienen met tactische stellingen oplossen, 

openingenvallen oplossen, vragen over een becommentarieerde partij bespreken, opletten bij uitleg 

over gebruik van Fritz enzovoort. 

Trainer is in ieder geval IM Merijn van Delft. Daarnaast is er nog een trainer. 

Opgeven kan bij Karel van Delft tot 20 april, via een mailtje naar k.vandelft@planet.nl . 

Tijdens deze talentendag is er van 13.30 tot 14.30 uur een bijeenkomst waarin ouders worden 

bijgepraat over SBSA Jeugdacademie. 

 

Zondag 22 mei is er van 12.00 tot 17.30 uur een tweede talentenmiddag.  

Deze wordt gehouden in de vorm van een rapidtoernooi. Je speelt drie partijen van een half uur 

bedenktijd tegen tegenstanders van ongeveer gelijk niveau. Er is een trainer die rondloopt om 

partijen te bekijken. Na elke ronde bespreekt hij een half uur met de hele groep partijen. 

Ook hiervoor kun je je opgeven bij Karel van Delft, mailadres zie boven. 

Deelname is gratis.  

 

Voor de duidelijkheid: het gaat dus echt om sterk gemotiveerde kinderen die zich serieus op meer 

training oriënteren.  

Het is niet de bedoeling dat een schoolclub even met 30 kinderen een middagje gratis training 

meepikt. 

 

In juni volgt een derde talentenmiddag.  

 

Komend seizoen is er voor zeer gemotiveerde jeugdschakers weer de SBSA Jeugdtraining. Deze 

bestaat uit  zo’n 20 trainingen, acht op zondag, acht op vrijdagavond en nog vier diverse 

bijeenkomsten. Kosten 250 euro. 

Daarnaast lijkt er behoefte aan een training die minder bijeenkomsten omvat en ook goedkoper is.  

Met Servicepunt Oost van de KNSB is overleg. Dit Servicepunt biedt dit seizoen trainingen aan die 

ongeveer 100 euro kosten. Coördinator Peter Goud verwacht dat dit  komend seizoen 120 euro voor 

acht keer drie uur wordt. Met het Servicepunt wordt nader overlegd wat zij komend seizoen aan 

gaan bieden. Deze training is mogelijk interessant voor diverse Apeldoornse jeugdschakers, nu doen 

er ook negen aan mee. Voor deze training wordt echter geselecteerd. Niet iedereen kan dus 

meedoen. 

SBSA Jeugdacademie overweegt een training aan te bieden aan jeugdschakers die niet bij het 

Servicepunt kunnen meedoen, en ook niet 20 keer willen trainen.  
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v.l.n.r. Martijn, Nico, Johan, Remko en voor Jered 

(foto Karel van Delft) 

 

De maandagavondgroep  

De maandagavond groep van de SBSA-jeugdtraining heeft dit seizoen al 21 keer getraind bij Karel van 

Delft thuis. De trainingsgroep bestaat uit Jered Bloom, Martijn van Blitterswijk, Nico Beerstra en 

Remko Huzen. Drie deelnemers waren er 21 keer, één deelnemer door omstandigheden 17 keer. De 

training wordt gegeven door Karel van Delft, afgelopen maandag was Johan Wolbers gastdocent. Hij 

besprak een partij die hij heeft gespeeld in het Franse Capella La Grande. De groep traint samen met 

Anirudh Ekambaranatan (die op maandagavonden bij De Schakel speelt en traint) ook regelmatig met 

Lucien van Beek in het kader van SBSA Jeugdtraining. Dan worden vooral partijen geanalyseerd, iets 

wat heel belangrijk is voor de schaakontwikkeling. Op de maandagavonden worden een aantal 

elementaire technieken besproken uit Stap 5, een boekje over koningsaanvallen (How to beat your 

Dad, deadly checkmates) en eindspelen uit het boek ‘Just The Facts’ van Alburt. Ook worden 

ervaringen op toernooien besproken, wordt bekeken welke toernooien nuttig zijn om te spelen, 

worden SBSA-berichten besproken (en aan de hand daarvan allerlei dingen over de schaakwereld 

verteld). Soms kijken we een stukje van een schaakfilm of bekijken we een tijdschrift, een boek, een 

schaakprogramma of een internetsite. De training is gebaseerd op kennis en inspiratie opdoen. 

Hoogtepunt van elke avond is frisdrank met ijs of gruis uit de Amerikaanse koelkast van Xedes en 

vervolgens twee tegen twee snelschaken. Dat begint met zijn vieren elkaar een hand geven (een 

soort ollekebollekerebusolleke). De trainingen duren anderhalf uur. Af en toe blijft een ouder uit 

interesse de hele training als toeschouwer aanwezig. Op het eind komen ouders de deelnemers 

ophalen en dan worden er nog wat wetenswaardigheden uitgewisseld en even gezellig gepraat. Er 

wordt ook elke keer tactisch huiswerk meegegeven dat op de training wordt besproken. Van elke 

training wordt een kort verslag gemaakt, wat naar de deelnemers en hun ouders wordt gemaild. Als 



bijlage worden de belangrijkste besproken stellingen in pgn-formaat  meegestuurd, die kunnen in 

Fritz worden nagespeeld. Herhaling is immers de moeder van het leren.  
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GM Artur Joesoepov, kampioen van Duitsland.  

Foto Fred Lucas (www.momentoo.nl) tijdens JOM 2005 

 

Joesoepov kampioen van Duitsland 

Homburg Apeldoorn-speler GM Artur Joesoepov is dit weekeinde Duits kampioen geworden. 

Tweede werd GM Jan Gustafsson die in het verleden ook voor Apeldoorn speelde en deelnam 

aan het laatste Apeldoorns snelschaakkampioenschap. Wie een keer wil proberen te winnen 

van Europees rapidkampioen GM Artur Joesoepov is welkom op het Apeldoorns 

Rapidkampioenschap op 18 juni in Denksportcentrum Apeldoorn. Het toernooi wordt 

georganiseerd door Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn. 

Zie verder: http://www.skak.de/dem2005/index.htm 

Voor de partijen, zie: http://www.skak.de/dem2005/partien.htm 

http://www.momentoo.nl/
http://www.skak.de/dem2005/index.htm
http://www.skak.de/dem2005/partien.htm


 

 

Informatie simultaan GM Loek van Wely 

De oprichting van SBSA Jeugdacademie wordt vrijdagavond 4 maart gevierd met een simultaan aan 

50 Apeldoornse jeugdschakers door Nederlands kampioen grootmeester Loek van Wely. 

Deelname is gratis en op uitnodiging. Deelnemers krijgen ook persoonlijk een mailtje. 

DE UITNODIGING VERVALT VOOR WIE 1 MAART NOG GEEN BEVESTINGMAIL HEEFT GESTUURD naar 

Karel van Delft (k.vandelft@planet.nl)  

De simultaan wordt gehouden in het Denksportcentrum aan de Dubbelbeek (naast zwembad 

Malkander). Het begint om 19.00 uur en duurt waarschijnlijk tot uiterlijk 21.30 uur. 

Daarna is zijn er simultaans van een kwartier per persoon tegen teams van Homburg Apeldoorn en 

de Schaakmaat. 

Deelname is gebaseerd op een mix van motivatie (deelname aan trainingen van SBSA, OSBO en 

KNSB), geleverde prestaties (top leeftijdsgroepen Foto Kuipers Apeldoorns Jeugdkampioenschap) en 

aanbevelingen van jeugdleiders.  

Er zijn nog enkele plaatsen niet ingevuld, mogelijk komen er ook plaatsen vrij doordat niet alle 

uitgenodigde spelers mee willen of kunnen doen. Jeugdleiders, jeugdspelers en ouders kunnen 

gemotiveerde aanvragen voor deelname insturen. We wegen aanvragen af op basis van geleverde 

prestaties (onder meer in de scholencompetitie en het ABKS). 

Noteren is verplicht tijdens de simultaan, behalve voor de jongste kinderen die hiermee geen 

ervaring hebben. De partijen worden verwerkt in een cdrom met film over de simultaan. Een kruisje 

achter de naam betekent dat aanmelding genoteerd is. 

 

1. Roeland Pruijssers x 
2. Stefan Kuipers x 
3. Etienne Goudriaan x 
4. Koen Lambrechts   afgezegd 
5. Jelle Bos x 
6. Petra Springelkamp x 
7. Susan van Dommelen x 
8. Kristianne Tempelman  x 
9. Maurice van Eijk x 
10. Jered Bloom x 
11. Remko Huzen x 
12. Tom Smid  x 
13. Nico Beerstra x 
14. Martijn van Blitterswijk  x 
15. Joost Hoogland    ? 
16. Tom Meurs x 
17. Kevin de Haan x 
18. Gerdien Springelkamp x 
19. Jonathan Wolvers   afgezegd 
20. Sam de Haan    afgezegd 
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21. Marike  Koekkoek x 
22. Annette Koekkoek x 
23. Taco van Asselt x 
24. Maron Huzen  x 
25. Kyra-Tiana Kers x 
26. Anirudh Ekambaranathan x 
27.  Erwin Huzen  x 
28.  Wesley van Heck ? 
29.  Marion Severijnen x 
30.  Karlijn Meuleman x 
31.  Arne Josee ? 
32.  Petra Severijnen x 
33.  Henriët Springelkamp x 
34.  Berdy de Bie     afgezegd 
35.  Alex de Jong x 
36.  Armen Hachijan  x    
37.  Dimitri Brons x 
38.  Nico Zwirs x                  
39.  Sybren Idzerda x            
40.  Leon van Eendenburg    ?        
41.  Frank Severijnen            afgezegd 
42.  Diderick Holtland x 
43.  Mariska Bosschert x 
44.  Milan van Dijk x 
45.  Axel van Dijk x 
46.  Jesse van der Bij x 
47.  Roy Berger x 
48.  Micha Ronner x 
49.  Nick Baan x 
50.  Cas Hollaar x 
51.  Fons Bemelmans x 
52.  Sharon Tolstra x 
53.  ?Vijf afgezegd, vier niet gereageerd, betekent nog ruimte voor zeven 
 

 

 



 

IM Manuel Bosboom tijdens JOM 2005. 

Foto Fred Lucas www.momentoo.nl 

 

 

IM Manuel Bosboom -  interview door  Karel van Delft 

Manuel heeft in zijn groep een simultaan gegeven en de partijen geanalyseerd met de deelnemers. 

Hij heeft een competitiepartij van zichzelf laten zien en met de groep gepraat over de motivatie om 

te schaken. Ook was er een onderling snelschaaktoernooitje. Als bijkomstigheid liet hij zien hoe goed 

hij stukken kan opstapelen. Bosboom heeft al eerder een JOM-training gegeven en vond het ook 

deze keer weer leuk om te doen. De atmosfeer vond hij prima. ‘Het was een leuke happening. Je 

bereikt een hoop mensen. Als evenement is het leuk, zoveel groepen bij elkaar. Voor vaste trainingen 

kun je beter met één groepje in een rustige ruimte zitten.’ 

Om goed te leren schaken moet je om te beginnen lid van een club worden, zegt Bosboom. Je moet 

veel spelen en trainingen bezoeken. ‘Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik heb allerlei KNSB-trainingen 

gevolgd en ook internationaal meegedaan aan toernooien als de Glorney and Faber Cup. Voor de rest 

heb ik vooral zelf veel getraind. In mijn jeugd waren er veel minder trainingen, boeken en 

evenementen. Het is enorm wat er tegenwoordig allemaal aan mogelijkheden is.’ 

In het begin moet je niet te veel aandacht aan openingen besteden, vindt hij. Het is beter om je te 

verdiepen in het eindspel en het middenspel. Ook moet je natuurlijk tactiek oefenen, positioneel spel 

volgt later. 

http://www.momentoo.nl/


In zijn jeugd heeft Bosboom veel eindspelen bestudeerd. Ook bestudeerde hij boeken van de 

Russische grootmeester Suetin. Het is leerzaam, zegt hij, om je eigen partijen uitgebreid te 

analyseren. Liefst met een trainer. Zelf heeft hij dat tussen zijn zestiende en twintigste veel met Hans 

Plukker gedaan en ook nog een jaar met Hans Böhm, met wie hij ook allerlei leerzame stellingen 

doornam. ‘Ik kreeg analyses van Hübner waar ik dan de fouten uit moest halen.’ Nuttig is ook om je 

geanalyseerde partijen te publiceren, bijvoorbeeld in het clubblad. Je kunt daar dan commentaar op 

krijgen en daar leer je ook weer van. 

Daarnaast is het heel nuttig om becommentarieerde partijen te bestuderen. Zelf heeft Bosboom heel 

wat Informators doorgenomen. In de Informator staan varianten bij partijen. ‘Geen letter tekst, maar 

als er commentaar in tekst bij partijen staat, is dat natuurlijk helemaal goed.’ 

Belangrijk is het ook om een paar goede leerboeken door te nemen. Voor het ontwikkelen van zijn 

positioneel spel heeft Bosboom heeft zelf veel baat gehad bij ‘Oordeel en Plan’ van Euwe. ‘Maar ik 

vind het best lastig om iemand een goed leerboek aan te bevelen. Je moet je goed afvragen wat 

geschikt is voor iemand.’ 

Bosboom komt uit het pre-Stappentijdperk. Tactiek leerde hij uit boekjes van Kotov en Koblenz.   

Af en toe geeft Bosboom wel eens individuele training. Voorlopig heeft hij nog geen ambities op dat 

gebied. Hij lacht: ‘ik heb hooguit ambities om trainer te worden op spiritueel gebied.’ 

Met de computer werkt hij niet of nauwelijks. ‘Ik analyseer alles zelf. Maar het is onvermijdelijk dat 

de computer een steeds grotere rol gaat spelen, zeker bij openingsvoorbereiding. Ik houd wel van 

experimenten en frivool spel, maar ik kan me steeds minder permitteren, zeker in de opening.’ Door 

uitgebreide voorbereidingen raakt de romantiek van het spel wat zoek, vindt Bosboom. ‘Maar ja, dat 

is de tijdgeest, die ontwikkeling is onvermijdelijk. Bij tennis slaan ze ook steeds harder en sneller. Als 

ze zo doorgaan met de computer worden steeds meer geheimen ontrafeld. Als het mysterie opgelost 

is, is het verdwenen. Maar zover is het gelukkig nog niet.’ 

Door al die uitgebreide trainingsmogelijkheden die er zijn, komen er steeds meer sterke jeugdspelers, 

merkt Bosboom. Toch kan hij qua niveau als internationaal meester voorlopig nog wel meekomen. 

‘Op het laatste NK had ik vier uit negen, dat is een punt van een GM-norm af. Ik ben nu 42, dat is al 

oud voor een schaker. Maar dat is Kasparov ook, denk ik dan maar.’ 

Dat hij zijn openingen niet echt bijhoudt compenseert Bosboom met vechtlust en creatief denken. ‘Al 

spelend onderzoeken, daar geniet ik van. Absoluut!’ 
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         Artikel in de Apeldoornse Courant. 

 

Informatie simultaan GM Loek van Wely 

De oprichting van SBSA Jeugdacademie wordt vrijdagavond 4 maart gevierd met een simultaan aan 

50 Apeldoornse jeugdschakers door Nederlands kampioen grootmeester Loek van Wely. 

Deelname is gratis en op uitnodiging. Deelnemers krijgen ook persoonlijk een mailtje. 

DE UITNODIGING VERVALT VOOR WIE 1 MAART NOG GEEN BEVESTINGMAIL HEEFT GESTUURD naar 

Karel van Delft (k.vandelft@planet.nl)  

De simultaan wordt gehouden in het Denksportcentrum aan de Dubbelbeek (naast zwembad 

Malkander). Het begint om 19.00 uur en duurt waarschijnlijk tot uiterlijk 21.30 uur. 

Daarna is zijn er simultaans van een kwartier per persoon tegen teams van Homburg Apeldoorn en 

de Schaakmaat. 

Deelname is gebaseerd op een mix van motivatie (deelname aan trainingen van SBSA, OSBO en 

KNSB), geleverde prestaties (top leeftijdsgroepen Foto Kuipers Apeldoorns Jeugdkampioenschap) en 

aanbevelingen van jeugdleiders.  

Er zijn nog vier plaatsen niet ingevuld, mogelijk komen er ook plaatsen vrij doordat niet alle 

uitgenodigde spelers mee willen of kunnen doen. Jeugdleiders, jeugdspelers en ouders kunnen 

gemotiveerde aanvragen voor deelname insturen. We wegen aanvragen af op basis van geleverde 

prestaties (onder meer in de scholencompetitie en het ABKS). 

Noteren is verplicht tijdens de simultaan. Kopietjes worden verwerkt in een cdrom met film over de 

simultaan. 

Een kruisje achter de naam betekent dat aanmelding genoteerd is. 

 

54. Roeland Pruijssers 
55. Stefan Kuipers x 
56. Etienne Goudriaan  
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57. Koen Lambrechts afgezegd 
58. Jelle Bos x 
59. Petra Springelkamp x 
60. Susan van Dommelen x 
61. Kristianne Tempelman  x 
62. Maurice van Eijk x 
63. Jered Bloom x 
64. Remko Huzen x 
65. Tom Smid  x 
66. Nico Beerstra x 
67. Martijn van Blitterswijk  x 
68. Joost Hoogland  
69. Tommy Meurs x 
70. Kevin de Haan 
71. Gerdien Springelkamp x 
72. Jonathan Wolvers  
73. Sam de Haan 
74. Marike  Koekkoek x 
75. Annette Koekkoek x 
76. Taco van Asselt x 
77. Maron Huzen  x 
78. Kyra-Tiana Kers x 
79. Anirudh Ekambaranathan x 
80.  Erwin Huzen  x 
81.  Wesley van Heck  
82.  Marion Severijnen  
83.  Karlijn Meuleman x 
84.  Arne Josee  
85.  Petra Severijnen  
86.  Henriët Springelkamp x 
87.  Berdy de Bie 
88.  Alex de Jong 
89.  Armen Hachijan  x    
90.  Dimitri Brons x 
91.  Nico Zwirs x                  
92.  Sybren Idzerda x            
93.  Leon van Eendenburg            
94.  Frank Severijnen            
95.  Diderick Holtland 
96.  Mariska Bosschert x 
97.  Milan van Dijk x 
98.  Axel van Dijk x 
99.  Jesse van der Bij x 
100.  ? 
101.  ? 
102.  ? 



103.  
104. IM Sipke Ernst tijdens JOM 2005. Foto Fred Lucas www.momentoo.nl 

 

 

SBSA emailbericht  215  6 februari 2005 

SBSA Jeugdacademie 

Vrijdagavond 4 februari was in Denksportcentrum Apeldoorn een informatiebijeenkomst over SBSA 

Jeugdacademie. Er waren 25 mensen aanwezig. Karel van Delft (secretaris SBSA) en Willy Hendriks 

(hoofd talentontwikkeling KNSB) gaven toelichting op het initiatief. Dat is mogelijk, na bemiddeling 

van de KNSB, door een subsidie van NOC-NSF van 10 mille.  

Subsidievoorwaarden zijn onder meer dat SBSA via activiteiten al minimaal eenzelfde bedrag aan 

omzet kent, aantoonbaar al ervaring met talentontwikkeling heeft en met veel lokale partners 

samenwerkt. De KNSB krijgt 6 mille voor begeleiding, verslaglegging en verspreiding van ervaringen 

binnen de bond. Het was een constructieve bijeenkomst. Voorgenomen activiteiten werden 

besproken, knelpunten en suggesties kwamen over tafel.  

Het tweede gedeelte van de avond lichtte Roel Verweij aan 15 mensen www.schaakacademie.nl toe. 

Met Johan Wolbers maakte hij vervolgens praktische afspraken. Johan gaat op basisscholen 

toelichting geven over deze academie on line. 

 

Nieuwe ideeën kwamen op tafel, ideeën werden nader uitgewerkt. Hieronder een overzicht van de 

stand van zaken: 

 

1. SBSA Jeugdacademie is een activiteit van Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn (SBSA). 
Doelstelling is talentontwikkeling en in het kielzog daarvan jeugdschaken op alle niveaus te 
stimuleren (zonder basis geen top). Hierdoor komen er in Apeldoorn in de toekomst meer 
topspelers (hoewel er nu een paar nationaal jeugdkampioenen zijn, wordt er de laatste jaren 
minder gepresteerd) en gaan meer kinderen beter schaken met meer plezier.  

http://www.schaakacademie.nl/


2. De coördinatie van SBSA Jeugdacademie berust bij SBSA-bestuursleden penningmeester 
Hans Bouwer en secretaris Karel van Delft (beiden onbezoldigd vrijwilliger), met steun van IM 
Willy Hendriks (hoofd KNSB talentontwikkeling). Er is een klankbordgroep die regelmatig 
geconsulteerd wordt over activiteiten. Deze bestaat uit de jeugdleiders van De Schaakmaat 
Heleen Kers en Hessel Visser, jeugdleider van Schaakstad Apeldoorn Henk Pruijssers, de 
trainers IM Merijn van Delft, IM Sipke Ernst, Lucien van Beek en Johan Wolbers. GM Artur 
Joesoepov is adviseur. Waar nodig wordt ook andere mensen om advies gevraagd. Het wordt 
toegejuicht als anderen ongevraagd suggesties doen. Willy Hendriks brengt verslag uit aan de 
subsidiegever en laat via de KNSB-kanalen andere clubs in Nederland profiteren van 
opgedane ervaringen. 

3. Webmaster Ap Addink van www.sbsa.nl  houdt op deze site in een apart hoofdstuk teksten 
over SBSA Jeugdacademie bij. 

4. Twee keer per jaar wordt een informatie-avond over de voortgang van SBSA Jeugdacademie 
gehouden.  

5. Via SBSA emailberichten wordt verslag gedaan over de activiteiten van SBSA Jeugdacademie. 
Ook wordt informatie verspreid over allerlei andere activiteiten op jeugdschaakgebied in 
Apeldoorn. Op deze wijze wordt optimale helderheid betracht en uitwisselen van ervaringen 
en ideeën nagestreefd. 

6. Helpdesk SBSA Jeugdacademie:  k.vandelft@planet.nl . SBSA-secretaris Karel van Delft 
beantwoordt vragen of speelt ze door naar iemand die een antwoord kan geven. 

7. SBSA Jeugdacademie werkt met tal van organisaties samen zoals KNSB, De Schaakmaat, 
Schaakstad Apeldoorn, scholen die deelnemen aan de Apeldoornse Scholen Competitie, ROC 
Aventus, Jussupow Schach Akademie, Denksportcentrum Apeldoorn, alsook diverse 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor nieuwe partners en ideeën is ruimte. 

8. Van belang is dat zoveel mogelijk sterke schakers een trainersrol krijgen. Elke euro willen we 
minimaal drie keer uitgeven: we huren een trainer, degenen die training ontvangen geven 
weer training enzovoort. Een vorm van wonderbaarlijke vermenigvuldiging, ofwel multiplyen. 

9. Na afloop van 2005 wordt via een cdrom verslag gedaan van het eerste jaar. De subsidie van 
NOC-NSF is voor één jaar. Uitgangspunt is dat we met SBSA Jeugdacademie de nodige 
geestdrift losmaken, waardoor er een kring van vrienden van SBSA Jeugdacademie ontstaat 
die in komende jaren de voortgang financieel en organisatorisch mogelijk maakt (suggesties 
en aanmeldingen zijn welkom).  

10. Elf spelers van het eerste en tweede team van De Schaakmaat krijgen komend jaar via SBSA 
in totaal 20 uur groepstraining van (groot)meesters. Deelnemers aan deze trainingen nemen 
zelf een basisschool onder hun hoede waar ze 1 a 2 keer per maand iets gaan doen (partijen 
analyseren, simultaan geven, onderwerpen bespreken, via deze emailberichten worden 
allerlei ervaringen beschreven opdat andere scholen en trainers daar van kunnen leren en 
zich laten inspireren). Ook wordt af en toe met kinderen bij een toernooi geanalyseerd. Per 
jaar is daar per Schaakmater zo’n 15 uur mee gemoeid, ofwel begeleiding van één school in 
een jaar. Sjef Rijnaarts coördineert vanuit De Schaakmaat, Karel van Delft van uit SBSA. 

11.  Een aantal spelers van het eerste van Schaakstad Apeldoorn (speelt landelijk onder de naam 
Homburg Apeldoorn) traint met grootmeesters en in ruil geeft jeugdtrainingen 
(zondagmiddagen voor talenten en analyse bij toernooien). 

12.  Het streven is aan iedere basisschoolclub een sterke speler te verbinden, of een 
(jeugd)speler met ervaring. Die traint af en toe met sterkste jeugd, geeft een simultaan en 
helpt meedenken over de organisatie en activiteiten van de schoolclub. Nu is het vaak zo dat 
er deels interne en externe competitie wordt gespeeld en daarnaast Stappenles wordt 
gegeven. Problemen zijn dat veel kinderen na zekere tijd afhaken, en dat veel kinderen 
Stappenkennis niet toepassen in partijen. Een idee is om de helft van de huidige 
Stappenlestijd te besteden aan leuke dingen als film (Lang leve de koningin), simultaan met 
uitleg tijdens partijen, snelschaaktoernooitjes, partijen analyseren, correspondentieschaak 
met groepje tegen sterke schaker enzovoort. Daardoor ontstaan meer inspiratie en worden 
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kennis en inzichten meer eigen gemaakt. In deze berichten zullen we een overzicht plaatsen 
van wie aan welke school verbonden wordt. 

13. Basisschoolclubs worden door Karel van Delft benaderd met de vraag of ze een enquete 
willen invullen. Tot dusver is de enquete al ingevuld door De Schakel, De Bouwhof en De 
Korf. Als de enquetes binnen zijn wordt in deze berichten een verslag geplaatst. Aan de hand 
van de resultaten worden diverse initiatieven genomen. De enquete is te lezen via 
www.sbsa.nl    

14. Johan Wolbers gaat vanaf 19 februari twee basisscholen per week bezoeken. Hij legt uit hoe 
KNSB schaakacademie (www.schaakacademie.nl) werkt, geeft per school twee gratis 
abonnementen (aan een trainer, talent, organisator of wie daarvoor ook in aanmerking 
komt) en geeft een simultaan met partijbespreking. Johan beschikt over informatiefolders en 
is bereikbaar via  tel. 055-5790393 of  johanwolbers@planet.nl . Organisatoren en  trainers 
van SBSA Jeugdacademie krijgen ook een gratis abonnement opdat ze ontwikkelingen 
kunnen volgen en desgewenst uit eigen ervaring informatie kunnen verstrekken.  
Over het nut van de schaaksite wordt verschillend gedacht. Diverse jeugdleiders 

benadrukken het belang van het persoonlijk les geven, in ieder geval bij jonge kinderen en de 

eerste Stappen. SBSA Jeugdacademie ziet de KNSB schaakacademie als een aanvulling op 

bestaande clublessen danwel alternatief voor wie geen lesgever heeft. De site biedt diverse 

mogelijkheden: verbreding lesstof (het zijn nieuwe diagrammen, dus niet dezelfde als in de 

boekjes of de Stappen-cdrom), on line analyseren met Johan, wereldwijd schaken via server 

van Chessbase en lessen voor wie geen trainer heeft. Ook geeft de site allerlei informatie.   

15. Vanaf  een nader te bepalen datum is Johan Wolbers een uur per week on line via 
www.schaakacademie.nl om partijen te analyseren. Data en tijdstippen worden via de SBSA-
berichten bekend gemaakt. 

16.  Bij ieder jeugdtoernooi probeert SBSA een sterke speler met kinderen partijen te laten 
analyseren. Johan Wolbers heeft dit tijdens de eerste ronde van het ABKS gedaan. Het 
enthousiasme van de kinderen bleek groot, steeds meer kinderen begonnen partijen te 
noteren en kwamen naar de analysetafel. Martin van Dommelen analyseert tijdens de 
finaleronde van het ABKS partijen met deelnemers. IM Sipke Ernst analyseert tweede en 
derde dag van Foto Kuipers 3-daagse met deelnemers. Tijdens het AGKS op de Schakel zal 
ook een sterke speler analyseren. Wie een toernooi in Apeldoorn organiseert kan een 
‘analist’ aanvragen. 

17. Tijdens het ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap (weekeindtoernooi in 
september, datum nog onbekend) wordt publieksuitleg gegeven en zal een sterke schaker 
partijen analyseren met jeugdspelers.  

18.  Een sterke speler, wellicht een IM, gaat mee met het schaakkamp van de Schaakmaat tijdens 
Open NK in Hengelo. Dit kamp staat ook open voor niet-Schaakmaatleden (informatie Heleen 
Kers, Hessel Visser) 

19.  Diverse scholen hebben een tekort aan vrijwilligers, danwel een tekort aan goede lesgevers. 
SBSA gaat een cursus Schaaktrainer A organiseren. Deze cursus vult SBSA aan met informatie 
over hoe een schaakclub georganiseerd kan worden en welke inspirerende activiteiten 
mogelijk zijn (en hoe je dat aanpakt). Het idee is dat dit meer lesgevers oplevert en 
bovendien enthousiasme kweekt. Dit gaat hand in hand. Karel van Delft (lid van de VSPN, 
vereniging sportpsychologen) geeft daarnaast nog een avond les over coaching. 

20. De deelname aan diverse evenementen loopt iets terug. Dit lijkt sterk verband te houden 
met een verminderd aantal volwassenen dat actief is. Kinderen lezen geen posters over 
toernooien en ze gaan er ook niet uit zichzelf heen. Via directe mondelinge contacten 
kinderen en ouders op activiteiten wijzen lijkt beter te werken. Om beginnertjes meer 
speelervaring  op te laten doen kunnen scholen een toernooitje met een paar scholen in de 
buurt organiseren en een simultaan met uitleg tijdens de partij. SBSA Jeugdacademie denkt 
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mee en verspreidt ervaringen. Uiteraard neemt SBSA Jeugdacademie hier geen werk uit 
handen, zelfwerkzaamheid bij initiatieven is geboden. Wel kan gezorgd worden voor 
aanvullende zaken als helpen bij publiciteit, een simultaangever, een analist e.d. 

21.  Nadat de scholen die deelnemen aan de scholencompetitie zijn benaderd, worden scholen 
waar nog niet wordt geschaakt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Ten behoeve 
van deze bijeenkomst wordt een A-viertje gemaakt waarop staat beschreven hoe je 
eenvoudig een schoolschaakclub kunt organiseren. Zoals ook nu al gebeurt worden nieuwe 
schoolschaakclubs in contact gebracht met bestaande clubs die een begeleidende rol willen 
vervullen (het kunstje afkijken). Op die bijeenkomst wordt ook de KNSB Schaakacademie 
toegelicht. Scholen die eerder contact willen, kunnen met het SBSA-secretariaat contact 
opnemen. 

22. Geïnventariseerd wordt of  er behoefte bestaat aan les in stap 4 op maandagavonden. Bij 
een aantal scholen zijn er geen lesgevers voor dit niveau of te weinig kinderen voor een 
groepje. Deze lessen kunnen ook gevolgd worden bij De Schaakmaat op zaterdagmorgen, 
maar een aantal kinderen voetbalt dan of heeft andere activiteiten. De Schakel stelt een 
lokaal ter beschikking. Nader bericht volgt.  

23. GM Artur Joesoepov  is adviseur van SBSA Jeugdacademie. Hij is van 17 t/m 20 juni in 
Apeldoorn. Hij geeft diverse trainingen aan Apeldoornse trainers en sterkere Apeldoornse 
(jeugd)spelers die als tegenprestatie weer anderen trainen. Nader bericht volgt. Onder meer 
doet hij mee aan het Apeldoorns Rapidkampioenschap op 18 juni.  

24. GM Adrian Michalchishin komt waarschijnlijk eind maart een dag training geven. 
25. IM Yochanan Afek wordt uitgenodigd om een training in eindspelen en eindspelstudies te 

geven. 
26.  Zondag 3 april organiseert de gemeente van 12.00 tot 17.00 uur een  sportdag op het 

Marktplein. SBSA Jeugdacademie zal daar een kraam inrichten met informatie en ‘schaken 
tegen de beer’. Met sportwethouder Jaap Wortman is gesproken, nader contact met de 
gemeente zal plaatsvinden via het Verenigingenbureau. 

27. Nuttig is bezoek van weekeindtoernooien. SBSA stimuleert dit bij sterkere jeugdspelers. 
Zwolle 11-13 maart is een goede mogelijkheid (naar verwachting gaan IM Alexander 
Kabatianski, Karel van Delft en Jered Bloom, meer volk is welkom). Het is leerzaam en 
inspirerend voor sterke jeugdschakers om met een aantal sterke volwassen spelers naar zo’n 
toernooi te gaan en tussen de ronden mee te kijken bij analyses van sterke spelers. 

28.  Individuele trainingen topjeugd: IM Sipke Ernst traint 20 uur met Henriët Springelkamp, IM 
Merijn van Delft traint 20 uur met Roeland Pruijssers, Lucien van Beek traint 20 uur met het 
duo Kristianne Tempelman en Susan van Dommelen. 

29. Met wijkcentrum Don Bosco wordt contact gezocht met de vraag of er behoefte bestaat aan 
de oprichting van een ‘instuifschaakclub’ op vrijdagavonden. De wijk Zevenhuizen is nu nog 
een redelijk witte vlek op schaakgebied. Bij de club kan gedacht worden aan partijtjes 
schaken, simultaantjes en lessen volgen via KNSB-Schaakacademie. SBSA kan schaaksets en 
enkele klokken lenen.   

30.  Via SBSA zijn schaaksets te koop voor 12,50 euro per stuk (verzwaarde plastic 
Stauntonstukken met oprolbaar bord). Scholen betalen 11 euro per stuk bij afname van 
meerdere setjes. Hiermee zijn we waarschijnlijk de goedkoopste van Nederland.  

31.  Schaakkrant 6 zal dit najaar voor een groot deel gewijd zijn aan activiteiten van SBSA 
Jeugdacademie. De krant verschijnt als bijlage van het huis-aan-huis blad Apeldoorns 
Stadsblad in oplage van 68.000 plus 2.000 extra exemplaren voor verspreiding bij 
schaakevenementen. Voor de inhoud van de eerdere kranten zie www.sbsa.nl  

32.  Lucien van Beek geeft dit seizoen SBSA-jeugdtraining aan tien jeugdspelers in twee groepen. 
Er zijn zo’n 20 bijeenkomsten en activiteiten. De training kost 250 euro per jaar. Dit is het 
prijsniveau van zeg een  muziekschool. SBSA gaat komend seizoen door met deze trainingen. 
De trainingen zijn bedoeld voor jeugdspelers met stevige ambities en toelating is mogelijk 
voor spelers die ambities en niveau kunnen aantonen. Daarnaast gaan er op dit moment nog 
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drie Apeldoornse jeugdspelers naar landelijke trainingen (geselecteerd door KNSB) en negen 
naar Steunpunt Oost trainingen van de KNSB. Deze laatste trainingen zijn minder intensief 
dan SBSA-jeugdtrainingen,  goedkoper (100 euro) en worden in Arnhem gegeven. Met Peter 
Goud van KNSB-steunpunt Oost die de  organiseert is contact en zal nader worden overlegd. 
Wellicht is het zinvol in samenwerking met Steunpunt Oost komend jaar een afgezwakte 
variant van de SBSA-jeugdtraining in Apeldoorn te organiseren. Bijvoorbeeld 8 keer per jaar 2 
uur in een iets grotere groep voor een lager bedrag. Suggesties zijn welkom. 

33. SBSA organiseert dit seizoen drie talent-trainingen op zondagmiddagen in het 
Denksportcentrum. Data plannen is een probleem gezien de volle schaakkalenders. Daarom 
is nu alleen zondagmiddag 24 april vastgesteld (de dag na Lightning Chess, jawel, zoek maar 
een betere datum, hoewel echte schakers willen wel een weekeind schaken).  Later zullen 
nog twee data in juni worden vastgesteld. Deze trainingen zijn gratis. Via schoolschaakclubs 
en Apeldoornse verenigingen worden jeugdschakers uitgenodigd die graag willen schaken, 
d.w.z. meer willen doen dan op school schaakles krijgen en een partijtje spelen. Het zijn wat 
grootmeester Artur Joesoepov noemt kinderen met ‘een twinkeling in hun ogen’ als ze een 
schaakbord zien. De bijeenkomsten worden gehouden van 13 tot 17 uur. Er worden in 
groepjes afwisselend rapidpartijtjes  gespeeld en partijtjes besproken. Ook wordt kort 
gesproken over hoe je zelftraining ter hand kunt nemen. Parallel wordt voor ouders, trainers 
en geïnteresseerden diverse informatiebijeenkomsten gehouden: over 
trainingsmogelijkheden, coaching en training. Op een pc van SBSA worden diverse 
schaakprogramma’s gedemonstreerd (Stappen, Schaak?mat!, Fritz8, Chessbase). Coördinator 
is Karel van Delft. 

34. GM Artur Joesoepov, IM Merijn van Delft (sinds 3 februari drs in de psychologie), fotograaf 
Fred Lucas en Karel van Delft werken aan een praktisch boek over jeugdschaakontwikkeling. 
Wie vragen of tips heeft is welkom. 

35. Dit voorjaar verschijnt een cdrom over de inmiddels gehouden Juwelier Van der Mey 
workshopdag JOM 2005. Deze bevat een film, foto’s en teksten (ervaringen deelnemers en 
trainers, organisatie-opzet).  De cdrom is bedoeld als leuke terugblik en als inspiratiebron 
voor de opzet van instructieve en inspirerende jeugdtrainingen. Deelnemers, trainers, 
medewerkers aan JOM krijgen de cdrom gratis. Anderen kunnen de cdrom kopen voor 2 
euro bij SBSA of 5 euro per post. 

36. SBSA Jeugdacademie beschikt over diverse schaakfilms op cdrom en videoband. Die kunnen 
geleend worden voor trainingen en schaakevenementen. 

37. De oprichting van SBSA Jeugdacademie wordt dit voorjaar gevierd met een simultaan door 
Nederlands kampioen grootmeester Loek van Wely. 

38. SBSA Jeugdacademie bemiddelt gratis bij het benaderen van privé trainers, simultaangevers 
e.d. 

39. SBSA Jeugdacademie stimuleert dat kinderen lid worden van schaakverenigingen. 
Mogelijkheden zijn De Schaakmaat (zaterdagmorgen), De Schakel (maandagavond) en 
Schaakstad Apeldoorn (dinsdagavond). Deze clubs zijn een prima mogelijkheid voor 
basisschoolverlaters die clubloos worden of kinderen die op een school zitten waar niet 
geschaakt wordt. De eerste twee clubs spelen ook mee in de OSBO-jeugdcompetitie, de clubs 
geven schaakles en hebben interne competitie. Schaakstad Apeldoorn (landelijk opererend 
als Homburg Apeldoorn) heeft een interne competitie en er wordt t/m stap 2 les gegeven. De 
jeugdtraining is nadrukkelijk bedoeld als extra mogelijkheid voor jeugd om zich te 
ontwikkelen. Jeugdspelers die zich sterker ontwikkelen wordt geadviseerd naar De 
Schaakmaat te gaan. Schaakstad Apeldoorn heeft er geen behoefte aan een sterke 
jeugdafdeling te ontwikkelen die zou concurreren met De Schaakmaat. 

40. SBSA Jeugdacademie wil helpen oplossingen zoeken als er organisatorisch gaten vallen (bijv. 
21 maart wedstrijdleider nodig bij scholencompetitie in De Bouwhof). 



41. In restaurant La Paz zal een aantal zondagmiddagen een simultaan met partijbespreking 
worden gegeven door een speler uit het eerste team van Homburg Apeldoorn. Voor sterkere 
jeugdschakers kan dit interessant zijn. 

42. Bij thuiswedstrijden van Homburg Apeldoorn en De Schaakmaat is publieksuitleg. Dit wordt 
door de clubs in samenwerking met SBSA geregeld. SBSA Jeugdacademie stimuleert jeugd 
om bij deze uitleg alsook analyses van spelers na afloop aanwezig te zijn. Het is gratis en je 
kan er veel van leren. 

43. Via contacten met de Apeldoornse Courant en Apeldoorns Stadsblad zal het grote publiek 
regelmatig geïnformeerd worden over activiteiten.  

44. Met diverse schaakbladen bestaat contact. Willy Hendriks heeft contact met Schaak 
Magazine van de KNSB en de site www.schaakbond.nl , het blad Schaaknieuws is 
geïnteresseerd in een artikel over JOM en de SBSA Jeugdacademie, het KNSB-jeugdblad 
Voorloper zal een artikel over JOM publiceren. Andere media zullen we welwillend te woord 
staan. 

45. SBSA Jeugdacademie stimuleert kennisvermeerdering. Over trainen, coachen en organisatie 
kun je op de volgende sites informatie vinden. Op www.sbsa.nl onder kopje 
Coaching/Training en Interviews.  
Op www.schaakbond.nl op eerste pagina linksonder via info/download en dan bovenste 

regel op volgende pagina:  

Vele interessante documenten te downloaden voor verenigingen  

 

De bijeenkomst werd bijgewoond door: 

Sjef Rijnaarts, Frank Stevens, Mark Brussen, Martin van Dommelen  (1e team Schaakmaat, Mark 

tevens jeugdtrainer) Michelle de Haan (Bouwhof), Ruud Meuleman (Margrietschool), Thomas de 

Hoop, Youri Gerritse, Barend Tempelman (Lightning Chess), Wim Huzen (Wegwijzer, coördinator 

Foto Kuipers Schaak-3-Daagse), Judith Schnog (De Korf), Johan Wolbers (Schaakstad, SBSA-trainer), 

Susan van Dommelen (trainster jeugd, deelneemster SBSA-training), Henriët Springelkamp (talentvol 

pupil van Sipke), Gerrie Springelkamp (De Sjofar), Roy Bosschert (De Schakel), Jan van Dijk 

(Apeldoornse Scholen Competitie, De Schakel, AGKS), Hessel Visser (jeugdleider De Schaakmaat, 

ABKS, ASC, Foto Kuipers Schaak-3-Daagse, enzovoort), Lucas Smid (Korenaar), Heleen Kers (De 

Schaakmaat jeugdleidster, De Schakel, De Ambelt), Jos Jansen of Lorkeers (De Schakel), Hans Bouwer 

(SBSA), Willy Hendriks (KNSB), Roel Verweij (KNSB Schaakacademie) en Karel van Delft (SBSA). 

 

IM Rob Hartoch tijdens JOM 2005 

 

http://www.schaakbond.nl/
http://www.sbsa.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaakbond.nl/servicepunten/kennisbank.htm#down
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Johan Wolbers analyseert tijdens ABKS met deelnemers. 

 Foto  Maarten Arts. 

 

 

 

SBSA emailbericht  213  23 januari 2005 

 



 

JOM cdrom 

Hierboven zie je het hoesje van de cdrom die verslag doet van de Juwelier Van der Mey workshopdag 

Jeugd Ontmoet Meesters 2005. Nog niet alle trainers en deelnemers hebben hun impressies en 

eventueel trainingsmateriaal ingeleverd, een groot aantal wel. Dat kan alsnog via 

k.vandelft@planet.nl 

Bovenstaande foto’s zijn belangeloos ter beschikking gesteld door Fred Lucas (www.momentoo.nl ) 

Voor de vormgeving van het hoesje tekent journalist Nicolai Lensen te Deventer. 

Voor meer foto’s zie www.sbsa.nl met dank aan webmaster Ap Addink voor het vele werk achter de 

schermen. 
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SBSA Jeugdacademie 
Zoals eerder is aangekondigd ontplooit SBSA komend jaar een flink aantal extra jeugdactiviteiten. Het 

was even zoeken naar een naam, maar we spreken nu over SBSA Jeugdacademie. Een definitieve 

beslissing over de naam valt na de informatiebijeenkomst 4 februari (zie verderop). Er zijn namelijk 

suggesties gedaan na beraad in kleiner verband om toch te kiezen voor de naam 

Jeugdschaakacademie Apeldoorn, eventueel aangevuld door SBSA, te spreken. 

De extra activiteiten zijn mogelijk doordat NOC-NSF een eenmalige subsidie voor een jaar  van 10 

mille voor talentontwikkeling heeft toegekend. Voorwaarde is dat SBSA eenzelfde bedrag op tafel 

legt. Dat gebeurt door de huidige inkomsten van diverse activiteiten bij de nieuwe opzet te 

betrekken. Het project SBSA Jeugdacademie wordt ontwikkeld in samenspraak met IM Willy 

Hendriks, verantwoordelijk voor talentontwikkeling bij de nationale schaakbond KNSB. De bond krijgt 

hiervoor 6 mille subsidie. De ervaringen die worden opgedaan in dit project worden gerapporteerd 

aan de subsidiegever.  

Het is de bedoeling dat de Jeugdacademie na het jaar blijft bestaan en dat andere 

financieringsbronnen worden gevonden. 

Vanuit SBSA coördineert Karel van Delft de activiteiten. Hans Bouwer neemt diverse praktische taken 

op zich. IM Merijn van Delft, IM Sipke Ernst, Lucien van Beek en Johan Wolbers zijn nauw betrokken 

bij de initiatieven. Dat geldt ook voor de jeugdleiders Hessel Vissel en Heleen Kers (De Schaakmaat) 

en Henk Pruijssers (Schaakstad Apeldoorn). 

SBSA Jeugdacademie werkt samen met diverse organisaties waaronder Schaakstad Apeldoorn, De 

Schaakmaat, de Apeldoornse Scholencompetitie, ROC Aventus,  Jussupow Schach Akademie en 

Denksportcentrum Apeldoorn en diverse bedrijven en organisaties. De gemeente Apeldoorn is 

geïnteresseerd in het project. Met sportwethouder Jaap Wortman is gesproken en nader overleg 

vindt plaats in het kader van het Verenigingenbureau van de gemeente.  

Van de ontwikkelingen rond SBSA Jeugdacademie wordt middels de SBSA-emailberichten en 

www.sbsa.nl verslag gedaan. 

mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.momentoo.nl/
http://www.sbsa.nl/
http://www.sbsa.nl/


 

Vrijdagavond 4 februari is in Denksportcentrum Apeldoorn een informatiebijeenkomst belegd 

waarop toelichting op SBSA Jeugdacademie wordt gegeven door Karel van Delft en IM Willy 

Hendriks. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Daarna is het mogelijk 

informeel over diverse zaken door te praten. 

Voor deze bijeenkomst wordt een ieder uitgenodigd die bij het ontwikkelen van de diverse activiteiten is betrokken. Een aantal mensen 

krijgt een persoonlijke uitnodiging. Wie niet persoonlijk is uitgenodigd, maar wel mee wil denken en werken aan het initiatief is eveneens 

van harte welkom. 

Een aantal activiteiten is reeds gepland. Die vloeien voort uit een bij de subsidiegever ingediend 

projectplan. Kenmerkend voor het project is echter ook dat er ruimte is voor aanvullende initiatieven 

die worden ontwikkeld in samenspraak met allerlei partners, waaronder ook nadrukkelijk 

Apeldoornse schoolschaakclubs en schaakverenigingen. 

 

Een overzicht  van tot dusver geplande activiteiten: 

- De 24 basisschoolschaakclubs worden benaderd. Zij krijgen een gratis abonnement op de KNSB-

Schaakacademie op internet aangeboden. Johan Wolbers gaat bij iedere club die dat wil uitleg geven 

hoe de KNSB-Schaakacademie werkt. Tevens geeft hij een simultaan en bespreekt hij een gespeelde 

partij. Naast lesgeven is analyseren van partijen de sleutel van schaakontwikkeling. Karel van Delft 

vraagt de schoolclubs mee te werken aan een ‘activerende enquete’. Deze vragenlijst (die in de SBSA-

berichten gepubliceerd zal worden) leidt tot een ‘nul-meting’. De enquete is activerend, want tevens 

worden allerlei ideeën aan de hand gedaan. Met schoolschaakclubs wordt de mogelijkheid 

besproken van een aantal partijanalyse-sessies voor de schoolteams die uitkomen in de Apeldoornse 

scholencompetitie. Ondermeer Roeland Pruijssers en Henriët Springelkamp spelen hier een rol in en 

waarschijnlijk ook het andere Apeldoornse jeugdtalent Stefan Kuipers. Geïnventariseerd wordt ook 

welke kinderen erg gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen op schaakgebied. 

- Basisscholen waar nog niet geschaakt wordt, worden uitgenodigd voor overleg. Ze krijgen het 

aanbod van een gratis abonnement voor een jaar op de KNSB-schaakacademie en uitleg daarover. 

Tevens wordt een simultaan en uitleg over de mogelijkheid van het oprichten van een 

schoolschaakclub aangeboden. Ditzelfde geldt voor de Apeldoornse buurthuizen. Wekelijks is Johan 

Wolbers via de KNSB-Schaakacademie on-line om vragen te beantwoorden en partijen te bespreken. 

- Drie talenten in Apeldoorn (Roeland Pruijssers, Henriët Springelkamp en waarschijnlijk Stefan 

Kuipers) krijgen 20 uur individuele training en coaching door IM Merijn van Delft,  IM Sipke Ernst en 

Lucien van Beek aangeboden. De talenten zullen als tegenprestatie simultaans en trainingen op 

basisscholen geven. 

- Diverse spelers van het eerste van Homburg Apeldoorn zullen op schoolschaaktoernooien en bij 

verenigingstoernooien aanwezig zijn op partijen met jeugdschakers te analyseren. Tevens zijn zij een 

vraagbaak voor jeugdschakers en hun ouders ten aanzien van allerhande vragen over training en 

coaching. Voor het schaakkamp van De Schaakmaat tijdens het Open NK jeugd in Hengelo is een 

sterke schaker als begeleider beschikbaar. 

- De huidige SBSA-trainingen met inmiddels tien jeugdschakers op vrijdagen en zondagen gaan 

gewoon door. Na de zomer bestaat de mogelijkheid het aantal trainingsgroepen uit te breiden. Voor 

deze trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd die op het zelfde niveau ligt als bijvoorbeeld 

muziekles. 



- In samenspraak met schoolclubs en verenigingen wordt een lijst met 50 gemotiveerde en 

getalenteerde Apeldoornse jeugdschakers opgesteld. Zij worden voor een drietal trainingen op 

zondagmiddag in het Denksportcentrum uitgenodigd. Tijdens deze trainingen door spelers van 

Homburg Apeldoorn wordt uitgelegd hoe (zelf)studie ter hand genomen kan worden en wordt 

aangegeven welke trainingsmogelijkheden er zijn. Op deze middagen wordt nadrukkelijk ook met 

ouders gesproken. Tijdens de drie zondagmiddagen zijn er drie informatiebijeenkomsten voor ouders 

en trainers gepland over training, coaching en organisatie. Over deze onderwerpen wordt een boek 

gemaakt door GM Artur Joesoepov, IM Merijn van Delft, Karel van Delft en fotograaf Fred Lucas. 

- Grootmeester Artur Joesoepov is betrokken bij SBSA Jeugdacademie. Hij adviseert en geeft een 

workshop aan gevorderde talenten en traint trainers. 

- Over de inmiddels gehouden Juwelier van der Mey workshopdag Jeugd Ontmoet Meesters wordt 

een cdrom uitgebracht. De cdrom bevat een impressie van de dag middels film, foto’s en teksten en 

bevat allerlei trainingsmateriaal en suggesties. De cdrom wordt aangeboden aan deelnemers van de 

dag en schoolschaakclubs. Voor geïnteresseerden is de cdrom voor 2 euro (plus porti) beschikbaar. 

- Er komt een ‘helpdesk’ voor schaakvragen. Via k.vandelft@planet.nl kunnen jeugdschakers, 

trainers, coaches, schaakclubs en ouders vragen stellen. De vragen worden direct beantwoord of 

doorgesluisd naar ter zake deskundigen. 

- In restaurant La Paz zal een aantal zondagmiddagen een speler van het eerste van  Homburg 

Apeldoorn een partij bespreken, een simultaan geven en vragen beantwoorden.  

- Jeugdschakers worden gestimuleerd om thuiswedstrijden van Homburg Apeldoorn en De 

Schaakmaat te bezoeken en de daaraan gekoppelde publieksuitleg te volgen. 

- SBSA Jeugdacademie viert de start van het initiatief  dit voorjaar met een simultaan die een 

bekende grootmeester in het Denksportcentrum aan maximaal 50 Apeldoornse talenten geeft.  

- Tijdens het ROC Aventus Open Apeldoorn Schaakkampioenschap worden jeugdschakers begeleid en 

worden partijen  geanalyseerd. Tevens vindt publieksuitleg over toppartijen plaats. 

- Schaakkrant Apeldoorn nummer 6 zal in september uitkomen (68.000 huis-aan-huis in Apeldoorn + 

2.000 extra exemplaren) en grotendeels gewijd zijn SBSA-jeugdacademie. 

- Na afloop van het eerste jaar zal een cdrom worden gemaakt over SBSA Jeugdacademie met film, 

foto’s, teksten en andere documentatie. 

- Nog te ontwikkelen initiatieven 

 

JOM – groep GM Artur Joesoepov (Foto Fred Lucas) 

mailto:k.vandelft@planet.nl


 

 

 

JOM – groep Evi Zickelbein (Foto Fred Lucas) 

 

JOM foto’s Fred Lucas en cdrom JOM 
Fotograaf Fred Lucas heeft tijdens Jeugd Ontmoet Meesters foto’s gemaakt voor de SBSA. 

Op de site www.sbsa.nl staan ze in een carrousel in thumbnail formaat. 

Op Fred’s site www.momentoo.nl staan er ook een paar. 

Wie een print wil bestellen, kan op die site lezen hoe die besteld kan worden. 

Over enkele weken is een cdrom klaar met een film, foto’s en teksten over JOM 2005.Te bestellen bij 

Karel van Delft (2 euro plus portikosten, deelnemers aan JOM, trainers en medewerkers aan de dag  

krijgen de cdrom gratis. 
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Boek over ontwikkeling van schaaktalent 

GM Artur Joesoepov, IM Merijn van Delft, fotograaf Fred Lucas (www.momentoo.nl) en Karel van 

Delft gaan een boek maken over de ontwikkeling van schaaktalent. De bedoeling is dat het boek op 

een praktische manier ingaat op allerlei vragen die ouders, coaches, trainers en jeugdspelers hebben 

over de ontwikkeling van schaaktalent. De onderwerpen die besproken worden vallen in drie 

categorieën: trainen, coachen, organisatie. De auteurs nodigen geïnteresseerden uit hun vragen in te 

sturen. Om met Joesoepov te spreken: ‘We vragen de mensen wat ze willen lezen.’ 

 

http://www.sbsa.nl/
http://www.momentoo.nl/
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IM Manuel Bosboom (links) zette IM Merijn van Delft mat. 

 

 

GM Jan Gustafsson (links) tegen IM Alexander Kabatianski. 

 

IM Manuel Bosboom wint Apeldoorns snelschaakkampioenschap 

Het Apeldoorns snelschaakkampioenschap is zondag in het Denksportcentrum gewonnen door IM Manuel Bosboom. GM Artur Joesoepov 

was op het laatste moment verhinderd, zoals beschreven in het verslag over het eerste team. Door deelname van oud Schaakstad lid Jan 

Gustafsson, die soms in Apeldoorn komt, werd het deelnemersveld toch weer voorzien van een grootmeester. Gustafsson wist Bosboom 

weliswaar diens enige nederlaag  toe te brengen, maar hij kwam met zijn rating van 2616 toch niet verder dan een vierde plaats. De eerste 

prijs bedroeg 100 euro. Er waren enkele bescheiden geldprijzen en boeken als prijs. Volgend jaar wordt er weer in een café gespeeld. Er zijn 

drie cafés/restaurants geïnteresseerd, dus dat gaat lukken. 

Zie de ranglijst:  

Snel2005 
 1 Manuel Bosboom 2426 2516 IM 12.0 100.0 90.00 

 2 Alexander Kabatianski 2436 2427 IM 11.0 99.5 77.00 

 3 Merijn van Delft  2385 2340 IM 10.5 100.0 74.75 

 4 Jan Gustafsson  2616 2303 GM 10.0 102.0 73.00 

 5 Marc Jonker  2300 2241    9.0 102.0 59.50 

 6 Marcel Boel  2120 2238    9.0 100.0 60.00 



 7 Freddie van der Elburg 2196 2126    7.0 101.5 42.50 

 8 Martin van Dommelen 2109 2109    6.5 104.5 45.00 

 9 Cees van Bohemen 1978 1936    6.5 81.5 29.75 

 10 Mark Brussen  1829 2024    6.5 92.5 32.75 

 11 Willem Frouws  1805 1823    6.5 71.5 28.50 

 12 Lex Cornelisse  1781 1778    6.5 64.5 25.25 

 13 Evi Zickelbein  2100 1765    6.0 75.5 29.25 

 14 Leo Hovestad  2039 1956    6.0 91.5 32.00 

 15 Martijn London 1980 1915    6.0 84.5 33.00 

 16 Erik Schippers  1900 1981    6.0 95.5 31.00 

 17 Nico Olivier  1866 1828    6.0 74.5 24.50 

 18 Robert Verkruissen 1850 1984    6.0 97.0 35.75 

 19 Andre Huis in t Veld 1749 2049    6.0 92.5 36.00 

 20 Youri Gerritse  1647 1811    6.0 73.5 28.00 

 21 Albert Schneiders 1840 1818    5.5 79.0 22.50 

 22 Karel van Delft  1587 1695    5.5 65.5 22.50 

 23 Hans Bouwer  1800 1783    5.0 77.0 26.00 

 24 Frank London  1770 1689    5.0 69.5 25.50 

 25 Shorish Maroof 1656 1592    4.0 68.0 16.50 

 26 Henk Pruijssers 1699 1529    3.0 67.0 11.00 

 27 Henk Waninge  1600 1534    3.0 67.5 12.00 

 28 Sabine Bodingius 1200 1502    2.0 
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Jeugd Ontmoet Meesters 2005    De workshops zijn vol: 56 deelnemers, 9 trainers 

De jaarlijkse jeugdworkshopdag Jeugd Ontmoet Meesters van de SBSA wordt gehouden op vrijdag 7 

januari van 11.00 tot 17.00 uur in Denksportcentrum Apeldoorn. Voorafgaand aan het Schaakfestival 

dus. Adres is Dubbelbeek 24 (makkelijk op te zoeken via www.locatienet.nl ) Diverse sterke spelers 

geven een workshop aan groepjes van ongeveer zes jeugdschakers. De workshop bestaat uit een 

analyse van een partij met een bepaald thema in quizvorm, een simultaan met nabespreking van de 

partijen en thema’s die de trainer zelf inbrengt.  

Aan het eind van JOM krijgen deelnemers en trainers erwtensoep en broodjes. Wie dat niet lust, 

moet zelf iets bedenken of zich wenden tot de bar van het Denksportcentrum. Voor de diverse 

onderdelen kunnen punten verdiend worden, de winnaars krijgen een schaakboek. 



We nodigen alle deelnemers uit om aansluitend deel te nemen aan het Apeldoorns 

jeugdsnelschaakkampioenschap (7 ronden Zwitsers, boeken als prijs). Dit is gratis. Meld vooraf  s.v.p. 

even als je niet aan snelschaken meedoet.  

Trainers zijn GM Artur Joesoepov, GM Daniel Stellwagen, IM Manuel Bosboom, IM Rob Hartoch, IM 

Sipke Ernst, IM Merijn van Delft, IM Arthur van de Oudeweetering, Lucien van Beek en Evi Zickelbein.  

Deelname kost 10 euro (voor deelnemers aan de SBSA-jeugdtraining gratis), te voldoen tijdens de 

dag.  

Deelname aan de workshops staat open voor jeugdschakers van binnen en buiten Apeldoorn. Er 

wordt ingedeeld op basis van niveau en er wordt per groepje in principe gestreefd naar een mix van 

Apeldoorners en niet-Apeldoorners.  

Aanmelden kan per email bij Karel van Delft, k.vandelft@planet.nl onder vermelding van naam, 

adres, telefoonnummer, club en rating.  

Het evenement wordt net als eerdere jaren mogelijk gemaakt door sponsoring van juwelier Van der 

Mey. 

De coördinatie is in handen van Karel van Delft en Hans Bouwer.  

Namens het KNSB-jeugdblad Voorloper doen enkele deelnemers mee die een verslag over deze 

trainingsdag maken. 

 

De schoolschaakclubs die meedoen aan de Apeldoornse scholencompetitie zijn per email 

geïnformeerd over JOM. 

 

Onderdeel van het programma is ook een gesprek hoe je goed kunt trainen.  

Wie daar meer over wil lezen kan terecht op de site www.sbsa.nl Daar staan teksten over trainen en 

coachen. 

Ook staan er interviews met Joesoepov, Dvoretsky, Timman, Van Wely en Bronstein over dit thema.  

 

Lijst met deelnemers. Groepsindeling wordt bekend gemaakt op de dag zelf.  

1. Etienne Goudriaan  
2. Susan van Dommelen 
3. Kristianne Tempelman 
4. Koen Lambrechts 
5. Maurice van Eijk 
6. Remko Huzen 
7. Jered Bloom 
8. Nico Beerstra 
9. Martijn van Blitterswijk 
10. Roeland Pruijssers 
11. Tobias Dekker   
12. Lemmy Schakel  
13. Milly Schakel  
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14. Tijmen Schakel  
15. Pepijn Obels  
16. Jiri Obels  
17. Rob Haast   
18. Koen Haast   
19. Mark Haast  
20. Anne Haast   
21. Tom Smid  
22. Willyne van Osch  
23. Emily Kabos stap  
24. Tobias Kabos  
25. Milan Mostertman  
26. Xander Mosterman  
27. Stefan Kuipers 
28. Zyon Kollen  
29. Gerdien Springelkamp 
30. Jelle Bos   
31. Maron Huzen 
32. Marco van Veen   
33. Evert Rademakers   
34. Erik Akkersdijk    
35. Kevin de Haan  
36. Sam de Haan,  
37. Robin van Kampen  
38. Siebren Elgersma  
39. Jorinde Elgersma  
40. Hugo ten Hertog  
41. David Cohen,  
42.  Petra Springelkamp  
43. Taco van Asselt   
44. Tammo Brunekreef 
45. Nick Beijerinck     
46. Jonathan Wolvers  
47. Joost Hoogland 
48. Tommy Meurs 
49. Marike  Koekkoek 
50. Annette Koekkoek  
51. Thomas Kortekaas  
52. Ali Bitalzadeh 
53. Mahsa Bitalzadeh 
54. Sebas Beumer 
55. Fabio Bravo 
56. Bas Leijser 
 

Deze deelnemers doen in principe ook mee aan het jeugdsnelschaakkampioenschap. 

Afgemeld hiervoor:  Petra Springelkamp. 

Daarnaast doet mee Edgar van de Oudeweetering (geb. 1995) 

Per leeftijdsjaar is er een schaakboek te winnen, soms worden twee jaargangen samengevoegd. Er 

zijn acht boeken te winnen. 



Coördinatie: Karel van Delft 

Arbiter: Hans Bouwer 

Indeling en begeleiding toernooi: Patrick Goudriaan, Henk Pruijssers 
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Eggink Maalderink Apeldoorns Schaakfestival 2005 
 

Van de Apeldoornse Schaak-3-daagse wordt een cd-rom met film, foto’s, partijen, verslagen e.d. 

gemaakt. 

 

Het Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap 2005 begint om 17.15 uur, aanmelding 17.00 

uur. Het duurt tot 19.00 uur. 

Deelname is gratis  

Er wordt aan deelgenomen door deelnemers aan workshops Jeugd Ontmoet Meesters plus wie 

zich hier vooraf  voor 5 januari per mail voor aanmailt bij Karel van Delft, k.vandelft@planet.nl  

 

Voorafgaand aan de lezing van Joesoepov geeft het SBSA-bestuur een korte uiteenzetting over 

nieuwe initiatieven in 2005. 
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EGGINK MAALDERINK  Apeldoorns Schaakfestival 2005 

Vrijdag 7 januari  17.00 – 21.00 uur in Denksportcentrum Apeldoorn 

 

Bedrijfsmakelaar Eggink Maalderink en Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn 

(SBSA) houden op vrijdag 7 januari 2005 in Denksportcentrum Apeldoorn het Eggink 

Maalderink Schaakfestival 2005. Iedere schaakliefhebber kan meedoen aan diverse 

gratis activiteiten. 
 

Grootmeester Artur Joesoepov houdt van 20 tot 20.45 uur een lezing (in het Engels) over de 

WK-match Kramnik – Leko, waar hij publiekscommentator is geweest. Van 19 tot 20 uur zijn 

er simultaans op maximaal 100 borden door GM Artur Joesoepov, IM Sipke Ernst, IM 

Alexander Kabatianski, IM Manuel Bosboom, IM Arthur van de Oudeweetering, IM Merijn 

van Delft, Lucien van Beek en  Roeland Pruijssers  (deelname vrij, wie zeker wil zijn van 

deelname kan een mailtje naar het SBSA-secretariaat sturen). Tegelijkertijd geeft Open 

Nederlands meisjeskampioen Henriët Springelkamp een simultaan aan leden van Vrouw en 

Paard en is er  snelschaken tegen de beer IM Rob Hartoch. Er is een  SBSA-informatiekraam 

met informatie van diverse clubs waaronder Vrouw en Paard. Stichting Lightning Chess houdt  

tweeminutenschaak-activiteiten. Van 17 tot 19 uur vindt het 2e Apeldoorns 

jeugdsnelschaakkampioenschap plaats (t/m 16 jaar, voor 5 januari aanmelden bij SBSA-

secretariaat, gratis). Er is een standje waarin schaakboeken worden verkocht. Het adres van 

Denksportcentrum Apeldoorn is Dubbelbeek 24 (naast zwembad Malkander). Er zijn broodjes 

en erwtensoep verkrijgbaar. Eggink Maalderink presenteert zich via informatiemateriaal.  

Subsponsor van dit festival is Schaakstad Apeldoorn. 

  
Informatie: www.sbsa.nl, www.egginkmaalderink.nl 

SBSA-secretariaat: k.vandelft@planet.nl, 06-22226928  

 

 

 

Dit festival is onderdeel van de 9e Apeldoornse Schaak-3-daagse.  Op 7 januari is  overdag de 

jeugdworkshopdag Jeugd Ontmoet Meesters gesponsord door juwelier Van der Mey. Op 8 januari 

speelt Homburg Apeldoorn vanaf 13 uur in Het Bolwerk. Er is publieksuitleg door IM Rob Hartoch. Op 

9 januari wordt van 13-17 uur het Apeldoorns snelschaakkampioenschap gehouden in 

Denksportcentrum Apeldoorn (maximaal 50 deelnemers, aanmelden via SBSA-secretariaat). 
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De scholencompetitie is al weer enige ronden op streek. We tellen  

deze 19e jaargang 22 deelnemende scholen met in totaal 59 teams.  

Op de foto kijkt Hessel Visser toe bij een wedstrijd. 

 

Scholencompetitie Apeldoorn heeft eigen site 
Hessel Visser bericht: 

Het is Jan van Dijk gelukt om voor de Scholencompetitie een eigen Website te maken, waarop alles 

komt te staan, wat ik toe stuur, zoals de bulletins, lijst van deelnemende scholen, indelingen, 

kalender enz. 

De site is staat nog in de kinderschoenen, maar, zoals Jan van Dijk het mooi formuleert: optisch oogt 

het leuk. Het is zeker de moeite waard om eens te gaan kijken 

httpwww.asc-apeldoorn.uni.cc   

We worden nog wel eens modern met onze scholencompetitie. Mocht u over deze site ook nog 

opbouwende kritiek, laat het ons weten. 

M.vr.gr. 

Hessel Visser 
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GM Artur Joesoepov deelt handtekeningen uit na  

simultaan  tijdens Apeldoorns Schaakfestival 2003 

 

GM Artur Joesoepov in Eggink Maalderink Schaak-3-daagse 2005  
 

 
Jeroen Noomen 

 

NK Computerschaak 

Jeroen Noomen bericht:  
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Jongste Nederlandse GM Daniel Stellwagen (17) vs 

 jongste GM aller tijden GM Magnus Carlsen (13) 

zondag  in Essent toernooi in Hoogeveen.  

Veel fotografen:  een vorm van ‘apies kijken’  

 waar beide spelers niet op zaten te wachten.  

Magnus zat op een gegeven moment in amazone-zit 

 op de leuning van zijn stoel. Dat wordt wellicht 

 een trend. 

 

  
Homburg Apeldoorn-speler IM Arthur van de 

 Oudeweetering  speelde remise tegen GM Brodsky. 

 

Essent toernooi 

Van Homburg Apeldoorn spelen drie spelers mee in de hoofdgroep van Essent in Hoogeveen: 

IM Arthur van de Oudeweetering, IM Sipke Ernst en Roeland Pruijssers. IM Rob Hartoch is 

arbiter in de hoofdgroep. 

Sipke had een ongelofelijk valse start met 1,5 uit 3, die derde GM-norm wordt zo wel erg 

lastig te halen. Arthur was in de derde ronde tevreden met een remise na volgens eigen zeggen 

hard werken tegen GM Brodsky (2 uit 3) en Roeland doet ook leuk  mee met twee uit drie. 

Onze gastjeugdtrainer IM Yochanan Afek zal niet ontevreden zijn over zijn remise op de 

derde speeldag tegen GM John van der Wiel. 

In de kroongroep spelen GM’s Sokolov, Short, Stellwagen en Carlsen en interessante 

vierkamp. Het toernooi is gratis toegankelijk en er is publiekscommentaar. Het toernooi dat 

tot en met zaterdag 23 oktober duurt is een echte aanrader om een dagje te bezoeken.  



De partijen van de kroongroep en de topborden van de kroongroep zijn live te volgen. Alle 

andere partijen van de hoofdgroep zijn dagelijks na de ronde in pgn-formaat beschikbaar via 

de site  http://www.essentchess.nl 
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Geen publieksexplicatie bij Schaakstad 
Het bestuur van Schaakstad Apeldoorn heeft een opmerkelijke beslissing genomen blijkt uit een 

mededeling van bestuurslid Johan Engelen. Na overleg met voorzitter en penningmeester heeft hij 

besloten komende zaterdag geen publieksexplicatie te organiseren in Het Bolwerk. Daarvoor zijn 

twee redenen: de slechte financiële situatie van de club en het feit dat in het Bolwerk geen geschikte 

ruimte is voor publieksexplicatie. Het budget van de sponsor laat geen publieksexplicatie toe. 

Over enkele maanden beziet het bestuur of er alsnog publieksexplicatie komt. 

De externe competitie wordt niet meer in de Brinkhorst gehouden omdat verhuurder Accres het 

aantrekkelijker vindt de zalen zaterdag permanent aan een andere huurder te verhuren. 

Door de beslissing geen publieksexplicatie te organiseren wordt gebroken met een traditie, die door 

velen wordt gewaardeerd en die een belangrijke promotionele en bindende waarde heeft voor een 

club waar topschakers en gewone clubschakers geen vreemden voor elkaar mogen zijn. Op de 

ledenvergadering 7 september, waar werd benadrukt dat promotie van de sport belangrijk is, werd 

duidelijk dat Schaakstad Apeldoorn financieel grote problemen heeft. Die zijn ontstaan doordat 

onder de jeugd en een groot deel van de leden al zeker een jaar domweg geen contributie is 

opgehaald. Overigens had het bestuur op meer punten zijn huiswerk niet gedaan. Vergeten werd 

bijvoorbeeld te melden dat het eerste team de nationale beker heeft gewonnen, spelers hebben ook 

nooit een felicitatie mogen ontvangen.  

Niet iedereen komt op het idee om uit zichzelf geld over te maken en als het bestuur daar dan niet 

achteraan zit, kun je problemen krijgen. De kascontrolecommissie heeft de boeken niet goedgekeurd 

en het bestuur heeft van de ledenvergadering toestemming gekregen om over enkele maanden de 

financiën te presenteren. Alles zou in orde komen, zegde het bestuur toe. Met geen woord is gerept 

over de mogelijkheid de publieksexplicatie te schrappen.  

Tot afgelopen jaar regelde de SBSA publieksexplicatie en betaalde deze ook af en toe als het 

sponsorbudget onvoldoende was. Aangezien de nieuwe sponsor geen heil ziet in SBSA-activiteiten en 

alleen geld voor het eerste team beschikbaar stelt, heeft het SBSA-bestuur besloten niet uitbundig 

eenzijdig te gaan ‘samenwerken’. Wel is bijvoorbeeld in een pagina in de laatste schaakkrant 

aandacht aan Homburg Apeldoorn besteed, terwijl dit bedrijf voor geen cent geadverteerd heeft in 

de 4700 euro kostende krant. De SBSA is van goede wil, blijkt daar toch uit. 

De SBSA heeft voordat er sprake van BIS was het eerste team van Schaakstad gefinancierd (onder 

meer uit winst op de Schaakkrant, toen de advertentiemarkt nog beter was), maar is niet van plan 

eeuwig een dergelijke nobele taak op de schouders te nemen. Nu de fusieclub al een tijdje bestaat en 

de bloedgroepen zich gemengd hebben kan het clubbestuur dergelijke taken toch zelf aan, redeneert 

het SBSA-bestuur. 

http://www.essentchess.nl/


Vanuit de ledenvergadering van Schaakstad is aan het bestuur gevraagd waarom niet in het 

Denksportcentrum wordt gespeeld. ‘Zijn we zo arm?’, vroeg een lid. Dat valt wel mee, antwoordde 

de voorzitter. Het Bolwerk is luidruchtig en de bar is in de speelzaal. Mocht het bestuur de bovenzaal 

niet hebben gehuurd dan is er ook geen goede analysemogelijkheid (er is een zaalgedeelte waar dat 

kan maar dat staat in open verbinding met de speelzaal). Het bestuur heeft voor het Bolwerk 

gekozen omdat daar de bar in eigen beheer kan worden geëxploiteerd. Met het Denksportcentrum is 

echter niet overlegd of er wat te regelen zou zijn. Het bestuur heeft wel aan de ledenvergadering 

toegezegd te onderzoeken of er toch niet te zijner tijd in het DSC gespeeld kan worden. 

Overigens willen we er geen gewoonte van maken om in deze berichten allerlei organisatorische 

akkefietjes te bespreken. Het is veel interessanter te melden wat voor goede initiatieven er allemaal 

worden genomen. We menen echter wel dat het in het belang van het Apeldoornse schaken is om 

dergelijke opmerkelijke beslissingen te melden en toe te lichten. Ook dat valt onder de journalistieke 

taak Apeldoorns schaaknieuws te brengen. We lichten het maar even toe, want bij trieste berichten 

wordt de boodschapper nog wel eens verweten dat hij een slechte boodschap brengt.   

Overigens heeft Schaakstad Apeldoorn de eerste wedstrijd in de Meesterklasse ook in het Bolwerk 

gespeeld. Toen is een bovenzaaltje gehuurd waar Jeroen Noomen een interessante 

publieksexplicatie heeft gehouden. Daar bestaat zelfs nog filmmateriaal van. Het argument dat er 

geen ruimte zou zijn, lijkt dus niet valide. 
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GM Dennis de Vreugt gaf enkele jaren geleden een simultaan 

 in Apeldoorn. Ook nam hij in Apeldoorn deel aan een workshop 

 van IM Mark Dvoretsky (Dennis achteraan tweede van links, naast  

IM Sipke Ernst).  Simultaans en trainingen zijn manieren om het  

schaken te stimuleren, zowel via bijbrengen schaaktechniek als voeden  

van fascinatie. Eén van de simultaandeelnemers communiceerde  

duidelijk dat hij een fan van het Nederlands elftal is. Het hummeltje  

op de voorgrond bij de training is Daniel Stellwagen, die is er ook  

niet slechter van geworden. Dennis de Vreugt was overigens ook 

 een van de Nederlandse spelers in de Chess Experience die in 1999 

 in Apeldoorn werd gehouden. Van dit fascinerende evenement met 

 trainingen van Dvoretsky en Joesoepov en wedstrijden tussen 

 topjeugd van Israël, Duitsland en Nederland staat een uitgebreid 

 verslag op www.sbsa.nl 
  

Dennis de Vreugt maakt PR- en Communicatieplan voor KNSB 
Grootmeester en tweevoudig Europees jeugdkampioen Dennis de Vreugt maakt een een pr- en 

communicatieplan voor de nationale schaakbond KNSB. Hij doet dat  in het kader van een stage voor 

zijn opleiding aan de Johan Cruijff Academie in Amsterdam. Iedereen die goede voorbeelden (ook uit 

andere sporten), suggesties, ideeën, tips, opmerkingen, klachten, interessante sites of vragen heeft, 

wordt uitgenodigd contact op te nemen met Dennis via ddvreugt@schaakbond.nl 
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Discussie over schoonheidsprijs Aventus 2004 

IM Rob Hartoch verzorgde tijdens het ROC Aventus toernooi de publieksexplicatie en hij 

zorgde er voor dat het publiek de schoonheidsprijs toekende. Hij had zelf ook twee ronden 

meegespeeld en besloot een partij in te dienen voor de schoonheidsprijs.  

Die prijs werd door het publiek toegekend aan Johan Wolbers, zie vorige SBSA-bericht voor de partij. 

Rob is het daar niet mee eens. Hij meldt in een mailtje: 

mailto:ddvreugt@schaakbond.nl


Zet je op de SBSA nog even dat ik het niet eens was met de besluitvorming betreffende de 

schoonheidsprijs? Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik deze had moeten krijgen vanwege de 

moeilijkheidsgraad, want zoals ik reeds heb uitgelegd was het pionoffer van Wolbers voortgekomen 

uit een bekend thema. 

Groet, Rob   

 

Hensbergen,W (1946) - Hartoch,R (2248) [A42] 

Aventus 2004 Apeldoorn (1), 10.09.2004 

1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.e4 d6 4.Pc3 e5 5.Pf3 exd4 6.Pxd4 Pe7 7.Le3 Pbc6 8.Pxc6 bxc6 9.Dd2 0–0 10.h4 f5 

11.h5 fxe4 12.hxg6 Pxg6 13.Pxe4 Tb8 14.Pc3 Df6 15.Tc1 Lg4 16.b3 Tbe8 17.Ld3 Ph4 18.Lxh7+ Kxh7 

19.g3 Kg8 20.Txh4 Df3 21.Pe2 Te4 22.Dd3 Tfe8 23.Kd2 Lf5 24.Pg1 Txe3 25.fxe3 Dxg3 26.Dxf5 Dxe3+ 

27.Kd1 De1+ 28.Kc2 Dc3+ 29.Kd1 Te1# 0–1 

 

Overigens meent IM Merijn van Delft in zijn artikel voor Schaaknieuws dat hij de winst van IM 

Naumann op IM Bancod de mooiste partij vindt. 

 

(3) Naumann,A (2538) - Bancod,R (2354) [B79] 

Aventus 2004 Apeldoorn (4), 11.09.2004 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 g6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 Lg7 6.Le3 Pf6 7.Lc4 0–0 8.Lb3 d6 9.f3 Ld7 10.Dd2 Da5 

11.0–0–0 Tfc8 12.h4 Pe5 13.g4 b5 14.h5 Pc4 15.Lxc4 bxc4 16.Lh6 Lh8 17.Pf5 Lxf5 18.gxf5 Tab8 

19.hxg6 fxg6 20.fxg6 Txb2 21.g7 Txa2 22.Dg2 Da3+ 23.Kd2 Txc2+ 24.Kxc2 Db3+ 25.Kc1 Dxc3+ 26.Dc2 

Da3+ 27.Db2 Dxb2+ 28.Kxb2 Lxg7 29.Thg1 Pe8+ 30.Txg7+ Pxg7 31.Tg1 Kf7 32.Txg7+ Kf6 33.Tg3 e5 

34.Th3 Ke6 35.Ld2 Tg8 36.Txh7 Tg3 37.Th6+ Kd7 38.Kc3 Txf3+ 39.Kxc4 1–0 

 

Mocht iemand nog een andere mening zijn toegedaan, dan publiceren we dat graag. Mits 

schaaktechnisch met een toelichting gemotiveerd. 

 

Schaaksets te koop 

De (verzwaarde) schaakstukken en borden die op het Aventus-toernooi te koop waren, zijn nog 

verkrijgbaar bij het SBSA-secretariaat. Kosten 12,50 per setje. Per tien stuks korting: 110 euro. 

Volgens IM Johan van Mil is de prijs-kwaliteit verhouding heel erg goed. De SBSA heeft twee redenen 

om af en toe een schaakartikel te verkopen: schaakmaterialen onder de mensen brengen en enige 

winst maken om secretariaats- en organisatiekosten te dekken. Het schaakspel is uitstekend geschikt 

om op je werk neer te zetten (potje spelen in de pauze), mee te nemen op vakantie of als cadeautje 

te geven (nuttig en creatief verjaardagscadeau). De borden zijn van rubber en oprolbaar, kleuren 

groen/wit en zwart/wit. Enige nadeel is dat je het bord een paar dagen moet laten luchten omdat te 

ruiken is dat het net van de fabriek komt. 

 

Zorgvuldig schrijven is moeilijk 



Zorgvuldig schrijven is moeilijk. Het vorige SBSA-bericht begon in de engelse samenvatting 

met de mededeling dat Epishin en Fridman hadden gewonnen. De laatste moest natuurlijk 

Glek zijn. Zal iets te maken hebben met het late tijdstip. Ook andere schaakjournalisten 

vliegen wel eens de bocht uit. Peter Boel vertelt in zijn column in de dagbladen van de Stentor 

dat Hartoch op zaterdag (moet zijn: zondag) publieksuitleg gaf en veronderstelt dat de tpr van 

2710 van Hartoch niet klopt. Nou, die klopt wel, maar is gebaseerd op slechts twee gewonnen 

partijen. Hij had een bye op zaterdagmorgen en zaterdagavond kreeg hij een reglementair 

punt omdat de organisatie een indelingsfout had gemaakt waardoor hij was ingedeeld tegen 

een speler die een bye had genomen. Zo kom je gauw aan 3,5 uit 4.  

Herman Grooten besteedt in het zaterdagnummer van Trouw aandacht aan schaken in 

Apeldoorn en het Aventus-toernooi. Met sommige details neemt Herman het niet zo nauw. 

Tot zijn stomme verbazing leest uw redacteur dat Karel van Delft De Schaakmaat heeft 

opgericht?! Herman zal de toenmalige toptraining voor jeugd van deze club bedoelen. Verder 

heet de SBSA Stichting BEVORDEREN Schaken Apeldoorn en niet ‘bevordering’. Dat er 

vijf GM’s aan het Aventustoernooi deelnamen, zoals Herman schrijft, klopt evenmin. Dat 

zouden er vijf zijn, maar GM Daniel Stellwagen moest zich terugtrekken wegens een 

vooruitgespeelde KSNB-wedstrijd. Dit i.v.m. trainingsmatch jong Oranje in Slovenië (zie de 

KNSB-site www.schaakbond.nl).  
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Toernooiverslag Apeldoornse Courant 

 

 
co-winnaar GM Vladimir Epishin 

http://www.schaakbond.nl/


 

 
IM Rob Hartoch geeft publiekscommentaar 

 

 
Analyse partij van GM Daniel Fridman  

 

 
Freddie van der Elburg (l) vs Sjef Rijnaarts 
 

Glek en Epishin winnen ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2004 
 

De Russische grootmeesters Vladimir Epishin en Igor Glek hebben  afgelopen weekeind het ROC 

Aventus Open Apeldoorns schaakkampioenschap gewonnen. Het toernooi telde een recordaantal 

van 159 deelnemers 



Het publiek kende Johan Wolbers uit Apeldoorn de schoonheidsprijs toe. 

 

Wolbers,Johan (1989) - Schippers,Erik [B25] 

Aventus 2004 Apeldoorn (6), 12.09.2004 

1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.g3 Pc6 4.Lg2 g6 5.d3 Lg7 6.f4 e6 7.Pf3 Pge7 8.0–0 Pd4 9.Le3 Pec6 10.e5 dxe5 

11.Pxe5 Pxe5 12.fxe5 Lxe5 13.Pe4 Pf5 14.Df3 Ld4 15.Lxd4 Dxd4+ 16.Kh1 0–0 17.g4 Pd6 18.c3 De5 

19.Pf6+ Kg7 20.Tae1 Dg5 21.d4 cxd4 22.cxd4 Pc4 23.Dc3 Db5 24.b3 Pb6 25.d5 Td8 26.Pe8+ Kf8 

27.Dg7+ Ke7 28.Dxf7# 1–0 
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ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 
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ROC AVENTUS  OPEN  APELDOORNS  SCHAAKKAMPIOENSCHAP 
                 vrijdag 10, zaterdag 11, zondag 12 september 2004 

 

 Organisatie:  Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn (www.sbsa.nl). 

 Sponsor:  ROC Aventus. 

http://www.sbsa.nl/


 Locatie:  ROC Aventus, Molendwarsstraat 40, Apeldoorn.   
(Ongeveer twee minuten lopen van NS-station, parkeerplaatsen aanwezig). 

 Groepen: A. rating vanaf 1800 elo,  B. rating tot 1900 elo. 
 

Programma 

vrijdag  10 september                       zaterdag 11 september   zondag 12 

september 

aanmelden 18.30 – 19.00 uur          2e ronde    9.00 – 13.00 uur  5e ronde     9.00  – 

13.00 uur 

1e ronde  19.30 – 23.30 uur             3e ronde  14.00 – 18.00 uur  6e ronde 14.00 – 

18.00 uur    

                                                        4e ronde  19.30 -  23.30 uur  aansluitend 

prijsuitreiking 

 

 De eerste vier ronden kan men één of twee vrije ronden opnemen. Voor een zelf genomen 

vrije ronde wordt een half punt gegeven. Dit vooraf meedelen. 

 Het speeltempo is twee uur per persoon voor de hele partij. 

 De uitslagen worden voor de rating doorgegeven aan de KNSB, niet aan de FIDE. 

 De eerste twee ronden worden op rating ingedeeld, de volgende op weerstandspunten. 

 Arbiters: Hans Bouwer en Paul Ham. 

 Er wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement. Het reglement voor versneld beëindigen 

is van toepassing als een van de spelers minder dan een kwartier op de klok heeft. 

 In het gebouw is catering aanwezig. 

 Winnaars vorige edities: 1997 Freddie van der Elburg en Marc Jonker, 1998 Jeroen 

Willemze en Merijn van Delft, 1999 Erwin l’Ami en Merijn van Delft, 2000 Erwin l’Ami 

en Merijn van Delft, 2001 GM Vladimir Epishin en GM Friso Nijboer, 2002 GM 

Vladimir Epishin, 2003 GM Andrei Shchekachev. 

 IM Rob Hartoch verzorgt zondag vanaf 13.00 uur publieksuitleg over gespeelde partijen.  

 Inschrijfgeld: A-groep 20 euro, B-groep 15 euro, jeugd t/m 20 jaar 10 euro, IM’s/GM’s 

vrij. 

 Betalen aan de zaal. 

 Vooraf aanmelden bij Hans Bouwer (tel 055 – 3662649 of  h.bouwer@tiscali.nl) of via 

Karel van Delft k.vandelft@planet.nl o.v.v. naam, telefoonnummer, rating en vrije ronden. 

 Meer informatie: www.sbsa.nl  

 

Prijzen 
  Groep A.  Groep B. 

1e prijs   1.000 euro              200 euro 

2e prijs      400 euro  100 euro 

3e prijs         200 euro    50 euro 

4e prijs         100 euro    40 euro  

5e prijs           50 euro    30 euro 

Bij een gelijk aantal punten worden geldprijzen gedeeld.  

In beide groepen vijf  boeken ‘Briljant Schaken 2003’ als ratingprijs.  

Schoonheidsprijs een DGT-klok. 

 

Deelnemers ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 

Naam, KNSB-nummer, KNSB-rating, eventueel groep, eventuele byes 

mailto:h.bouwer@tiscali.nl
mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.sbsa.nl/


Vier spelers zijn als invaller in beide groepen opgenomen 

 

A-groep 
1. GM Daniel Fridman  8149482 – 2620 
2. GM Vladimir Epishin  8108408 – 2553 
3. GM Igor Glek 7816897 - 2548 
4. GM Friso Nijboer 5966092 – 2545 
5. IM Alexander Naumann FIDE rating 2538 
6. IM Maarten Solleveld 7501153 - 2487 
7. IM Sipke Ernst 7482563 – 2473 bye ronde 4 
8. IM Alexander Kabatianski 7986440 – 2438 bye ronde 1,4 
9. IM Manuel Bosboom 6938624 - 2418 
10. IM Merijn van Delft  7613804 - 2361   bye ronde 4 
11. IM Sebastian Siebrecht 8154190 – 2344 
12. FM Arno Bezemer 6743561 - 2337 
13. Lucien van Beek 7365237 - 2306  bye ronde 4 
14. Dimitri van Leent 7859830 - 2252 
15. Daan Zult 7504145 - 2251 
16. IM Rob Hartoch (drie ronden, zondagmiddag explicatie)  6550324 – 2248 bye 2,5,6 
17. Willem Muhren 7754879 – 2244 bye ronde 4 
18. Peter Doggers 7592893 - 2234 
19. Ali Bitalzadeh 8078026 - 2233   
20. Fred Slingerland 6957412 - 2230 
21. Roeland Pruijssers  7835322 – 2221 
22. Henk-Jan Visser 7520260 – 2220 
23. Joost Wempe 7427552 – 2204 bye ronde3 
24. Sander van Eijk  7909352 – 2200    bye ronde 4 
25. Vincent Rothuis 8025402 – 2159 bye ronde 4 
26. Sjef Rijnaarts 7654592 – 2156 bye ronde 4 
27. Raymond de Rooy  6453579 -2150   bye ronde 1 
28. Freddie van der Elburg 6234360 – 2138 bye ronde 2  
29. Marcel Boel 7521283 – 2120 bye 2 
30. Evi Zickelbein (invaller/organisatie)  8209410 – 2113 
31. Jouke Algra 7923663 – 2089 
32. Martin van Dommelen 7753801 – 2079 bye ronde 4 
33. Michiel Blok 7338947 -2078 
34. Ad Kleijberg  7395289 – 2075 bye ronde 1 
35. Johnny Fluit   7143631  - 2067   
36. Twan Burg 7994954 - 2054 
37. Frans Arp 6225516 - 2049 
38. Piet van Eijndhoven 6163443 - 2044 bye ronde 4 
39. Jozef  Molenaar 7649048 - 2044   
40. Caroline Slingerland 7042123 - 2026   
41. Rob van Meurs 7177544  - 2024 
42. Han Holl    7476139 - 2017 
43. Cees van Bohemen 5966356 – 2012 bye ronde 2  
44. Sander Pauw 7345569 - 2007 
45. Cees Visser 7409699 – 1991 bye ronde 4 
46. Johan Wolbers 7694731 – 1989 bye ronde 4 
47. Rody Straat 7378987 - 1983 



48. Michiel Luijpen 7369098 – 1975 
49. Dirk Goes 6015746 – 1974 bye ronde 4 
50. Remco Sprangers 7938337 - 1974   
51. Patriek Vleeming 7557451 – 1971 bye ronde 1, 4 
52. Marcel Schroer 7528499 – 1960 bye ronde 4 
53. Ivar Heine 7838512 – 1953 bye ronde 3,4 
54. Willem Hensbergen 6570663 – 1946 bye ronde 4 
55. Olger van Dijk 7517543 - 1931 
56. Ph. Westerduin  7411767 – 1929 bye ronde 1,4 
57. Jean-Paul Pennings 7233094 - 1925 
58. Yme Jan Jellema  7739083 – 1924 
59. Frank Stevens  7689055 – 1909 
60. G. Houterman 8084593 - 1909 
61. Stefan Kuipers 7880763-  1901   
62. Wil Sparreboom 6399503 – 1887 bye ronde 1   
63. Renske Hania  7739061 – 1885  
64. Jeroen de Moor 7907493 –1864 bye ronde 4  
65. Johan de Zwart 6296312 –1861 bye  ronde 1,4 
66. Peter Drost 8017086 – 1860  bye ronde 4 
67. Tobias Hendriks 7948600 –1850  bye ronde 4 
68. Jan Bettman 7367910 – 1848 bye ronde 3 
69. Jan van der Helm 6085189 – 1841  
70. Robert Verkruissen 6814852 – 1831  bye ronde 4 
71. René Pijlman 7139176 – 1831 bye ronde 4 
72. Wytse Wiersma  6161430 – 1818  
73. Roi Miedema 8027371 – 1817  
74. Jaap Tulp 8122598 – 1817  bye ronde 4 
75. Etienne Goudriaan 7955343 – 1810  bye ronde 4 
76. Frank London 6029177 – 1808  
77. Pim van Geest 7973878 – 1807  bye 1,2  
78. Henriët Springelkamp 7897197 – 1761  bye ronde 4 
79. Henk Pruijssers (invaller/organisatie) 6953155 – 1703 
80. Rien Bos (invaller/organisatie) 7732758 - 1689 
81. Henk Scholten (invaller/organisatie) 6228816 – 1643 
82. Karel van Delft (invaller/organisatie) 7558958 - 1571 
83. Erik Schippers geen knsb nummer, geen rating   
84.  
 

B-groep 

1. Caspar Kruijf    7108123 – 1877  
2. P. Nobel 8034994 - 1871 
3. Jeroen Cromsigt 7498843 – 1868 bye ronde 4 
4. Remco Crefcoeur 8038129 – 1835 
5. Marcel Flohr 7103591 – 1835 bye ronde 1 
6. Brent Burg  7938205 – 1816  bye ronde 1,4 
7. Barry Braeken 8112027 – 1827  
8. Jarno Witkamp 7923311 - 1812 
9. Willem Frouws 7950239 – 1805 
10. Henk Burg 8043244 - 1799 
11. Mark Brussen 7716841 – 1796 bye ronde 2 



12. Sander van Vucht 6809693 -1790 bye ronde 3 
13. Ronald Gouma 7266864 - 1787 
14. Hans Kluck 7621691 – 1761 
15. Patrick Smans 8015711 - 1747  bye ronde 4 
16. Bas van Opheusden 7897318 - 1737   
17. Nico van der Wallen 7495609 - 1722   bye ronde 1,4 
18. Liesbeth Rietvink 8044135 - 1722  
19. Henk Pruijssers (invaller/organisatie) 6953155 – 1703 
20. Stef Boog 7160769 – 1703 bye ronde 2 
21. Jos Hendriks 6430325 – 1698 bye ronde 4 
22. Garth Sylbing 7656880 – 1696 bye ronde 4 
23. Christiaan Houpst 7573258 – 1696 bye ronde 4 
24. Antonio de Freitas Teixeira  8162572 – 1688 
25. André Schols  7425968 – 1687 
26. Eric de Moor  8036193 – 1674 bye ronde 4 
27. Koen Lambrechts 7967223 – 1671 
28. Rien Bos (invaller/organisatie) 7732758 - 1689 
29. Shorish Maroof 7990411 – 1653 bye ronde 2 
30. Henk Scholten (invaller/organisatie) 6228816 – 1643 
31. Jan-Pieter de Vries 8115118 – 1638 bye ronde 1,4  
32. H. Schuilenburg 6684326 - 1637 
33. Wieke Haakma  8058435 – 1634 
34. Arie van Veen 7265225  - 1624 bye ronde 4 
35. Hans Kuyper 5982856 - 1619   
36. Gerard Mulder  7244699 - 1618 
37. Hessel  Hulleman jr. 7696964 - 1617 
38. J.B.P. Kranendonk 7438409 – 1616 
39. Paul Hummel 8098827 - 1615 
40. Jeroen Snijdewint 7978234 -1604 
41. Rinske Ijsselhof  8064782 – 1582 bye 4 
42.  Karel van Delft (invaller/organisatie) 7558958 - 1571 
43. Sander Walhout 8052154 – 1568 
44. Evert Rademakers 8136513 – 1564 bye ronde 1,4 
45. Kristianne Tempelman 8040560 - 1536 
46. Susan van Dommelen 7981886 – 1517 bye ronde 2,3  
47. Erwin Huzen 8131211 – 1457   komt iets later eerste ronde 
48. Jiri Obels 8090918 – 1447 bye ronde 1,4 
49. Jori van der Raadt 7943408 - 1439 
50. Karin Pruijssers 7835333 - 1426   
51. Petra Springelkamp 7925731 - 1234 
52. Jered Bloom 8141562 - geen rating, bye ronde 4 
53. Nico Beerstra 8150670 - geen rating                
54. Remko Huzen 8151451 - geen rating  bye ronde 2, 4 
55. Martijn van Blitterswijk 8194813 - geen rating bye ronde 2 en 4 
56. Jelle Bos 8210191 - geen rating 
57. Heidi Vormer 8110366 - geen rating  
58. E.A.L. van der  Wallen-Vroom  8076761 - geen rating,  bye 1,4 
59. Esther Wolbers 7759312 – geen rating 
60. Maurice van Eijk 8100928 geen rating, bye 1,4 
61. Sebastiaan van der Lubben geen knsb nummer, geen rating 
62. Miriam Burg geen knsb nummer, geen rating 
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Schaakkrant 5 

Schaakkrant 5 komt komende woensdag uit, 8 pagina’s tabloid-formaat. Huis aan huis in 

Apeldoorn, 2.000 extra kranten.  
 

129 tactische opgaven in naspeelbordje 

Op te lossen in naspeelbordje en de antwoorden zijn ook nog op te vragen. 

Vanaf opgave 15 kun je het antwoord ook naspelen in een bordje. 

www.keyx.freeserve.co.uk/archive1.htm 
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Spassky neemt het op voor Fischer 
Zoals bekend zit de 11e wereldkampioen Bobby Fischer vast in een Japanse cel nadat de VS zijn 

paspoort ongeldig hebben verklaard. De 10e wereldkampioen Boris Spassky neemt het voor Fischer 

op, zie onderstaande tekst. 

Bron: Chessbase.com (met dank aan Koos Bloemsma voor attenderen op de tekst) 

Op de Chessbase.com site staat meer informatie 

 

http://www.keyx.freeserve.co.uk/archive1.htm


Appeal to President Bush from Boris Spassky 
 

 
 

Mr. President, 

In 1972 Bobby Fischer became national hero. He smashed me in the match in Reykjavik. The 

Soviet chess hegemony collapsed. One man won against a whole army. Soon after that 

Fischer stopped playing. He repeated the sad story of Paul Morphy. At the age of 21, 

legendary Paul had beaten all leading European masters and became unofficial champion. He 

stopped playing and finished his tragic life at the age of 47 in New Orleans in 1884. 

In 1992, twenty years after Reykjavik, there was a miracle. Bobby resuscitated and we played 

a match in Yugoslavia. But at that time there were sanctions against Yugoslavia forbidding 

American citizens any sort of activity on the territory of Yugoslavia. Bobby violated the 

instructions of the State Department. He became the subject of a warrant for arrest issued on 

December 15, 1992 by the US District Court. As for me, as a French citizen since 1978, I did 

not get any sanctions from the French government. 

 

 
Spassky vs Fischer during the match of the century in Reykjavik in 1972 

 

Since July 13, 2004, Bobby has been detained at Narita airport on immigration violations. 

Further events have been described by media. 

It is clear that the law is the law. But Fischer’s case is not usual. I am an old friend of Bobby 

since 1960 when we played in Mar-del-Plata and shared 1-2 places. Bobby is a tragic 

personality. I realized this at that time. He is an honest and good natured man. Absolutely not 



social. He is not adaptable to everybody’s standards of life. He has a very high sense of justice 

and is unwilling to compromise as well as with his own conscience as with surrounding 

people. He is a person who is doing almost everything against himself. 

I would not like to defend or justify Bobby Fischer. He is what he is. I am asking only for one 

thing. For mercy, charity. 

If for some reason it is impossible, I would like to ask you the following: Please correct the 

mistake of President François Mitterand in 1992. Bobby and myself committed the same 

crime. Put sanctions against me also. Arrest me. And put me in the same cell with Bobby 

Fischer. And give us a chess set. 

 

Boris Spassky 

10-th Chess World Champion 

08.07.2004 

 

Een tijdje in een cel met Fischer plus schaakbord zitten willen vast meer mensen. 

Apeldoorner Patrick Goudriaan (tijdens Open jeugd NK in Hengelo) steunt de 

vrijlatingscampagne in ieder geval. 
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Corus Chess site en Rob Hartoch 
Jaarlijks wordt in Wijk aan Zee het befaamde Corus toernooi (voorheen Hoogovens) gespeeld.  

Het toernooi heeft een site www.coruschess.com waarop het jaar door columns worden 

gepubliceerd van IM Gert Ligterink,  schaakcolumnist van de Volkskrant en oud-Nederlands 

kampioen. 

Naar aanleiding van de remise in het Amsterdam Chess Tournament tussen IM Rob Hartoch en GM 

Jan Timman, die bij gewonnen stand voor Hartoch in remise eindigde, merkt Ligterink op dat Hartoch 

http://www.coruschess.com/


misschien wel grootmeester zou zijn geworden als hij niet zo vaak de spanning van de partij door een 

remise afkoopt.  

Talent kan Hartoch niet ontzegd worden, in 1965 werd hij tweede op het 

jeugdwereldkampioenschap in Barcelona. 

Rob heeft echter meer talenten, zoals we in Apeldoorn weten. Hij is een uitstekende 

publieksexplicateur. Zijn volgend optreden als zodanig in Apeldoorn is gepland op zondagmiddag 12 

september tijdens het ROC Aventus Open Schaakkampioenschap. Hij zal dat toernooi ook drie 

partijen meespelen. Daarbij kan hij zich laten inspireren door zijn eigen partij die Ligterink in zijn 

column aanhaalt: 

Kuijf,R (2430) - Hartoch,R (2355) [C43] 

Wijk aan Zee II (6), 25.01.1984 

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.d4 exd4 4.e5 Pe4 5.Lb5 c6 6.Dxd4 Da5+ 7.c3 Pxf2 8.Lc4 Lc5 9.Df4 d5 10.exd6 

Le6 11.b4 Lxc4 12.De5+ Le6 13.Dxg7 Pd3+ 14.Kd2 Pxb4 15.Dxh8+ Kd7 16.La3 P8a6 17.cxb4 

Pxb4 18.Dc3 Le3+ 19.Ke1 Pd3+ 20.Ke2 Pf4+ 21.Kd1 Da4+ 22.Dc2 Da5 23.Te1 Dd5+ 24.Pbd2 

Pxg2 25.Te2 Lg4 26.Db3 Lxf3 27.Dxd5 Lxe2+ 28.Kxe2 cxd5 29.Pf3 Te8 30.Kf1 Pf4 31.Pg5 Tg8 

32.Pf3 f6 33.Tb1 b6 34.Te1 d4 35.Lb2 Pd3 time 0–1 
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Aan de vergetelheid ontrukt 

 

Kramnik,V (2480) - Jonker,M (2205) Wch U18, 1991 

1.d4 d6 2.e4 Pf6 3.Pc3 c6 4.f4 Da5 5.Ld2 Db6 6.Pf3 Lg4 7.Pa4 Lxf3 8.gxf3 Dc7 9.f5 Pbd7 10.De2 g6 
11.Lh3 Lg7 12.Pc3 a6 13.f4  

gxf5 14.Lxf5 e6 15.Lh3 0-0-0 16.0-0-0 c5 17.e5 cxd4 18.exf6 dxc3 19.fxg7 cxd2+ 20.Dxd2 Thg8 21.f5 
exf5 22.Thg1 Pe5 23.Lxf5+  

Kb8 24.Lxh7 Pf3 25.Dc3 Pxg1 26.Dxc7+ 1-0 
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Henk Scholten is ook de komende editie weer  

 actief als organisator/invaller/computerman 

tijdens het Aventus-toernooi. 

 

PC voor SBSA-jeugdtraining 

Henk Scholten heeft de pc die de SBSA van Wegener heeft gekregen helemaal opgeknapt en 

programma’s er op gezet. Ook heeft hij er een cdrom-speler, beeldscherm, muis en 

toetsenbord  bijgevoegd. Dat kost ons helemaal niets. Bedankt Henk! 

Lucien van Beek kan de pc nu gebruiken tijdens de SBSA-jeugdtrainingen die komend 

seizoen weer in het Denksportcentrum worden gegeven.  

Aan de SBSA-jeugdtraining doet een tiental gemotiveerde jeugdschakers mee. Ze trainen in 

twee groepen. 

 

 

 
Op het Eggink Maalderink Schaakfestival kreeg  

Kyra-Tiana als OSBO-kampioene het boek  

‘Briljant Schaken 2003’ van IM Hans Böhm. 

 

Kyra-Tiana Kers tweede meisje op NK t/m 10 

Het is al weer even geleden, maar Kyra-Tiana Kers is 12 juni in Maarssen tweede geworden 

op het NK t/m 10 jaar in de categorie meisjes. 

In De Koningsvleugel, het jeugdblad van de Schaakmaat, doet ze daar verslag van. Ze begon 

goed. Zelf heeft ze een jeugdrating van 841, maar de eerste partij won ze toch maar mooi van 

een meisje met rating 1314. Zo doe je goede zaken.  
 



 

 

 

SBSA emailbericht  181       20 juni  2004 

 

 

 
IM Daniel Stellwagen (l) tegen Marc Jonker 

 

 
Het was een mooi toernooi volgens Jered Bloom (l) 

 

Stellwagen wint Eggink Maalderink Apeldoorns Rapidschaakkampioenschap 

De 17-jarige internationaal meester Daniel Stellwagen heeft zaterdag het Eggink Maalderink 

Apeldoorns Rapidschaakkampioenschap gewonnen. In Denksportcentrum Apeldoorn versloeg 

hij zes tegenstanders op rij en stelde in de slotronde de eerste plaats veilig door een remise 

tegen John Sloots, die daarmee de vierde plaats bereikte. Jonker maakte verder geen fouten en 

werd met zes punten tweede. De derde plaats was voor Martin van Dommelen.  

Na Joesoepov, Glek, Fridman/Afek kent het Apeldoorns rapidkampioenschap daarmee ook dit 

jaar weer een kampioen van formaat. 
 



 

 

SBSA jeugdtraining 

Komend seizoen is er weer een SBSA-jeugdtraining. 

Het aantal deelnemers is minder dan vorig jaar. Dat komt mede doordat we minimumeisen stellen 

aan de hoeveelheid huiswerk (minimaal 50 tactische diagrammen per week). Niet iedere jeugdspeler 

is daarvan gecharmeerd. De SBSA denkt dat het geen zin heeft ouders geld te laten betalen voor 

jeugd die niet wil werken aan de eigen schaakontwikkeling. Bovendien hebben de organisatoren 

geen zin zich in te spannen voor jeugd die zich vrijblijvend gedraagt.  

Lucien van Beek is weer hoofdtrainer. Karel van Delft is coördinator. Medewerking aan de organisatie 

verleent Hans Bouwer. Vanuit het SBSA-bestuur is ook Merijn van Delft bij de trainingen betrokken. 

Er zijn twee groepen. 

In de A-groep doen Roeland Pruijssers, Etienne Goudraan, Susan van Dommelen, Kristianne 

Tempelman, Maurice van Eijk en Koen Lambrechts mee. Van enkele mogelijke deelnemers krijgen we 

wellicht nog een bevestiging. 

In de B-groep doen Remko Huzen, Jered Bloom, Nico Beerstra en Martijn van Blitterswijk mee. 
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v.l.n.r. Arthur van de Oudeweetering, Lucien van  

Beek, Merijn van Delft, Manuel Bosboom. 

(Foto Ben Spierings) 

 

NK Snelschaak: BIS Nederlands kampioen 

BIS is zaterdag in Den Haag Nederlands snelschaakkampioen geworden. Het team bestond uit 

IM Manuel Bosboom, IM Arthur van de Oudeweetering, Lucien van Beek en IM Merijn van 

Delft. 
 

 

 
Kampioensteam met beker. (Foto Jan Werle) 

 



 
V.l.n.r. Sipke Ernst, Manuel Bosboom, Arthur  

van de Oudeweetering en Merijn van Delft. 

(Foto Karel van Delft) 

 

Bekerfinale KNSB 

In Groningen heeft BIS zondag tijdens het Unitas Schaakfestival de KNSB bekerfinale 

gewonnen.  

BIS speelde hier in mee met IM Sipke Ernst, IM Manuel Bosboom, IM Merijn van Delft en 

IM Arthur van de Oudeweetering.  

Partijen worden later deze week gepubliceerd op http://www.svunitas.nl en zo volledig 

mogelijk ook in de volgende SBSA-berichten. 
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GM Roland Schmaltz (l) en IM Manuel Bosboom 

 

http://www.svunitas.nl/


 

IM Rob Hartoch 
 

 

Doorkijkje in de speelzaal 
 

NK Lightning Chess 
 

Voor meer informatie: zie www.lightningchess.nl. 

IM Rob Hartoch snelschaakte tegen het publiek en gaf een simultaan. Omdat hij weinig zin had om te 

lopen, liet hij zijn tegenstanders de zetten uitvoeren. ‘Zo leer ik ze gelijk de schaaknotatie’, meldde 

de schaakmeester. 

 

Roland Schmaltz prolongeert ONK-titel Lightning Chess 
 

Drie seconden nadenken is fataal 

 

Roland Schmaltz heeft zijn titel op het CBP Lightning Chess Tournament 

geprolongeerd. In de laatste 18-kamp kon Manuel Bosboom de 

wereldkampioen tot op drie rondes voor het einde bijhouden. Vervolgens 

ging de kaars echter uit bij de speler, die tot dan toe veel indruk had 

gemaakt met zijn razendsnelle armbewegingen, waaruit ook nog eens 

ijzersterke zetten kwamen. Arno Henzen wist in ronde 15 echter te 

profiteren van een - drie seconden durende - aarzeling bij Bosboom, waarna 

http://www.lightningchess.nl/


hij de aansluiting met Schmaltz kwijtraakte. 

 

Naar de opening van het toernooi, waarbij de wethouder van sport Jaap  

Wortman het toernooi opende, begonnen 176 schakers aan hun eerste 7 rondes  

van de 28 voorrondes die moesten worden gespeeld, voordat men in  

finalegroepen kon worden ingedeeld. De grote favorieten waren de nummer 1 en  

2 van vorig jaar. Toen had Roland Schmaltz in een beslissingstweekamp met  

Manuel Bosboom afgerekend. Ook dit jaar kwamen zij vrijwel zonder  

kleerscheuren uit de voorrondes. Alleen Manuel Bosboom liet een halfje  

liggen in de eerste 28 rondes. Schmaltz was ook vrijwel verplicht om het  

toernooi te winnen. Hij was immers zijn wisselbeker vergeten. 

  

Naast dit vuurwerk was er natuurlijk ook volop ruimte voor de "gewone  

schakers" om zich te laten zien. Ondanks de schoolschaakkampioenschappen was  

er nog steeds volop jeugd aanwezig. Al na de voorrondes werd duidelijk dat  

Roy Miedema de jeugdprijs voor jeugd tot en met 14 jaar niet meer kon  

ontgaan. 

 

Naast het toernooi was er tijdens de voorrondes ook de mogelijkheid om tegen  

Rob Hartoch simultaan te spelen op het marktplein voor het stadhuis. De  

voormalige nummer twee van de jeugdwereldkampioenschappen stond twee remises  

af. Daarnaast heeft het Apeldoornse publiek kennis kunnen maken met het  

fenomeen Lightning Chess, doordat zowel TV Apeldoorn als Radio Apeldoorn  

verslag hebben gedaan van het evenement. 

 

In de finalerondes barste het spektakel pas echt los. Al in de tweede ronde  

mochten "Hawkeye" en Bosboom het tegen elkaar opnemen. In een adembenemende  

partij wist Manuel Bosboom Roland Schmaltz door zijn vlag te stampen. Hij  

had echter nog slechts een koning over. Beiden klaagden na de partij.  

Roland Schmaltz verwees naar het feit dat zijn klok aan zijn linkerhand  

stond, omdat hij zwart had. Hij wist zeker dat hij deze partij met wit zou  

hebben gewonnen. Bosboom baalde ervan dat hij torens geruild had. Hierdoor  

had hij geen materiaal meer over. 

 

Bruno Carlier, Jaap de Jager en Rob Caessens konden in de eerste rondes het  

tempo van de top ook goed bijhouden. Hierbij lieten zij Schmaltz zelfs een  

tijdje achter zich, omdat deze verrassend van Rob Caessens had verloren. Deze  

man leek in de eerste rondes helemaal in zijn element in het spelletje dat  

Lightning Chess heet. De kopman van Voerendaal versloeg niet alleen Roland  

Schmaltz. Ook Ekrem Cekro moest eraan geloven toen hij alle stukken  

omgooide.  Zonder twijfel riep Caessens er een wedstrijdleider bij, die de  

partij voor Cekro verloren verklaarde. Vervolgens zorgde Cekro vooral voor  

hilariteit onder de toeschouwers door zijn verontwaardigde reactie. 

 

Na deze ronde kon Caessens het tempo van de top niet meer bijbenen. Ook  

Bruno Carlier verloor de aansluiting. Jaap de Jager stond halverwege op kop  

met Manuel Bosboom. Roland Schmaltz was echter genaderd tot op een halfje. 

Het scenario van 2003 leek zich te herhalen toen Jaap de Jager punten begon  

te verspelen. Ook Manuel Bosboom had inmiddels een halfje verspeeld en  

iedere toeschouwer dacht al weer terug aan de schitterende apotheose van  

vorig jaar waarin Roland Schmaltz Bosboom versloeg in een beslissingsmatch. 

Dit scenario kwam echter niet uit. Bosboom verspeelde nog een halfje en was  

vooral boos op zichzelf toen hij tegen Arno Henzen met nog ieder 4 seconden  

op de klok - en een stuk voor - 3 seconden nadacht en twee zetten daarna door  



zijn vlag ging. 

 

Het toernooi was beslist. Schmaltz had zijn plicht gedaan en mag de  

wisselbeker nog een jaar thuis laten staan. Hopelijk neemt hij hem volgend  

jaar wel mee. Hoofdsponsor Combined Business Power is ook in 2005 nog  

hoofdsponsor van het Open NK Lightning Chess. 

  

Thomas de Hoop. 
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Bijlagen:  partijen BIS – ZZICT (partij Ernst niet compleet) 

 

 
GM Jan Timman (links) en GM Boris Avrukh.  

Op het tweede bord speelt IM Sipke Ernst. 

 

Slotronde Meesterklasse in Apeldoorn: BIS uit Meesterklasse 
BIS is zondag 9 mei tijdens de slotronde van de Meesterklasse in Denksportcentrum Apeldoorn 

gedegradeerd uit de Meesterklasse. In de laatste ronde verloor het team met 5,5-4,5 van ZZICT, 

terwijl degradatiekandidaat HWP Sas van Gent zich redde door 5-5 te spelen tegen ING/Esgoo. 

Topsport is het verschil van de kleine beetjes. Had BIS een halfje meer gescoord dan had het team 

een matchpunt meer gescoord en was Zukertort Amstelveen de degradatieklos geweest. Ironisch 

genoeg had dat halfje meer er nog ingezeten ook. Na bijna zesenhalf uur spelen stond het 4,5-4,5. IM 

Sipke Ernst keepte als een leeuw een verloren eindspel tegen GM Vladimir Chuchelov. Met allebei 

nog een kleine minuut op de klok speelde Ernst zijn toren van f6 naar f5, waar Tg6 remise zou zijn 

geweest. Zo hard is topsport. 

Eerder al was sprake van een enerverende strijd. Op het eerste bord bijvoorbeeld had GM Boris 

Avrukh met zwart nog drie seconden voor vier zetten in een gedrukte stelling. Hij haalde de tijdnood 

en wikkelde af naar een remise-eindspel. 



GM Alexandre Dgebuadze voelde zich voldoende hersteld na zijn hersenbloeding van anderhalf jaar 

geleden. Hij won gedecideerd van Martens. 

Op de andere partijen volgt wellicht binnenkort nog een beschouwing van een of meerdere van de 

spelers. 

IM Rob Hartoch zorgde voor geanimeerd publiekscommentaar. 

Nationaal arbiter Arthur Schuering complimenteerde BIS met de organisatie van de slotronde in het 

Denksportcentrum. Zaterdagavond verzamelde zich een groot deel van BIS al in het 

Denksportcentrum om daar met een aantal leden en jeugdspelers de tafels en borden klaar te zetten. 

Vervolgens gaf GM Boris Avrukh een simultaan aan de jeugdspelers en konden deze toekijken bij 

analyses van spelers van het eerste team. 

Om de laatste kans op lijfsbehoud veilig te stellen was BIS sterk opgekomen. Het sponsorgeld was op, 

waarbij opgemerkt moet worden dat BIS bedankt wordt voor twee jaar steun. Op initiatief van een 

van de Apeldoornse spelers die zelf zijn plek in het team afstond is geld ingezameld onder 22 

clubleden en speelden de andere spelers voor een mindere vergoeding. Dat gold ook voor de 

publieksexplicateur. 

Een pluspunt is dat het team voor een groot deel intact blijft en dat er volgend jaar een nieuwe 

sponsor is, zo heeft het bestuur van Schaakstad Apeldoorn gemeld. Over de details wordt nog nader 

gesproken. Teamcaptain volgend jaar is Merijn van Delft. 

 

BIS – ZZICT  4,5-5,5 
Boris Avrukh  - Jan Timman       0,5-0,5 

Sipke Ernst – Vladimir Chuchelov   0-1 

Igor Glek – John van der Wiel   0,5-0,5 

Alexandre Dgebuadze – Martin Martens   1-0 

Alexander Kabatianski – Joost Hoogendoorn 0-1 

Manuel Bosboom – Frans Cuijpers    0,5-0,5 

Arthur van de Oudeweetering – Jop Delemarre  0-1 

Merijn van Delft – Rini Kuijf    0,5-0,5 

Ferenc Langheinrich – Sebastian Siebrecht  0,5-0,5 

Lucien van Beek – M. de Wit   1-0 



 

 

Roeland Pruijssers analyseert zijn partijen van het  

NK met GM Boris Avrukh en IM Merijn van  

Delft, Karel van Delft kijkt toe. 
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Staand winnaar van het toernooi Mighiel de Jong 

 

Een goed schaakidee: toernooi op het water 

Afgelopen zaterdag was redacteur dezes te gast als enige niet-Fries op het bootschaaktoernooi van 

schaakclub Sneek. Dit toernooi, waar Sipke nog nooit aan heeft deelgenomen (mooi dom), werd voor 



het zeventiende jaar gehouden. De foto geeft een sfeerimpressie. Met een beetje nadenken en wat 

initiatief kun je een prima schaakdag organiseren, bleek wel weer. 

Enige minpuntje was een persoonlijke score van 6 uit 14.  

Zie ook: http://members.home.nl/tkoster, voor meer foto’s zie het gastenboek (even paar berichten 

door scrollen tot foto’s vermeld staan). 

We houden ons aanbevolen voor meer suggesties. Om daar op een voorschotje te nemen: 5/6 juni 

tweedaags toernooi in Echternach, zie http://open.desprenger-echternach.lu/?site=infos_d 
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GM Jan Timman signeert boeken in Apeldoorn 

 
 

 

Timman presenteert boek in Apeldoorn 

Grootmeester Jan Timman heeft vrijdagmiddag  zijn boek ‘De macht van het loperpaar’ 

gesigneerd bij boekhandel Nawijn en Polak. Daar kwamen zo’n 40 schakers op af. IM Merijn 

van Delft gaf ondertussen een geanimeerde simultaan. Komende week verschijnt in het 

Apeldoorns Stadsblad een interview van SBSA-secretaris Karel van Delft met Jan Timman. 

Dit interview publiceren we komende week in de SBSA-berichten. In de boekhandel ligt nog 

een stapeltje gesigneerde exemplaren van het boek. 

 

http://members.home.nl/tkoster
http://open.desprenger-echternach.lu/?site=infos_d
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Scholencompetitie 

Hieronder gegevens uit het bulletin van de Apeldoornse Scholencompetitie voor Schakende 

Basisscholen, 18e jaargang. 

De competitie wordt geleid door Jan van Dijk en Hessel Visser. 

Wie het bulletin (ongeveer 1 MB) met uitgebreide ranglijsten en wedstrijdverslagen regelmatig wil 

ontvangen kan een mailtje sturen naar Hessel Visser: hpjvisser@chello.nl 

 

Topklasse: 

1. De Touwladder 1 5  8 15½ 

2. De Touwladder 2 5 8 13 

3. De Schakel 1 5 7 12 

4. De Korf 1 5 6 13½ 

5. De Sjofar 1 5 4   8½ 

6. De Regenboog 1 5 3   7 

7. Koningin Juliana 1 5 2   6 

8. De Sjofar 2 5 2   4½ 

 

topscorers 

1. Marion Severijnen (De Korf 1) en Milan van Dijk (De Schakel 1) 5    uit 5 
3. Quirine Engel (De Touwladder 2)   4    uit 4 
4. Wouter Kramer en Tijmen Reimerink (beiden De Touwladder 1) 4    uit 5 
6. Tom Huizer (De Touwladder 2)   3½ uit 4 
7. Joost Hoogland (De Korf 1)   3½ uit 5 
8. Jasper Luiteijn (De Touwladder 1) en Jos Kampkuiper (De Touwladder 2) 3    uit 3 
10. Wieteke Overbeek (Kon. Juliana 1), Petra Severijnen (De Korf 1), Mariska Bosschert  
 en Kyra-Tiana Kers (beiden De Schakel 1)  3    uit 5 

 

1e klasse topscorers 

1. Wesley van Heck (De Kring)   5    uit 5 
2. Sharon Tolstra (De Korenaar 1) en Arne Josee (De Poort) 4    uit 4 
4. Roy Baan (De Korenaar 1), Johan van Essen, Richard Kegel en Rob Schoorstra (allen  

 Prinses Margriet)   4    uit 5 

8. Jacob Esser (De Korenaar 1) en Karlijn Meuleman (Prinses Margriet) 3    uit 4 

10. Dennis Balk (De Kring), en Floor Meijer (De Vijfster)  3    uit 5 

12. Martijn Mout (De Kring)   2½ uit 5 

 

mailto:hpjvisser@chello.nl


]2e klasse topscorers 

1. Serena Kers (De Ambelt 1)   5    uit 5 
2. Pjotr Casteel en Vincent Hsu (beiden Koningin Wilhelmina 1), Nico Beerstra (Mr.  
 Lugtmeijer 1), Inge Post (De Rank) en Jeroen Klomp (De Terebint) 4    uit 5 

7. Jonathan Hoogvliet (De Wegwijzer 1)   3½ uit 5 

8. Bart van Dronkelaar en Niek Heijs (beiden Kon. Wilhelmina 1) en Remko Huzen (De 

 Wegwijzer 1)  3    uit 4 

11. Sander van Daalen en Rianne van de Haar (beiden De Ambelt 1), Sherban Najafi  
 (Comenius) en Timon van Zanten (De Rank)  3    uit 5 

15. Lout Balkbir en Badr Ismaili (beiden Mr.Lugtmeijer 1) en Roosmarijn Griede (De Rank)2½ uit 5 

 

3e klasse topscorers 

1. Peter Lammers (De Regenboog 2)   5    uit 5 
2. Daniel van Lier (Koningin Wilhelmina 2) en Daan Klomp (De Regenboog 2) 4    uit 4 
4. Robin Hafkamp (Eloy), Bas Baan (De Korenaar 2) en Rick v.d.BergJeths (De  

 Wegwijzer 2)    4    uit 5 

7. Vincent Beekhuis, Sander van Hunen en Laurens de Wit (allen De Horst)  4    uit 6 

10. Kimberley Friggen (De Horst)   3    uit 3 

11. Ivar Bolland (Kon. Juliana 3), Jasper Piek en Tristan Venderink (beiden Kon.  

 Wilhelmina 2) en Bram Huijgen (De Regenboog 2)  3    uit 4 

15. Joost van der Heijden (Eloy) en Maxwell Veldhuis (De Wegwijzer 2) 3    uit 5 

 

Pupillencompetitie 

 

Topscorers topklasse 

1. Tom Smid (De Korenaar), Tom Lammerse (De Sjofar 1) en Alex Kool (De Touwladder 1) 9    uit 10 
4. Nick Baan (De Korenaar), Anirudh Ekambaranathan (De Schakel 1) en Michiel Huizer 

 (De Touwladder 1)     7½ uit 10 

7. Fons Bemelmans (De Schakel 1) en Hugo Luteijn (De Touwladder 1)   7    uit 10 

9. Bram Zeldenrijk (De Touwladder 1)     6½ uit   8 

10. Nico Zwirs (De Korenaar) en Micha Ronner (De Sjofar 1)   6½ uit 10 

12. Jesse van der Bij (De Schakel 1)     6    uit   9 

13. Cas Hollaar (De Schakel 1), Anouk Tiekstra De Sjofar 1) en Wouter Witte (De Sjofar 2) 6    uit 10 

16. Daphne Hachmang (De Touwladder 2)    5    uit   8 

 

1e klasse topscorers 

1. Nathan Bijlenga, Sybren Gjaltema en Marcianho Morgenland (allen De Kring) en Gideon  



 Hoogvliet (De Wegwijzer)   8    uit 9 

5. Lenneke Bouwman en Anne-Lotte Vissink (beiden Koningin Juliana 1)  7    uit 8 

7. Michelle Labberton (Koningin Juliana 1)    6    uit 8 
8. Rutger Verboom (De Sjofar 3)   5½ uit 8 
9. Janine Westra (Mr. Lugtmeijer 2)   5    uit 8 
10. Tom van Loenen (De Kring)   5    uit 9 
11.Delano Salvatori (De Sjofar 3)   4½ uit 7 

 

2e klasse topscorers 

1. Jasper Tangerman (De Terebint 1)    8    uit 8 
2. Duco Engel en Tim Geerenstein (beiden De Touwladder 3)  7    uit 8 
4. Daniel Roelfs (Prinses Margriet 1)   6½ uit 8 

5. Martijn Kool (De Touwladder 3)   6    uit 8 

6. Remco Pollé (Prinses Margriet 1) en Hidde Boerkamp en (De Touwladder 3) 5    uit 8 

8. Simon Wiggers (De Terebint)   4½ uit 8 

9. Dylan Beemer (Prinses Margriet 1)   4    uit 5 

 

3e klasse topscorers 

1. Wouter de Groot (Eloy 2) en Jari Kool (De Touwladder 4)  6    uit 8 
3. Niels Stens (De Touwladder 4)   5½ uit 8 

4. Kevin de Haan en Sam de Haan (Eloy 2) en Kevin Roubos (De Terebint) 5    uit 8 

7. Jaco van der Vlag (De Terebint)   4½ uit 8 

8. Thijs van de Kamp (De Touwladder 4)   4    uit 8 

 

 

BORDPUNTENKLASSEMENT: Stand dd 23 februari 2004 

 Percentage aantal maximaal aantal 

 bordpunten bordpunten 

School (aantal teams)   % Totaal (Asp. + Pup.) Totaal (Asp. + Pup.) 

  1. De Kring (2) 74,11   41½ (12½ + 29)   56 (20 +   36) 

  2. De Touwladder (6) 73,84 127 (28½ + 98½) 172 (36 + 136) 

  3. De Horst (1) 66,67   16 (16    +   0)   24 (24 +     0) 

  4. De Poort (1) 65,00   13 (13    +   0)   20 (20 +     0) 

  5. De Korenaar (3) 63,12   50½ (23    + 27½)   80 (40 +   40) 

  6. De Rank (1) 60,00   12 (12    +   0)   20 (20 +     0) 

  7. De Terebint (3) 55,36   46½ (10    + 36½)   84 (20 +   64) 

  8. Koningin Wilhelmina (3) 54,86   39½ (28    + 11½)   72 (40 +   32) 

  9. Prinses Margriet (3) 52,98   44½ (15½ + 29)   84 (20 +   64) 



10. De Sjofar (5) 51,07   71½ (13    + 58½) 140 (36 + 104) 

11. De Wegwijzer (3) 50,00   38 (19½ + 18½)   76 (40 +   36) 

12. Koningin Juliana (5) 46,48   58½ (23½ + 36) 128 (64 +   64) 

13. Comenius (1) 45,00     9 (  9    +   0)   20 (20 +     0) 

      De Vijfster (1) 45,00     9 (  9    +   0)   20 (20 +     0) 

15. Eloy (3) 43,23   41½ (12    + 29½)   96 (20 +   76) 

16. De Regenboog (3) 42,76   32½  (24    +   8½)   76 (40 +   36) 

17. De Schakel (4) 40,62   45½ (15    + 30½) 112 (40 +   72) 

18. De Ambelt (2) 36,36   16 (16    +   0)   44 (44 +     0) 

19. Mr. Lugtmeijer (4) 31,25   35 (14½ + 20½) 112 (40 +   72) 

20. De Korf (3) 30,56   22 (16    +   6)   72 (40 +   32) 

21. De Carrousel (1) 30,00     6 (  6    +   0)   20 (20 +     0) 
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Apeldoornse probleemcomponist Cornelis Slagmolen 95 jaar 

Zoals vorige keer al uitgebreid vermeld is, is de Apeldoornse probleemcomponist Cornelis 

Slagmolen woensdag 95 jaar geworden. Karel van Delft heeft hem namens de SBSA bezocht 

op een receptie en gefeliciteerd. 

Op verzoek stuurde de grand-maitre van het Nederlandse probleemschaak Henk le Grand ons 

enige problemen die Slagmolen heeft gecomponeerd. 
Slagmolen is waarschijnlijk op dit moment het oudste lid van de Nederlandse Bond van 

Schaakprobleemvrienden, meldt Le Grand. 

  

C. Slagmolen 

Probleemblad jan./feb. 1957 

Kg1 Dc1 Ta4 Th4 Lb1 Lf6 Pe3 Pg5 pi d5, d2  

Kf4 Tb3 La7 Pc5 Pg4 pi e4 g3 h5 

Mat in 2 zetten 

1.Le4 omschakeling van Pc5 en zelfpenningen 

Er dreigt 2.Pd5 en 2.Pg2 

1...P~2.Pe6  1...Pxe4 2.Dc7   1...Lxe4 2.Df1   1...Txe3 2.dxe3 

  

C. Slagmolen 



Social Demokrten 1947 

Kc2 Dd1 Tb4 Lc8 Pe4 Pf7 pi a3 g3  

Kd5 Ta6 Tg2 Ld2 pi c6 c3 e3 g4  

Mat in 3 zetten 

1.Dh1 dr 2.Dh5#  1...Lc1+ 2.Pd2  1...Le1+ 2.Pf2  

Het witte paard moet er voorzorgen, dat de L de vijfde lijn niet kan aanvallen. 

  

C.Slagmolen 

1e Eervolle Vermelding 

Suomen Skakke 1957 

Ke1Dg1 Ta4 Tb4 Ld3 Lf2 Pb1 Pd7 pi c4 c2  

Kd4 Ta7 Lh7 Lh8 Pe3 Pf1 pi a6 b5 c7 e6 e5 f5  

Mat in 3 zetten 

1.Dg5 dreigt 2.De7   1... e4 2.c5+  1... f4 2.cxb5+ 

Halfpin bij voorbaat, waarbij hetspel vande wederzijdse pionnen een frisse indruk achterlaat. 

  

 

GM Adrian Mikhalchishin geeft SBSA-jeugdtraining 

Zondag 14 maart traint de A-groep van de SBSA-jeugdtraining zes uur lang met GM Adrian 

Mikhalchishin. De B-groep traint die dag zes uur met Lucien van Beek. De komst van 

Mikhalchishin is het gevolg van een suggestie van bondscoach IM Jeroen Bosch. De week 

daarna traint hij de Nederlandse damestop. Ongetwijfeld verschijnt er in een van de volgende  

SBSA-berichten een verslag van enige deelnemers aan de training (ter plekke worden 

vrijwilligers aangewezen). 

Van Jeroen Bosch kregen we de volgende informatie over Mikhalchishin.  
  

Mikhalchishin werd in 1954 geboren in de hoofdstad van de Oekraïne Lvov. In deze plaats studeerde 

hij ook natuurkunde, maar dat hij schaker van beroep zou worden stond toen al buiten kijf. Hij werd 

wereldjeugdkampioen in 1977, en in dat zelfde jaar won hij een internationaal toernooi in Rome. 

Voor de FIDE voldoende reden om hem in 1978 de grootmeestertitel te verlenen. 

Door de jaren heen won hij diverse toernooien. Zo werd hij in 1984 als lid van het team van de 

Sovjetunie Europees kampioen. In 1990 won hij een belangrijk toernooi in Brno, maar ook recentelijk 

was hij nog succesvol. Zo won Mikhalchishin in 2002 het kampioenschap van Slovenië (zijn tweede 

thuisland). 

Alhoewel hij als speler dus zijn mannetje staat heeft hij zich eigenlijk al vroeg in zijn carrière 

toegelegd op het trainen/coachen van anderen. In die hoedanigheid was hij trainer van diverse 

wereldkampioenen: Anatoly Karpov, Maya Chiburdanidze en Zsuzsa Polgar. Onder zijn 

leiding bereikte Alisa Maric de damestop. Bekend is zijn langjarige samenwerking met 

topgrootmeester Alexander Belyavski. Beide grootmeester schreven diverse boeken samen 

over alle aspecten van het schaakspel. Hun laatste werk verscheen in 2002 onder de titel 

Secrets of Chess Intuition. 
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Apeldoornse probleemcomponist Cornelis Slagmolen 95 jaar 
Komende woensdag 18 februari 2004 wordt probleemcomponist Cornelis Slagmolen 95 jaar. 
We werden daar tijdens de SBSA-jeugdtraining op attent gemaakt doordat een bridgende dame, 
die ook in de flat aan de Loolaan woont, een folder (zie boven) had opgehangen bij de foto van 
Slagmolen in het Denksportcentrum. Komende woensdagmorgen houdt Slagmolen een receptie. 
Om duidelijk te maken wie Cornelis Slagmolen is, volgen hier artikelen die eerder in de 
Apeldoornse Courant en in Schaakkrant Apeldoorn 1 zijn gepubliceerd, alsook een foto van een 
workshop.  
Komende week komen we nog even terug op problemen die Slagmolen heeft gemaakt. 

'Een liefhebberij van de oude heer'  

Schaakcomponist Slagmolen is wereldberoemd, behalve in Apeldoorn 

Auteur: Karel van Delft  (Apeldoornse Courant, 1996) 

APELDOORN - De Duitse schaakhistoricus Wolfgang Pieper snapte er niets van: geen 

schaker in Apeldoorn kent Cornelis Slagmolen (87). Osnabrucker Pieper was als coach in 

Apeldoorn om met een tiental jeugdspelers bij De Schaakmaat te strijden om de Ukke-Cup, 

een bokaal voor schaakgrut van de basisschoolleeftijd. ,,Weten jullie wel dat hij de oudste 

schaakprobleemcomponist van Europa is?'', probeerde Pieper nog een keer. De aanwezige 

Apeldoornse schakers, waaronder meervoudige Nederlands jeugdkampioen Marc Jonker, 

keken de Duitser ongelovig, ja zelfs schaapachtig, aan: waar heeft die man het over?!  

,,Ach, het zijn een soort kruiswoordraadseltjes'', vertelt Slagmolen in zijn serviceflat aan de 

Loolaan over zijn activiteiten, die tot ver in Rusland, Litouwen, India en Israël bij de 

ingewijden bekend zijn. ,,Je componeert een probleem. Leuk, maar het is niet meer dan een 

hobby hoor'', relativeert de oud-hoofdinspecteur van belastingen, die twintig jaar geleden met 

zijn vrouw vanuit Rotterdam in Apeldoorn neerstreek. Hij glimlacht, maar lijkt al te 

bescheiden. ,,Driekwart van de mensen hier in de flat is weduwenaar of weduwe, mijn vrouw 



en ik hebben elkaar nog. Dat is pas echt belangrijk. Als er morgen een wet komt die het 

maken van schaakproblemen verbiedt, houd ik er gelijk mee op'', probeert Slagmolen het 

componeren van schaakproblemen te relativeren. Zo belangrijk is het allemaal niet en hij zou 

altijd nog kunnen bridgen of pianospelen. ,,Bovendien heb ik onlangs nog een prijsje voor een 

gedicht gewonnen bij de kabelkrant, dat is ook heel aardig.'' Maar prijzen met 

schaakproblemen heeft hij niet of nauwelijks gewonnen. Hoeveel dan? ,,Nou, goed, enkele 

tientallen misschien...''. En toegegeven, toen hij in 1936 voor het eerst een prijs won, was hij 

daar best verguld mee. Sindsdien heeft hij meer dan 500 problemen gecomponeerd. ,,Dat is 

nog niet één probleem per maand.'' Nee, natuurlijk, waar praten we over. Hoeveel schilderijen 

heeft Picasso eigenlijk gemaakt?  

Paradox  

,,De kern van een probleem is een mathematisch vraagstuk, waarin vaak een paradox is 

verweven. Het kan bovendien een geestig aspect bevatten en soms is het zelfs een kunstwerk.'' 

Hè, hè, Slagmolen lijkt iets toe te geven. Maar op zijn borst slaan, daarvan is geen moment 

sprake. Geconfronteerd met een zin uit een naslagwerk als 'de verdubbelingsinterferentie, 

ingeleid door een meto-kritische zet', glimlacht Slagmolen: ,,Ach jargon, maar inderdaad..., 

het is niet eenvoudig.''  

In Oost-Europa organiseren dagbladen hele wedstrijden voor schaakprobleemcomponisten. 

Daarvan wordt uitgebreid verslag gedaan in de kolommen. Slagmolen doet daar af en toe ook 

aan mee. ,,Aardig hè'', zegt hij onder verwijzing naar een recente invitatie van een Slowaakse 

krant. ,,Ze hebben de uitnodiging in het Engels vertaald. Drie jaar geleden kreeg ik een 

diploma van een krant uit St. Petersburg, die kon ik niet lezen.''   

In Nederland zijn schaakproblemisten dun gezaaid. De nationale bond telt 200 leden, waarvan 

het gros alleen problemen oplost. Slechts enkele tientallen wagen zich aan het zelf 

componeren van problemen.  

Post  

Hoewel hij al zestig jaar problemen componeert, zegt Slagmolen niet te weten wat voor soort 

mensen componisten van schaakproblemen zijn. ,,Ik ken ze niet. Er zijn wel bijeenkomsten, 

maar daar ga ik nooit heen. Ik doe alles per post.'' Wel denkt de man, die jaren in de eerste 

klasse KNSB heeft gespeeld, dat het in de regel om 'middelmatige schakers zoals ik zelf' gaat. 

Zelf is hij ergens in de zestiger jaren met het spelen van wedstrijden gestopt. ,,Ik had een 

drukke baan en ik kon het niet meer combineren met mijn werk. Een goede partij is enorm 

vermoeiend. Als ik 's avonds een partij had gespeeld, kon ik vaak de hele nacht niet meer 

slapen.'' Problemen oplossen is niet te vergelijken met het spelen van een wedstrijd, licht hij 

toe. ,,Een schaakpartij is een strijd, het gaat het er om wie wint, dat blijft tot het eind toe 

spannend. Er is ook vaak sprake van niet-onderzochte mogelijkheden.'' Bij een 

schaakprobleem staat de uitkomst vooraf al vast, daar gaat er het alleen om het vinden van de 

oplossing. ,,En je kunt het in je eentje doen'', zegt de in de hele wereld bekende Apeldoorner, 

die er twintig jaar in geslaagd is in zijn eigen woonplaats anoniem te blijven.  

Voor het componeren van schaakproblemen is de nodige creativiteit vereist, erkent 

Slagmolen. Hoewel hij nooit midden in de nacht wakker wordt van een idee, kan hij het 

componeren toch niet laten. ,,Het is fascinerend, in een mooi probleem heeft ieder stuk, iedere 

pion een functie.'' Mocht het inderdaad bij wet verboden worden, dan bestaat er een dikke 



kans dat hij de illegaliteit in duikt. ,,Inderdaad ja, het is toch wel een soort verslaving.'' Op een 

gegeven moment leek het er op dat bij de twee-zetten alle thema's uitputtend beschreven 

waren. ,,Maar nu zie je toch weer een nieuwe ontwikkeling. In moderne thema's wordt het 

element van de verleiding, een bijna oplossing, ingebracht. Daarmee krijgt het componeren 

toch weer een nieuwe dimensie.'' Zijn inspiratie ontleent Slagmolen vooral uit het nalezen van 

diverse periodieken. ,,Soms zie je wat aardigs, dat je aan het denken zet.'' Maar we moeten het 

er maar op houden dat het niet te veel voorstelt waar hij zich mee bezighoudt, vindt 

Slagmolen. Het is zoals zijn kinderen zeggen: ,,Een liefhebberij van de oude heer.'' 

 

Enkele jaren geleden gaf probleemcomponist Cornelis Slagmolen samen met 

eindspelstudiecomponist IM Yochanan Afek college in café Het Nieuws van Apeldoorn 

Intro bij artikel in Schaakkrant Apeldoorn 1 (2000): 

Hij is inmiddels 91, maar nog zo scherp als een pas geslepen mes. Apeldoorner Cornelis 

Slagmolen componeert schaakproblemen.Zijn problemen zijn in diverse binnen- en 

buitenlandse bladen gepubliceerd, ondermeer in het blad van de Nederlandse Bond van 

Schaak Probleemvrienden. 

"Het is fascinerend", motiveert Slagmolen zijn hobby. "Je hebt een bepaald idee en dat druk je 

uit in schaakstukken. Soms heb je dat in een half uur voor elkaar, soms ben je er drie weken 

mee bezig." 

Slagmolen heeft tot dusver 639 schaakproblemen gecomponeerd. "Het is een kwestie van 

creativiteit, systematisch en analytisch denken. Soms is de oplossing van een probleem heel 

verrassend omdat hij tegen je intuïtie indruist." 

Een standaard schaakprobleem kent maar één goede oplossing. "De laatste jaren zie je veel 

problemen waarbij er één of twee bijna-oplossingen zijn, oftewel verleidingen. Prachtig vind 

ik dat."  

Speciaal voor Schaakkrant Apeldoorn 1 schreef Cornelis Slagmolen het volgende verhaal: 

 

Het Slot Loevestein en het Schaakprobleem  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn schaakproblemen waaraan een heel 

verhaal kan worden opgehangen. Kijken we 

eens naar de hier afgedrukte driezet nr 351. De zwarte koning verkeert in een benarde situatie. 

Hij is geheel door vijanden omringd, maar daar staat tegenover dat hij zich stevig verschanst 

heeft. Men zou kunnen zeggen dat hij zich in een belegerd fort bevindt. Steunpilaar van de 

verdediging is de zwarte loper op d5. Kan die van zijn plaats worden getrokken, dan volgt 

onherroepelijk Ld4. Maar hoe krijgt wit die loper weg? Niet door Pc6, want dan wordt het 

paard niet door de loper, maar door de dame geslagen. Ook niet door Pc4, want dan volgt 

Pxc4. Lxd5 haalt ook al niets uit wegens Dxa7. Nu dringt zich een vergelijking met de 

geschiedenis van het Slot Loevestein op. In de Tachtigjarige Oorlog viel een groep Geuzen 

vanuit Brabant de Bommelerwaard binnen en wist bij verrassing Slot Loevestein te veroveren. 

Onmiddellijk voerden de Spanjaarden een legergroep aan om het Slot te heroveren. Maar de 

Geuzen verdedigden zich zo goed, dat alle pogingen om het Slot aan de voorzijde binnen te 

dringen mislukten. Toen liet de Spaanse commandant een troep soldaten om het Slot 

heentrekken, men viel het van de achterkant aan. Omdat de Geuzen al hun krachten aan de 

voorzijde hadden verzameld, konden de Spanjaarden aan de achterkant binnendringen. Zij 

vielen de verdedigers in de rug aan en toen was de strijd spoedig beslist. Het Slot viel in 

handen van de vijand. 

Die strategie gaan we nu ook eens op ons probleem toepassen. 

Lukt het van voren niet, dan maar eens aan de andere kant geprobeerd.  

Sleutel 1 Lc2 dreigt Txf5 exf5 en Dxf6. De verdedigingen Tg5 of Txh5 helpen niet wegens 

Txg5 respectievelijk Dxh5, gevolgd door Lg5 en Dxg5. 

Zwart kan de dreiging wel pareren met Pg4, Pd7, Df7 en Lf3, maar dan volgt respectievelijk 

Pf3 Pc4 Pc6 en Dxe6, waardoor Ld5 van zijn plaats wordt getrokken, waarna Ld4. 

Maar nog zijn de verdedigingsmogelijkheden niet uitgeput. Met ..f3 wordt de dreiging 

verijdeld omdat de zwarte koning na Dxf6 via het vluchtveld f4 kan ontsnappen. 

Maar wit heeft ook nog iets in petto: De3. Ook nu moet Ld5 zijn plaats verlaten, maar nu kan 

geen mat op d4 gegeven worden omdat de dame haar eigen loper in de weg staat. 

Maar geen nood, het in de verdediging geslagen gat op f4, bedoeld om de zwarte koning een 

vluchtweg te verschaffen, wordt nu de opening waardoor een dodelijke pijl naar binnen kan 

dringen: Lxh2. En zo is Slot Loevestein dan toch gevallen. 

 

Driezet 351  
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BIS team na de wedstrijd 
Achter v.l.n.r. Jonker, Van Delft, Boel, Ernst, Bosboom, Van de Oudeweetering, Kabatianski 
Voor Van der Elburg, Van Beek, Langheinrich, Glek 
Zaragatski ontbreekt 

 
BIS verslaat HWP 

BIS heeft zaterdag in De Brinkhorst de eerste overwinning van het seizoen in de Meesterklasse 

behaald. In de vijfde competitieronden werd mededegratiekandidaat HWP Sas van Gent met 5,5-4,5 

verslagen. 
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IM Sipke Ernst (links) – IM Magnus Carlsen (foto Karel van Delft) 



 

Sipke in Corus 

IM Sipke Ernst, 1e/2e bordspeler van BIS, is tweede geworden in de grootmeestergroep C van Corus. 

In het vorige berichten wierpen we de vraag op of Sipke de B-groep zou winnen. Alert reageerde 

Renzo Verwer uit Amsterdam. Dat zou wel niet dacht hij, want Sipke speelde in de C-groep. Sipke is 

echter tweede geworden en beste Nederlander in de C-groep en daarmee promoveert hij naar de B-

groep. De vraag of hij de B-groep wint is volgend jaar derhalve zeker aan de orde Renzo. 

De foto is genomen net voor zijn partij tegen de winnaar van de C-groep, de 13-jarige IM Magnus 

Carlsen uit Noorwegen, die net als Sipke een GM-norm scoorde. Daar gaat de wereld nog meer van 

horen. Sipke heeft overigens nu nog één GM-norm nodig en dan is hij grootmeester. Overigens heeft 

Daniel Stellwagen, die onlangs nog training gaf bij Jeugd Ontmoet de Meesters, op een punt na zijn 

laatste GM-norm gemist. Hij kan er mee leven, vertelde hij. Met 50 procent in zo’n groep heb je wel 

laten zien wat je kunt.  De 18-jarige Jan Smeets, die derde  werd in de C-groep, haalde zijn derde GM-

norm. Hij is nu Nederlands jongste grootmeester. 

Je kunt het toernooi nakijken en naspelen op www.coruschess.com 

De partij van Sipke ging als een nachtkaars uit. Hij had lekker zitten voorbereiden met Merijn. De 

heren hadden naar 17. Dg3 gekeken. Speelt Magnus 17. De2. Gaat Sipke gelijk de fout in met 17..c5. 

Even Db6 en pion d6 staat gedekt. Achteraf is het allemaal zo simpel. Overigens vonden Merijn en 

ondergetekende in de perskamer tijdens de partij één partij in een database met dat vervolg. Die had 

notabene GM Jan Gustafsson (een vriend van Merijn die ook voor Apeldoorn heeft gespeeld) met 

zwart gehad. Die partij eindigde in remise via zetherhaling, na uiteraard Pg6 en een paar offers. 

Vriend Magnus (door Sipke een week eerder op ICC nog geplet in blitz met 9-1) koos echter vrolijk 

voor 24. gxf7, iets wat de tegenstander van Gustafsson mooi gemist had. 

Even een vervelende uitglijder maar voor de rest blijft Sipke natuurlijk een voorbeeld voor ons allen!  

En voor wie de degens met hem wil kruisen: op het Schaakfestival geeft hij vanaf 16.00 uur een 

simultaan aan maximaal 16 tegenstanders. 

 

Carlsen - S. Ernst 

Corus Chess 2004 Wijk aan Zee (12), 2004 

 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.Pf3 Pd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 e6 

11.Lf4 Pgf6 12.0–0–0 Le7 13.Pe4 Da5 14.Kb1 0–0 15.Pxf6+ Pxf6 16.Pe5 Tad8 17.De2 c5 18.Pg6 fxg6 

19.Dxe6+ Kh8 20.hxg6 Pg8 21.Lxh6 gxh6 22.Txh6+ Pxh6 23.Dxe7 Pf7 24.gxf7 Kg7 25.Td3 Td6 26.Tg3+ 

Tg6 27.De5+ Kxf7 28.Df5+ Tf6 29.Dd7# 1–0 
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Journalisten en meisjes NK 

http://www.coruschess.com/


Het Corus-toernooi is qua kwaliteit, omvang, sfeer en noem maar op onvolprezen een 

wereldtopper. Onze locale held Theo Visschedijk laat weten ook weer mee te doen aan de 

tienkampen. Afgelopen weekeind werd de Apeldoornse eer door de drie zusters Springelkamp 

hooggehouden tijdens het meisjestoernooi, waarbij Henriette tweede werd. Karel van Delft 

speelde mee in het NK journalisten (gewonnen door Peter Boel na een snelschaakbarrage tegen 

Alexander Munninkhof). Karel van Delft scoorde drie uit zes, waarbij hij tweemaal remiseerde 

tegen een oud-kampioen. Vooral de volgende partij tegen de kampioen van vorig jaar was een 

kwestie van de rug rechten: 

 

van Delft,Karel  (1550) - Algra,Jouke (2057) 

NK journalisten Corus Apeldoorn, 10.01.2004 

1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.c4 c5 4.e3 Lg7 5.Pc3 b6 6.Le2 0–0 7.0–0 Lb7 8.Tb1 Pa6 9.a3 cxd4 10.exd4 d5 

11.cxd5 Pxd5 12.Pxd5 Dxd5 13.Le3 Pc7 14.b4 Dd6 15.Dd2 Pd5 16.Lh6 Pc3 17.Dxc3 Lxh6 18.Tfd1 Tac8 

19.De1 Tc7 20.Pe5 Tfc8 21.Lf3 Lxf3 22.Pxf3 Tc2 23.Tb3 Dd5 24.Tbd3 e6 25.Pe5 Da2 26.Pg4 Lg7 27.De3 

h5 28.Pe5 Dd5 29.Df3 Dxf3 30.Pxf3 Tc1 31.g3 Txd1+ 32.Txd1 Tc3 33.Pe5 Txa3 34.Tc1 Lxe5 35.dxe5 a5 

36.bxa5 bxa5 37.h4 a4 38.Tc8+ Kg7 39.Ta8 Ta1+ 40.Kg2 a3 41.Ta7 a2 42.Ta8 f5 43.Ta7+ Kf8 44.Ta8+ 

Ke7 45.Ta7+ Kd8 46.Kf3 Te1 47.Txa2 Txe5 48.Ta7 Te4 49.Tg7 Tg4 50.Ta7 f4 51.Tg7 Ke8 52.gxf4 Kf8 

53.Tb7 Txh4 54.Kg3 Tg4+ 55.Kf3 Kg8 56.Te7 Tg1 57.Ke2 h4 58.Te8+ Kg7 59.Txe6 h3 60.Te7+ Kh6 

61.Te8 Kg7 62.Te7+ Kf6 63.Th7 Th1 64.Kf3 Kf5 65.Te7 Kf6 66.Th7 Kf5 67.Kg3 Tg1+ 68.Kf3 Th1 ½–½ 

 

Uiteraard is Algra sterker, maar het voorbeeld geeft maar aan dat je doorvechten soms loont. Dat 

leverde tegen oud-kampioen Hans Berrevoets (1934 rating) eveneens remise op. Inspiratie verkreeg 

ik door het geweldige eindspelboek van Dvoretsky, dat nu ook in het Engels (met cdrom) verkrijgbaar 

is Je hoeft maar een paar hoofdstukken door te nemen om een paar principes op te pikken en 

tegelijkertijd te begrijpen dat je tegenstander in dat soort stellingen steken kan laten vallen. En naast 

kennis en inzicht komt het bij schaken ook op de juiste mentaliteit aan. Overigens zal ik me verder 

bescheiden opstellen en als redacteur van deze nieuwsbrief de komende 50 berichten geen eigen 

stelling meer tonen. 

 

 



 

 

Cdrom Jeugd Ontmoet de Meesters 
De SBSA maakt een cdrom van de trainingsdag Jeugd Ontmoet de Meesters 2004. Op de cdrom staan 
een filmpje van Xedes Engelen, foto’s van diverse mensen en enkele teksten alsook de opzet van de 
dag. We bevelen aan deze formule ongegeneerd van ons te jatten en er overal in het land kinderen 
inspiratie en kennis/inzicht door te laten verkrijgen. Vraagt het de trainers (Kabatianski, Ernst, 
Stellwagen, Van Delft, Van Beek, Zickelbein en Hartoch). 
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Grootmeester Igor Glek (l) tegen Cees van Bohemen, tijdens het festival speelt Glek simultaan tegen de Apeldoornse jeugdtop 

 

EGGINK MAALDERINK Schaakfestival 
Vrijdag 30 januari 2004 16.00 – 21.00 uur Denksportcentrum Apeldoorn 

 

Bedrijfsmakelaar Eggink Maalderink en Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn 

(SBSA) houden op vrijdag 30 januari 2004 in Denksportcentrum Apeldoorn het Eggink 

Maalderink Schaakfestival. Iedere schaakliefhebber kan meedoen aan een reeks gratis 

activiteiten. 
 

Invitatiesimultaans door GM Igor Glek, IM Sipke Ernst, IM Alexander Kabatianski, IM Manuel 

Bosboom, IM Arthur van de Oudeweetering, doorlopend aanschuifsimultaans door sterke spelers van 

BIS, snelschaken tegen de beer IM Rob Hartoch en BIS-meesters, vrij schaken, SBSA-

informatiekraam met film- en fotopresentaties,  schaken op een bord voor drie personen,  

tweeminutenschaak en activiteiten van stichting Lightning Chess, informatie over  (jeugd)schaakclubs 

en ‘Schaken Overdag’, 

1e Apeldoorns jeugdsnelschaakkampioenschap (19.30-21.00u, vooraf aanmelden bij SBSA), verkoop 

schaakboeken, krantenknipselwand over het Apeldoornse schaken, informatiestandjes 

(eindspelstudies, correspondentieschaak, openingenstudie, computerschaak), halfuur-lezingen (16u IM 

Merijn van Delft: uitleg schaakregels aan niet-schakers + zelfstudieadvies, 16.30u IM Merijn van 

Delft: openingenstudie, 17u Lucien van Beek: begeleiden van jeugdschakers door ouders, 18u Harold 

van der Heijden: eindspelstudies, 19u Jeroen Noomen: computerschaak, 20u Johan Engelen: 

correspondentieschaak). Eggink Maalderink presenteert zich via een informatiestand. Het adres van 

het denksportcentrum is Dubbelbeek 24 (naast zwembad Malkander), er zijn broodjes en soep 

verkrijgbaar. 
 

Informatie: www.sbsa.nl, k.vandelft@planet.nl  en www.egginkmaalderink.nl 

http://www.sbsa.nl/
mailto:k.vandelft@planet.nl
http://www.egginkmaalderink.nl/


 

 

Dit festival is onderdeel van de 8e Apeldoornse Schaak-3-daagse. Op zaterdag 31 januari speelt BIS vanaf 13 uur 

in De Brinkhorst tegen HWP, met publieksuitleg door IM Rob Hartoch. Zondagmiddag 1 februari wordt het 

Apeldoorns snelschaakkampioenschap van 13-17 uur gehouden in eetcafé Het Nieuws van Apeldoorn. 

 
Deelname aan het Jeugdsnelschaakkampioenschap kost 3 euro. Aanmelden (inclusief geboortejaar) 
via k.vandelft@planet.nl . Betalen in de speelzaal.  
Het Nieuws-snelschaaktoernooi is vol. Toekijken kan wel. 
 

 

IM Alexander Kabatianski geeft simultaan tijdens JOM 
 

Uitleg over schaak-PR 
Hoe breng je je schaakactiviteiten onder aandacht van de krant? Waar besteedt de redactie veel 

aandacht aan, waar weinig aandacht aan en wat is niet interessant voor de krant? En, wanneer wil de 

redactie er een foto bij plaatsen? En als de redactie al aandacht aan een schaakactiviteit wil 

besteden, moet je die informatie dan zelf aandragen of zorgt de redactie zelf wel dat ze er achter 

komt? Moet je een heel mooi persbericht maken of volstaat wie, wat, waar, waarom, wanneer en 

hoe? Of moet je er nog over heen bellen? Waarom wordt soms alleen aandacht vooraf aan een 

evenement besteed en waarom soms ook achteraf? Moet je met je informatie terecht bij de 

stadsredactie of de sportredactie en wat is het verschil eigenlijk? Is het handiger een briefje te 

schrijven, te faxen of te mailen? 

Op dergelijke vragen wordt antwoord gegeven op een nader te bepalen avond (van 20.00 tot 21.00 

uur) op de redactie van de Apeldoornse Courant door Karel van Delft en eindredacteur Jan Stenvert 

van de stadsredactie van de Apeldoornse Courant. Wie interesse heeft, kan dat aangeven via een 

mailtje aan k.vandelft@planet.nl  

mailto:k.vandelft@planet.nl
mailto:k.vandelft@planet.nl
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IM Daniel Stellwagen is dit jaar, net als vorig jaar, een van de workshopgevers bij JOM 

Jeugd Ontmoet de Meesters vrijdag 2 januari 
Traditiegetrouw organiseert  de SBSA dit seizoen weer Jeugd Ontmoet de Meesters. 

Jeugdschakers trainen in groepjes een dag met een sterke schaker. Deze training wordt dit  seizoen 

gegeven op vrijdag 2 januari en is toegankelijk voor jeugdschakers uit het hele land. Het programma 

duurt van 11.00 tot 17.00 uur en bestaat uit een partijbespreking en/of diverse stellingen, een 

simultaan met nabespreking en een snelschaakzeskamp. De groepjes worden ongeveer op niveau 

ingedeeld. Een enkele workshop wordt in het Engels gegeven. De deelnemers kunnen punten 

verdienen, de winnaars krijgen een prijs. De workshops worden gehouden in De Brinkhorst, 

Ritbroekstraat 2. De eigen bijdrage is 10 euro (bij aanvang te voldoen). Voor de deelnemers aan de 

SBSA-jeugdtraining is dit bij de training inbegrepen. Aanmelden kan tot 28 december bij coördinator 

Karel van Delft (tel. 055-3601271 of email k.vandelft@planet.nl) o.v.v. naam, adres, 

telefoonnummer, leeftijd, behaald stappendiploma en eventuele rating. Sponsor van het evenement 

is opnieuw Juwelier Van der Mey. 

Trainers: IM Daniel Stellwagen, IM Sipke Ernst, IM Merijn van Delft, Evi Zickelbein,  Lucien van Beek, 

IM Rob Hartoch en IM Alexander Kabatianski. 

 



 
 

Arthur van de Oudeweetering (links) en Merijn van Delft zijn de eerste Apeldoorners  

die IM geworden zijn. (Foto Tom van Dijke, Apeldoornse Courant) 
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College van Ljubo (met regenjas). Verder v.l.n.r. Dennis de Vreugt, Daniel Stellwagen, Jan Smeets, 

Merijn van Delft en Marc Jonker. 
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Merijn van Delft (links) en Fehrenc Langheinrich tijdens een analyse. (Foto Karel van Delft) 

Merijn van Delft derde IM norm in Cultural Village Tournament 2003 

De Apeldoornse schaker Merijn van Delft (24) heeft woensdag in Wijk aan Zee zijn derde 

meesternorm behaald. Dat betekent dat hij binnenkort door de wereldschaakbond FIDE tot 

internationaal meester (IM) benoemd wordt. 

Van Delft scoorde zes punten uit negen partijen en werd daarmee tweede in het Cultural Village 

Toernooi. Hij eindigde op een half punt achter de Duitser Fehrenc Langheinrich die eveneens zijn 

laatste benodigde norm behaalde in het negen dagen durende toernooi. 

Zijn eerste twee normen behaalde Van Delft in juni in Hamburg en in het najaar in Wenen. 

De Apeldoornse schaker, die voor meesterklasser BIS uitkomt, speelde een uitgekiend toernooi. Hij 

nam geen risico's, remiseerde zes keer en sloeg drie maal toe waarmee hij precies op de zes 

benodigde punten uitkwam. Van Delft versloeg Schuurman, Ris en Tan en remiseerde met 

Langheinrich, Bottema, Bezemer en de internationaal meesters Wohl (Australië), Afek (Israël) en 

Armas (Frankrijk). 

Vorige maand werd de in Apeldoorn opgegroeide BIS-schaker Arthur van de Oudeweetering tot IM 

benoemd. Merijn van Delft is de eerste IM die in Apeldoorn geboren is. 

Nederland is een toonaangevend schaakland, het heeft nu 14 grootmeesters en ruim 50 

internationaal meesters. 

Merijn van Delft is het eerste bestuurslid van de SBSA die IM wordt en we vrezen dat dat voorlopig 

wel zo zal blijven.  

 



 

 

Zonder organisatie geen toernooi. Grondlegger van het toernooi Bert Kisjes bereidt een avondmaaltijd voor. (Foto Karel van Delft) 
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Cor de Feijter eindspelstudie festival Deventer + NK studies oplossen 7 december 

De volgende artikelen zijn zaterdag 15 november verschenen in het Deventer Dagblad 

n.a.v. dit festival. Ook het programma wordt vermeld, evenals de site van coördinator Harold van der 

Heijden. 

Cor de Feijter schaakte zelfs op de fiets 

Festival hommage aan internationaal bekende Deventer eindspelstudiecomponist 
 

Cor de Feijter (1907-1988) was 64 jaar lid van schaakvereniging Pallas. Hij was (ere)voorzitter en tien 

keer schaakkampioen van Deventer. Internationaal genoot hij aanzien als eindspelstudiecomponist. 

Als hommage is het eindspelstudiefestival, dat 7 december in De Keizerskroon plaatsvindt, naar hem 

vernoemd. 

door Karel van Delft 

 

DEVENTER - Cor de Feijter leefde voor het schaken. Een clubgenoot fietste in de middagpauze zelfs 

geregeld met hem op om onderwijl een schaakprobleem door te nemen, herinnert zijn dochter Ien 

zich. 

De Feijter kwam als zevenjarig jongetje in Deventer terecht. Voor zijn vader was geen plaats op de 

ouderlijke boerderij in Terneuzen. Hij begon een arm maar gelukkig bestaan als  Fietsenmaker in de 

Kleine Overstraat. 'Hij hield van zijn vak en als mijn oma zich beklaagde dat hij nauwelijks iets 

verdiende, zei hij dat zijn klanten óók geen geld hadden.' 

Zoon Cornelis Jan kreeg als veertienjarige werk bij drogisterij Van Gerrevink in Grote Overstraat. Hij 



werkte zich op tot bedrijfsleider en werd na de oorlog chef van de inktfabriek van NDI (opgegaan in 

Roto Smeets). Voor zijn kinderen huurde hij in 1953 drogisterij Pallas aan de Van Vlotenlaan. 'Wij 

hadden weinig keus', zegt zijn dochter. 'De oudste drie kinderen werden gewoon drogist. Híj nam de 

beslissing.' 

De jonge De Feijter maakte zich de regels van het schaken uit een boekje eigen en werd in 1924 als 

18-jarige lid van de Deventer schaakvereniging Pallas toen dr. Max Euwe een simultaan gaf. Hij was 

voorzitter van 1948 tot 1968 en werd later tot erevoorzitter benoemd. De Feijter componeerde vanaf 

1930 eindspelstudies. Dat zijn bedachte stellingen met enkele stukken en/of pionnen op het bord.  

Cor de Feijter heeft zo'n 250 eindspelstudies gecomponeerd. Die werden internationaal, tot in 

Rusland en Argentinië toe, gepubliceerd. Hij correspondeerde met veel   eindspelstudiecomponisten 

en had 28 jaar lang een rubriek in het blad van de nationale schaakbond. Ook schreef hij tot 1980 

bijna vijftig jaar lang een schaakrubriek in het Deventer Dagblad. In een interview in het Deventer 

Dagblad, in 1985, Ter gelegenheid van zijn 

60-jarig lidmaatschap van schaakvereniging Pallas stelt De Feijter met spijt vast dat de hoofdredactie 

van de krant  zijn rubriek te specialistisch vond worden en daarom afschafte. 'Dat heeft hem flink pijn 

gedaan', herinnert zijn dochter zich.  

Geregeld bracht de postbode een brief uit Rusland alsook het schaakblad 'Chess'. 'Mijn vader kon 

goed leren. Zo had hij zich ook wat Russisch eigen gemaakt om te kunnen corresponderen.'  

In 1958 benoemde de wereldschaakbond (FIDE) De Feijter, die in Rusland mogelijk bekender was dan 

in Nederland, tot internationaal arbiter voor eindspelstudietoernooien. 

De Feijter had een tomeloze energie. Hij had grote verdiensten voor de schaakwereld en als 

organist fietste hij veertig jaar lang elke zondag naar een kerk in Olst om het orgel te bespelen. 

Om die redenen had Pallas een koninklijke onderscheiding voor hem aangevraagd. Die werd 

geweigerd. Vermoedelijk had het te maken met zijn correspondentie met Rusland, denkt zijn familie, 

want De Feijter was geen communist. 

'In Rusland werd hij zelfs grootmeester genoemd', zegt kleinzoon Marijn Ooijman. Hij was achttien 

toen zijn opa overleed.  

Het stadsbestuur van Deventer eerde De Feijter door hem in 1985, als tweede Deventenaar, de 

zilveren erepenning van de stad (de voorganger van de stadspenning) uit te reiken.  

Ooijman en de andere familieleden kregen een zekere afkeer van het schaken door de manier 

waarop Cor de Feijter er mee bezig was. 'Geregeld riep hij zijn kleinkinderen bij zich op de bank om 

hen een stelling uit te leggen. Maar hij had geen geduld. Waarschijnlijk omdat hij zelf heel intelligent 

was en veel dingen snel begreep. Hij wou ook altijd winnen.' 

De Feijter had zijn eigen stoel. Hij zat hij daar vaak een schaakstudie op te lossen. Ook kwamen 

geregeld schakers over de vloer. De voorkamer stond dan blauw van de sigarenrook. Eén van die 

schaakvrienden was Jan Marwitz uit Zwolle. 'Ondanks hun strijdige karakters en belangstelling is hij 

tientallen jaren met mijn vader bevriend geweest', vertelt zijn dochter. 

Ze laat een brief zien die Marwitz net voor de dood van De Feijter aan hem heeft geschreven. Een 

citaat: 'Ik heb me wel eens afgevraagd wat ons ertoe heeft gebracht ons te verdiepen in de 

eindspelstudie. Was het onze (onuitgesproken) overtuiging dat er in vele - zo niet alle – schijnbaar 

hopeloze gevallen, een uitweg, een oplossing mogelijk is?'  

De Feijter publiceerde in 1938 één van de eerste boeken in Nederland over deze schaakdiscipline, 

onder de titel '80 Eindspelstudies'. In 1948 schreef hij samen met Marwitz 'De Eindspelstudie'. Over 

de auteurs melden beide boekjes niets. 'Dat vond hij vast niet nodig. Hij was echt een Zeeuw. Heel 

stellig, maar zonder opsmuk. Het ging hem om het onderwerp. In de inktfabriek werkte hij zonodig 

zelf ook mee. Dan kwam hij soms helemaal blauw thuis en dan ging hij onder protest van mijn 

moeder direct in zijn stoel zitten om zich in een 



schaakprobleem te verdiepen. Hij was gefascineerd door problemen die hij wilde oplossen, uiterlijke 

omstandigheden interesseerden hem niet.'   

 

Programma van Cor de Feijterfestival in De Keizerskroon 
Het Cor de Feijter-eindspelstudiefestival wordt gehouden op zondag 7 december in restaurant De 

Keizerskroon aan de Stroomarkt 12 in Deventer. Het gratis toegankelijke festival omvat het NK 

oplossen van eindspelstudies en een publieksprogramma. 

Voor de organisatie tekent een werkgroep, die wordt gecoördineerd door Deventenaar Harold van 

der Heijden. Hij is eindredacteur van het blad Ebur van eindspelstudievereniging Arves en 

samensteller van de grootste database met eindspelstudies ter wereld. 

Het negende NK oplossen van eindspelstudies wordt gehouden van 13 tot 15 uur. De uitslag wordt 

om 16.30 uur bekend gemaakt, waarna de studies tot 17.45 uur met het publiek worden besproken.  

Belangstellenden kunnen vanaf 13 uur terecht. De internationaal befaamde eindspelstudiecomponist 

Yochanan Afek geeft vanaf 13 uur een uiteenzetting over eindspelstudies, doorspekt met anekcdotes 

en verhalen. Vanaf 14 uur speelt hij simultaan stellingen uit tegen het publiek.  

De gehele middag kan het publiek een expositie over De Feijter bekijken. Ook zijn er 

informatiestands over eindspelstudies. Van 16 tot 16.30 uur is er een lezing over De Feijter. Na 

afloop van het programma kunnen belangstellenden deelnemen aan een schaakdiner a 25 euro 

(exclusief drank). Opgave vóór 1 december bij Harold van der Heijden op het emailadres 

harold_van_der_heijden@wxs.nl 

Op de site http://home.planet.nl/~haroldh heeft Harold van der Heijden een biografie en 

eindspelstudies van De Feijter geplaatst. 

Nederland kent momenteel een dozijn eindspeldstudiecomponisten, onder wie Jan Timman, schrijver 

Tim Krabbé, Yochanan Afek, Harold van der Heijden en jeugdtalent Daniel Stellwagen (16), die op het 

lNK schaken als tweede eindigde. Het festival is mogelijk doordat alle betrokkenen belangeloos 

meewerken.  
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Sakaev, Konstantin – Belov Vladimir, 56e kampioenschap van Rusland, Krasnoyarsk 2003 

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.cxd5 Pxd5 5.e4 Pxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 c5 8.Pe2 Pc6 9.Le3 0–0 10.0–0 Ld7 

11.Tb1 a6 12.dxc5 Dc7 13.Pd4 e6 14.f4 Pa5 15.Ld3 e5 16.f5 exd4 17.cxd4 Tfe8 18.f6 Lf8 19.Dc1 Pc6 

20.Kh1 h5 21.Lf4 Dd8 22.Ld6 Kh7 23.De3 Lxd6 24.cxd6 Lc8 25.e5 Dxd6 26.Lxg6+ fxg6 27.f7 De7 

28.fxe8D Dxe8 29.Tf6 De7 30.Tbf1 Le6 31.De4 Lf5 32.T1xf5 gxf5 33.Dxf5+ Kg8 34.Tg6+ 1-0 
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Goddelijke Inspiratie in Wenen  
 

mailto:harold_van_der_heijden@wxs.nl
http://home.planet.nl/~haroldh


In de film "Amadeus" van Milos Forman wordt het muziekgenie W.A.Mozart door de minder 
begaafde componist Salieri vergiftigd omdat laatstgenoemde wraak wil nemen op God. 
    Wraak, omdat God een platte, simpele en vulgaire pummel (Mozart) de gave gegeven had om 
tegelijkertijd de meest schitterende muziek sinds mensheugnis te componeren en de grootste losbol, 
rokkenjager en proleet van Wenen te zijn. 
    Wraak, omdat de harde, gelovige, werker Salieri zijn leven in dienst van 
componeren had gesteld, zonder dat daar ooit iets bijzonders uit voortgekomen was; omdat hij wel 
genoeg talent had om de muziek van Mozart te herkennen als de geniaalste muziek ooit geschreven, 
maar ook de aristocratische verfijning had om in te zien dat er in de wereld niets erger is dan 
vulgariteit, platheid en lomp gedrag. 
Salieri voelt zich in de maling genomen door God, maar hij weet niet waarvoor. Ja, voor zijn pijnlijke 
middelmatigheid, misschien.  
     Salieri's plan is briljant: hij laat Mozart een schitterende dodenmis (het Requiem, KV 626) schrijven 

voor een anonieme opdrachtgever, en vermoordt Mozart op het moment dat de Mis klaar is. 

Vervolgens steelt hij het origineel, en zegt tegen de treurende Keizer dat hij, Salieri, een Mis voor zijn 

overleden vriend Mozart geschreven heeft. Natuurlijk slechts ter meerdere glorie van het genie 

Mozart. De begrafenis van Mozart wordt natuurlijk een triomf voor Salieri: ZIJN schitterende muziek 

wordt tijdens de begrafenisplechtigheid gespeeld, en God moet machteloos toezien hoe de meest 

verfijnde compositie aller tijden wordt toegeschreven niet aan zijn lieveling Mozart, maar aan zijn 

ongetalenteerde rivaal Salieri. 

Ziedaar hoe men wraak kan menen op het Opperwezen.  

     Het loopt anders. Mozart sterft inderdaad, maar Salieri weet de originele muziek niet te 

bemachtigen. Het Requiem blijft onvoltooid, Mozart's lijk wordt in een troosteloos massagraf 

gegooid. Salieri wordt vergeten, Mozarts Requiem wordt beschouwd als een geschenk uit de Hemel 

en door sommigen als een bewijs dat God wel degelijk bestaat. Wraak op God 

mislukt altijd.  

     Wenen, 212 jaar later. Het Vienna Open schaaktoernooi 2003. Merijn van Delft, in Nederland 

vooral bekend van zijn nederlagen tegen S.Becic en R. Boedicker, en zijn gebrek aan het goed 

bestuderen van indelingen, beleeft triomfen door eerst de volgens velen toekomstig 

Wereldkampioen Sergej Karjakin op remise te houden, en vervolgens zonder 

enige voorbereiding de nr. 81 van de wereld, Konstantin Landa, een halfje af te snoepen. Een tweede 

IM-norm ligt voor het oprapen. De 2400 nadert met rasse schreden. 

     In Nederland heerst verwarring. Deze schaker, die op de interne van Euwe niet eens bij de eerste 3 

eindigt, die nog nooit een Grootmeester op remise hield, die tegen Henk-Jan Visser met moeite gelijk 

speelt met snelschaken, lijkt in Wenen aangeraakt door de hand van God zelf. Zelfs zijn trouwste 

supporters beginnen te twijfelen. Worden zij door God in de maling genomen? Op de proef gesteld? 

Maar waarvoor dan? Of worden zij, zoals Salieri, gestraft voor hun verschrikkelijke middelmatigheid? 

     Het kan bijna niet anders. De schaker waarvan iedereen tot aan Loek van Wely toe overtuigd was 

dat hij volstrekt talentloos was, wordt nu in de Schaakhemel op handen gedragen. Hij is de 

Uitverkorene.  

     Wij, de Salieri's, de thuisblijvers, moeten het accepteren. Wij zullen zelf altijd  middelmatige 

knoeiers blijven, omdat wij niet de hoogmoed hebben naar Wenen te reizen om daar ons geluk te 

beproeven. Omdat we menen dat er belangrijker zaken zijn dan remise maken tegen een 2600-

speler. Maar nooit geschoten is altijd mis. Je kunt wel kritiek op iemand hebben omdat hij zelf niet 

weet waarom hij  opeens zulke mooie prestaties levert, omdat hij eigenlijk een heel gewone jongen 

is, en omdat hij eigenlijk gewoon verschrikkelijk veel geluk heeft dat God even zijn handje vasthoudt,- 

maar wraak op God mislukt altijd. 

     Wat blijft is een mooi resultaat in Wenen, en het zoveelste bewijs dat Einstein ongelijk had, toen 



hij beweerde dat God niet dobbelt. 

 

Arne Moll (met instemming auteur overgenomen van Euwe On Line) 
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Tweede meesternorm voor Merijn van Delft 
BIS-speler Merijn van Delft heeft zondag in Wenen in het Vienna Open 2003 zijn tweede 

meesternorm gehaald. De 24-jarige Apeldoornse schaker heeft nog twee normen in open toernooien 

of één in een gesloten toernooi nodig om zich internationaal meester (IM) te mogen noemen. 

Van Delft speelde een solide toernooi en scoorde zes punten in negen partijen met een 

toernooirating van 2518. Hij versloeg drie titelloze tegenstanders en remiseerde met twee 

internationaal meesters en de vier grootmeesters Karjakin, Kurajica, Landa en Timoschenko. In de 

achtste ronde was de norm na een korte remise tegen BIS-teamgenoot IM Sipke Ernst al een feit. 

Twee maanden geleden scoorde Van Delft zijn eerste norm in Hamburg. Daar versloeg hij twee 

grootmeesters, remiseerde met twee en verloor van de Hongaarse jeugdwereldkampioen tot 18 jaar 

GM Berkes. 

IM Sipke Ernst scoorde in totaal 5,5 punt. Hij verloor de laatste ronde van Willemze. 

SBSA-bestuurslid Merijn van Delft heeft dagverslagen gestuurd naar www.schakers.info  

De site van het toernooi is  www.chess-vienna.at/open.htm 

Op www.chessbase.de heeft Evi Zickelbein een verslag geschreven met foto’s die aangeven in welke 

schitterende ambiance is gespeeld. 

Eerder bericht voor Apeldoornse Courant: 

Ernst verliest van  Kortchnoi 

BIS-schaker Sipke Ernst (24) heeft woensdag in de vijfde ronde van het Vienna Open 2003 in Wenen 

met zwart verloren van de legendarische 72-jarige grootmeester Viktor Kortchnoi. BIS-schaker Merijn 

van Delft remiseerde met grootmeester Konstantin Landa (rating 2614), die 81e op de wereldranglijst 

staat. 

Kortchnoi ‘de Verschrikkelijke’ werd in 1978 in een grimmige Koude Oorlogssfeer door Karpov van de 

wereldtitel afgehouden in het Philippijnse Baguio City. De uit de USSR via Nederland gevluchte Rus 

heeft de Zwitserse nationaliteit. Hij staat met een rating van 2626  66e op de wereldranglijst. 

Internationaal meester Ernst heeft een rating van 2468. Kortchnoi staat nu op 4,5 punt na vijf 

partijen in het negenrondig toernooi. 

BIS-speler Merijn van Delft  (24), die een rating van 2322 heeft won eerder twee keer en remiseerde 

daarna tegen de grootmeesters Karjakin (het dertienjarige wonderkind) en Kurajica (rating 2558). De 

partijen zijn live te volgen via www.chess-vienna.at/open.htm 

Foto: Merijn tegen Karjakin  

 

http://www.schakers.info/
http://www.chess-vienna.at/open.htm
http://www.chessbase.de/
http://www.chess-vienna.at/open.htm
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Merijn speelt blitz met GM Ferenc Berkes 

 

Meesternorm voor Merijn van Delft 
De Apeldoornse schaker Merijn van Delft heeft zondag in het Open Kampioenschap van Hamburg zijn 

eerste meesternorm behaald met een toernooirating van 2484. 



De speler van het Apeldoornse BIS heeft nog twee normen nodig om zich internationaal meester te 

mogen noemen. Na acht ronden was Van Delft al zeker van zijn norm. In de laatste ronde ging hij in 

een kansrijke Konings-Indische partij hard onderuit tegen de titelloze Stanke, toen hij impulsief een 

verkeerd paard speelde. ‘Na de partij zag ik het direct. Mijn probleem is dat ik soms impulsief ben. 

Als ik even gekeken had, had ik waarschijnlijk gewonnen en was ik vierde geweest. Dat scheelt een 

paar honderd euro.’ 

Tegen drie titelloze spelers scoorde hij anderhalf punt. Tegen de Spaanse toernooiwinnaar Moreno, 

die binnenkort de grootmeestertitel krijgt, speelde hij remise. Tegen vijf grootmeesters scoorde hij 

drie uit vijf, hij verloor alleen van de Hongaarse jeugdwereldkampioen tot achttien jaar Ferenc 

Berkes. Hij remiseerde met Hector en Lanka en won met zwart van Rogozenko en Haba. 

Zie de toernooi-site: 

http://www.hamburger-schachverband.de/turniere/ihem/ihem2003.htm 

 

Screensaver, klokken, shirts met SBSA-logo 

Via Bert Holstein hebben we een screensaver (freeware) gekregen waarmee je bijvoorbeeld 

3500 tactische opgaven in beeld kunt laten springen. Te bevragen bij het SBSA-secretariaat. 

Inmiddels zijn 91 Garde-schaakklokken verkocht aan een dozijn Apeldoornse 

schoolschaakclubs. Per klok is een euro winst gemaakt. Van dat geld (na aftrek 

rembourskosten) zijn t-shirts gekocht waarop een SBSA-logo wordt geprint. Die shirts 

worden gegeven aan deelnemers van de SBSA-jeugdtraining. 

De shirts kosten 5 euro voor belangstellenden. 
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Foto’s in de email berichten 

Dank zij een freeware programma is het mogelijk om foto’s als ‘thumbnail’ in deze berichten op te 

nemen. Hierdoor kost het bericht niet veel extra kilobytes.   

Hieronder zie je de voorkant van het hoesje van de cdrom ‘Mark Dvoretsky in Apeldoorn’ 

De cdrom is verkrijgbaar bij het secretariaat van de SBSA, k.vandelft@planet.nl 

 

 

http://www.hamburger-schachverband.de/turniere/ihem/ihem2003.htm
mailto:k.vandelft@planet.nl
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Cdrom Mark Dvoretsky in Apeldoorn 
De cd rom over Mark Dvoretsky in Apeldoorn is klaar.  

Zo’n 20 mensen hebben er een bijdrage aan geleverd. Qua vorm en inhoud zijn we er tevreden over, 

zelfs een beetje trots. 

Te koop vanaf zaterdag 31 mei bij Karel van Delft a 7 euro 

Of per post door 10 euro over te maken op rekening 39.33.68.580 t.n.v. Karel van Delft, Apeldoorn, 

o.v.v. ‘cdrom Dvoretsky’ plus een mailtje met je naam en adres naar k.vandelft@planet.nl 

 

De inhoud: 

 Voorwoord. 

 Vertaling van lezing die Dvoretsky voorjaar 2003 heeft gegeven aan Russische topcoaches 
(vertaling Lucien van Beek en Arthur van de Oudeweetering). 

 Originele tekst van lezing die Dvoretsky heeft gegeven aan Russische topcoaches. 

 Vertaling van interview met Dvoretsky in het Russisch schaaktijdschrift 'Schaakweek' 
(vertaling Arthur van de Oudeweetering). 

 Originele tekst van interview dat Dvoretsky heeft gegeven aan Russisch tijdschrift 
'Schaakweek'. 

 Filmpje over training die Dvoretsky najaar 2002 in Apeldoorn heeft gegeven van Xedes 
Engelen. 

 Verslagen van trainingen door Karel van der Weide. 

 Aantekeningen van workschop met Mark Dvoretsky door Herman van Engen. 

 Verslag van training door Erwin l'Ami. 

 Verslag van training 'trainingsweekeind' door Merijn van Delft. 

 Verslag van training 'schaken is dope' door Merijn van Delft. 

 Verslag van training met stellingen door Lucien van Beek en Merijn van Delft. 

 Bij: stellingen bij trainingsverslag door Lucien van Beek en Merijn van Delft. 

 Verslag van training door Daniel Stellwagen. 

 Verslag DiaPlaza-trainingen door Marc Jonker en Yochanan Afek. 

 Verslag van lezing door Petra Stellwagen. 

 Verslag van lezing door Karel van Delft. 

 Interview met Dvoretsky in Apeldoorn door Yochanan Afek. 

 Artikel De Rode Loper door Peter Boel. 

 Artikel 'Kasparov slecht voor schaaksport', Apeldoornse Courant door Peter Boel. 

 Artikel Trouw door Herman Grooten. 

 Foto's van Dvoretsky in Apeldoorn (foto viewer). 

 Foto's van Dvoretsky in Apeldoorn met viewer op PC (bij XP versie). 

 Verslag van The Chess Experience 1999 (trainingsinterland topjeugd Israël, Duitsland en 
Nederland in Apeldoorn waarbij Dvoretsky en Joesoepov trainingen gaven). 

 Partij Korchnoi - Dvoretsky in Apeldoorn met commentaar Dvoretsky. 

 Partij Dvoretsky - Floor. 

 Links Dvoretsky. 

 

mailto:k.vandelft@planet.nl
file:///D:/dvorVoorwoord%20cdrom%20dvoretsky.doc
file:///D:/dvorDvoretsky%20principes.doc
file:///D:/dvorDvoretsky%20principes.doc
file:///D:/dvorPrincipes%20Russisch.doc
file:///D:/dvorIV%20MD1en2.doc
file:///D:/dvorIV%20MD1en2.doc
file:///D:/dvorschaakweekrusiv.doc
file:///D:/dvorschaakweekrusiv.doc
file:///D:/dvorfilm%20Mark%20217Film%20DvoretskyFilm%20Dvoretsky.mpg
file:///D:/dvorfilm%20Mark%20217Film%20DvoretskyFilm%20Dvoretsky.mpg
file:///D:/dvorverslagweide.doc
file:///D:/dvorNotes%20van%20de%20workshop%20met%20MD.doc
file:///D:/dvorverslaglami.doc
file:///D:/dvortrainingsweekeind%20Merijn.doc
file:///D:/dvordope%20Merijn.doc
file:///D:/dvorHet%20nemen%20van%20beslissingen.doc
file:///D:/dvorbij%20verslag%20Lucien%20Merijn.pgn
file:///D:/dvorverslagstellwagen.doc
file:///D:/dvorDiaPlaza%20Chess%20Trainings.doc
file:///D:/dvorjeugd%20Petra.doc
file:///D:/dvorlezingkarel.doc
file:///D:/dvorinterviewafek.doc
file:///D:/dvorRode%20Loper%20Dvoretsky.doc
file:///D:/dvorApeldoornse%20Courant%20Boel.doc
file:///D:/dvorartikel%20Grooten.doc
file:///D:/dvorimfv400.htm
file:///D:/dvorfotoos%20dvoretsky
file:///D:/dvorce-start.htm
file:///D:/dvorce-start.htm
file:///D:/dvorKortschnoi-Dvoretsky.pgn
file:///D:/dvorDvoretskyFloor.pgn
file:///D:/dvorlinksdvoretsky.doc
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PIKET – ERNST 
(3) Piket,J - Ernst,S [D17] 

BIS-HSG Apeldoorn, 11.05.2003 

[Merijn van Delft] 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.Pe5 e6 7.f3 Lb4 8.e4 Lxe4 9.fxe4 Pxe4 10.Ld2 

Dxd4 11.Pxe4 Dxe4+ 12.De2 Lxd2+ 13.Kxd2 Dd5+ 14.Ke1?! Een opmerkelijke keuze. [ 14.Kc2 Pa6 

15.Pxc4 0–0 16.De5 Tab8 17.a5! geldt sinds Ivanchuk-Bareev, 2000 als beter voor wit.] 14...Pa6 

15.Pxc4 0–0–0!? Tegenwoordig rokeert zwart meestal kort, maar in dit geval komt lange rokade ook 

sterk in aanmerking. 16.h4 Pb4 17.Th3 Df5 18.Tc1 Df4 "Ik heb een truukje in de stelling gebouwd" 

kwam Sipke op dit moment melden. Dit riep uiteraard smalend hoongelach op van toehoorders Van 

Harreveld en ondergetekende, maar zie wat er gebeurde: 19.De3?  

 

 

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+ktr-+-tr( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+p+p+-+& 
5+-+-+-+-% 
4PsnN+-wq-zP$ 
3+-+-wQ-+R# 
2-zP-+-+P+" 
1+-tR-mKL+-! 
xabcdefghy 

 
 

 

[ Na 19.Tcc3 is het onduidelijk volgens Sipke.  Jonkman geeft op www.schakers.info het vervolg 

19...Pd5 20.Df3 Dd4 21.Tc1 f6 gevolgd door e5 met goed spel voor zwart.] 19...Td1+!! Een 

schitterende zet, recht in het hart van de witte stelling. 20.Txd1 [ 20.Kxd1 Dxf1+ 21.De1 Td8+ 22.Pd2 

Txd2+! 23.Kxd2 Dxg2+ 24.Kd1 Dg4+! en zwart houdt een doos pionnen over voor slechts een 

kwaliteit.] 20...Pc2+ 21.Ke2 Pxe3 22.Pd6+ [ 22.Pxe3 Dxa4 is ook heel goed voor zwart.] 22...Kc7! 

23.Txe3 [ 23.Tf3 Dxf3+ 24.gxf3 Pxf1 ( Eenvoudig 24...Pxd1 kan ook) 25.Pxf7 Pg3+! 26.Kf2 Pe4+! en 

zwart blijft twee pionnen voor.] 23...Dg4+ "Een vervelend schaakje" aldus Sipke. 24.Tf3 [ 24.Ke1 Td8 

25.Ted3 Txd6 26.Txd6 Dxh4+ 27.Ke2 De4+ 28.Kf2 Df4+ 29.Ke1 Dxd6 30.Txd6 Kxd6 geeft hetzelfde 

eindspel als in de partij.] 24...Td8 25.Kf2 Dxh4+ 26.g3 De7 27.Tfd3 Nu wikkelt zwart af naar een 



eindspel met vier pionnen voor het stuk, hetgeen zonder al te veel problemen wint. 27...Txd6 28.Txd6 

Dxd6 29.Txd6 Kxd6  

 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+pmkp+-+& 
5+-+-+-+-% 
4P+-+-+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2-zP-+-mK-+" 
1+-+-+L+-! 
xabcdefghy 

 
 

30.Ke3 a5 31.Ld3 Ke5 32.Le4 h6 33.Ld3 g6 34.Le2 Kd5 35.Lf3+ Kc5 36.Ld1 f5 37.g4 fxg4 38.Lxg4 

Kb4 39.Ld1 b5 40.axb5 cxb5 41.Kf4 a4 42.Lc2 g5+ 43.Kg4 Ka5! Zwart gaat met b4 en a3 een vrije 

a-pion creeren. Pion e6 heeft zwart niet eens meer nodig. 0–1 
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Over enkele weken presenteert de SBSA de cdrom ‘Dvoretsky in Apeldoorn’. 

De inhoud: 

- de vertaling van een lezing die Dvoretsky in april op de Krim heeft gegeven aan 

Russische topcoaches (vertaling Lucien van Beek, Arthur van de Oudeweetering) + 

orginele Russische tekst 

- een filmpje van Xedes Engelen over de training die Dvoretsky afgelopen najaar in 

Apeldoorn gaf  

- diverse verslagen van trainingen die hij de afgelopen jaren in Apeldoorn heeft gegeven 

(door Daniel Stellwagen, Erwin l’Ami, Merijn van Delft, Karel van der Weide) 

- kopieën van krantenknipsels 

- een verslag van een lezing in Apeldoorn over coaching (Karel van Delft) 

- een verslag van een lezing voor ouders van talenten (Petra Stellwagen) 

- een interview van Yochanan Afek met Dvoretsky 

- een interview van Merijn van Delft met Loek van Wely over zijn trainingservaringen 

met Dvoretsky 

- foto’s  



- trainingsverslagen door Yochanan Afek en Marc Jonker van de Chess Experience 

1999 (trainingsinterland jeugd Israël, Duitsland, Nederland in Apeldoorn waarbij 

Dvoretsky en Joesoepov trainingen gaven) 

- partij Kortchnoi – Dvoretsky (eerste echte partij tussen beiden werd in Apeldoorn 

gespeeld) 

- mogelijk nog een paar dingen 
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Jan van Reek endgame strategy 
http://www.endgame.nl/strategy.htm 
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Omgaan met spanning 
 
Tijdens een SBSA-jeugdtraining is onlangs besproken hoe belangrijk concentratie is tijdens een partij 

en hoe die belemmerd kan worden door teveel spanning. Daarbij werd het volgende tekstje 

uitgedeeld. 

 

Spanning is een toestand waarin je lichaam opgewonden is.  

Bij teveel spanning slaap je slecht, denk je niet helder en is je concentratie slecht.   

Spanning is daardoor negatief van invloed op je prestaties. 

Spanning ontstaat als je een situatie belangrijk vindt en je het gevoel hebt dat je de situatie niet 

beheerst. 

 

Vraag: noem zoveel mogelijk manieren om je concentratie te verknallen. 

 

Spanning kun je beheersen door: 

1. pilletjes 
2. lichamelijke beweging 
3. muziek 
4. denktrucjes (bijv. STUDT als een stuk aangevallen staat) 
5. afwisseling van inspanning en ontspanning 
6. tijd nemen voor dingen die je moet doen 
7. op tijd naar bed gaan 
8. je optimaal voorbereiden op je taak 
9. prestatiedoel in plaats van resultaatdoel stellen 

 

Ad 9. Dit wil zeggen dat je je goed voorbereid op een wedstrijd en met je zelf afspreekt dat je 

optimaal wil presteren, dus het uiterste uit jezelf wilt halen. Hoe goed de tegenstander dan is, zie je 

wel. Als je toch in cijfertjes wil denken, kies dan als doel het halen van een hogere tpr dan je rating. 

http://www.endgame.nl/strategy.htm
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http://www.correspondentieschaken.nl  
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http://schaken.verzamelgids.nl  
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Wat is pgn http://wimnij.home.xs4all.nl/euwe/euwe.htm  
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Tip openen pgn-bestanden 

Wie geen schaakprogramma heeft, kan bijgesloten bestanden toch openen met 

kladblok. Procedure:  

Sla bestand ergens op, bijvoorbeeld op bureaublad. 

Ga in windows naar bureau-accessoires en kladblok. 

In kladblok kun je het pgn-bestand openen als tekst. 

 

Kramnik 

http://www.kramnikchess.narod.ru/KramnikVlad.html  
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Verslag rapidtoernooi De Zeven pionnen 
Pruijssers,Henk - van Delft,Karel   

De Zeven Pionnen rapid Apeldoorn, 15.02.2003 

1.e4 e5 2.f4 d5 zo, kijken of je de theorie kent (ik ken hem niet, maar laat Daniel Stellwagen als 

lichtend voorbeeld dienen; die produceert pareltjes als hij na zet 3 uit de theorie is, zie het 

commentaar van Douven in Schaaknieuws over de 5
e
 ronde Meesterklasse) 3.exd5 e4 4.d3 Pf6 Ome 

Fritz kent het nog  5.dxe4 Pxe4 6.Pf3 Lg4 7.Ld3 De7 zwart slaat nieuwe paden in 8.0–0 geen beste 

zet 8...Dc5+ 9.Kh1 Pf2+ 10.Txf2 Dxf2 11.Pc3 Lxf3 12.gxf3 Ld6 13.Pe4 Dh4 14.Pxd6+ cxd6 

15.Lb5+ Pd7 16.Le3 a6 17.Ld3 0–0 18.De2 f5 19.Tg1 Tae8 was aangewezen in plaats van slap van 

achter uit verdedigen 19...De7 20.Dg2 g6 21.Ld4  op de volgende zet kleunt zwart vreselijk mis, ..Pc5 

was de aangewezen zet vanwege het thema penning (Stap 2) 21...Pf6 22.Lxf5 Dg7 23.Le6+ Kh8 

24.h4 Dh6 25.Dg5 Dg7 26.Tg2 en wit won in een paar zetten 1–0 
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Snelschaakkampioenschap Het Nieuws van Apeldoorn 

http://www.correspondentieschaken.nl/
http://schaken.verzamelgids.nl/
http://wimnij.home.xs4all.nl/euwe/euwe.htm
http://www.kramnikchess.narod.ru/KramnikVlad.html


Is voor de vijfde keer gehouden. Volgend jaar weer heeft sponsor Jan Schoenmaker laten 

weten. Eindresultaat: 

 
Apeldoorns Snelschaakkampioenschap in eetcafé Het Nieuws van Apeldoorn 2003 

 

 1 Manuel Bosboom  2426 2432 IM 11.0 101.0 83.00 

 2 Merijn van Delft  2309 2417    11.0 98.0 78.25 

 3 Igor Glek   2569 2400 GM 11.0 97.0 76.75 

 4 Artur Joesoepov  2592 2391 GM 10.5 102.0 76.00 

 5 Alexander  Kabatianski 2440 2204 IM 8.0 104.0 53.00 

 6 Erik Smit   2070 2235    8.0 98.5 49.00 

 7 Marcel Boel   2148 2127    7.5 99.5 51.50 

 8 Johan Wolbers  1922 2112    7.5 91.0 41.75 

 9 Cees van Bohemen   2091 1930    7.0 81.0 31.00 

 10 Thomas de Hoop  1867 1894    7.0 74.5 30.00 

 11 Harrie de Bie  2193 2159    6.5 102.5 39.75 

 12 Freddie van der Elburg 2125 2078    6.5 95.0 33.50 

 13 Rob Duin   1911 2080    6.5 89.0 33.75 

 14 Svetlana Polushkina 1981 1977    6.5 85.0 32.75 

 15 Cees Visser   2051 1930    6.5 82.0 29.75 

 16 Rene Nijland  1956 1900    6.5 81.0 24.25 

 17 Youri Gerritse  1579 1902    6.0 82.0 28.75 

 18 Lex Cornelisse  1714 1875    6.0 78.5 24.75 

 19 Hans Bouwer   1776 1807    6.0 72.5 22.75 

 20 Frank London  1749 1697    5.0 71.5 14.50 

 21 Karel van Delft  1569 1732    5.0 67.5 13.50 

 22 Rien Bos   1672 1594    4.5 64.0 11.25 

 23 Henk Scholten  1648 1636    3.0 69.0 8.75 

 24 Henk Waninge   1518    3.0 63.0 5.75 

 25 Shorish Maroof  1661 1458    2.5 63.5 8.75 

 

Van Delft,M - Yusupov,A [C18] 

Snelschaken Apeldoorn, 2003 

[Van Delft] 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 Pe7 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5 7.Dg4 0–0 [ 7...Dc7 vind ik persoonlijk 

lastiger voor wit] 8.Ld3 Pbc6 9.Dh5 Pg6 10.Pf3 Dc7 11.Le3 c4 12.Lxg6 fxg6 13.Dg4 Df7 14.Pg5! [ 

14.h4 Df5 15.Dxf5 Txf5 Kamsky-Yusupov, Linares 1993] 14...De8 [ 14...Df5 15.De2 Td8] 15.h4 h6 

16.Ph3 b5 17.De2 a5 18.g4 Ta7 19.h5 gxh5 20.g5 Df7 21.gxh6 Df3 22.Dxf3 Txf3 23.Ke2 Tf5 

24.Tag1 b4 25.axb4 axb4 26.cxb4 Pxb4 27.Kd2 Tc7 28.Txg7+ Txg7 29.hxg7 Kxg7 30.Pf4 Txf4 

31.Lxf4 Pc6 32.c3 Ld7 33.Txh5 en zwart verloor uiteindelijk op tijd. 1–0 
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BIS Schaakfestival  

       Vrijdag 31 januari 2003 16.00 – 21.00 uur Denksportcentrum Apeldoorn 

 

Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn en  presentatiespecialist BIS houden op vrijdag 31 

januari 2003 in Denksportcentrum Apeldoorn het BIS Schaakfestival. Hierbij komt het 

Apeldoornse schaken op allerlei manieren voor het voetlicht. Tevens biedt het festival de 

mogelijkheid om kennis te maken met producten en diensten van BIS.  Aan veel activiteiten 



kan iedereen meedoen, aan sommige activiteiten kan alleen op uitnodiging worden 

meegedaan. Alle activiteiten zijn gratis. In de bar van Denksportcentrum Apeldoorn 

(Dubbelbeek 24, naast zwembad Malkander) zijn onder meer broodjes en soep verkrijgbaar. 
 

Invitatiesimultaans voor 80 deelnemers scholencompetitie, 16 deelnemers jeugdprogramma 

SBSA  en 32 relaties van BIS en SBSA door GM Artur Joesoepov, IM Sipke Ernst, GM Peter 

Wells, IM Alexander Kabatianski, IM Jan Werle, FM Arthur van de Oudeweetering en Harrie 

de Bie, vrij schaken, SBSA informatiekraam,  verkoop schaaktafels, schaken op een bord met 

drie mensen, openingenspreekuur Merijn van Delft, correspondentieschaak Johan Engelen en 

Jacques Kuiper, computerschaak Jeroen Noomen, probleemschaak en studies Harold van der 

Heijden, snelschaken tegen de Beer IM Rob Hartoch en IM Manuel Bosboom,  demonstraties 

van stichting Lightning Chess (tweeminuutschaak),  informatie over schaakclubs, informatie 

schoolschaken door Hessel Visser, informatie Max Euwe Centrum, informatie schaken 

overdag,  onderling snelschaaktoernooi deelnemers SBSA-jeugdtraining, van 16.00 – 18.00 

uur les ‘Leren schaken in twee uur’ door Merijn van Delft, van  18.30 – 20.30 uur workshop 

over jeugdtraining en coaching door Lucien van Beek en IM Willy Hendriks, boekverkoop 

IM Johan van  Mil en WGM Erika Sziva, internetsites van Apeldoornse schaakorganisaties en 

via presentatie-apparaten van BIS: power point presentatie architect Denksportcentrum Aad 

Witteveen,  video Max Euwe, foto’s en krantenknipsels over het Apeldoornse schaken, 

filmpjes over Apeldoornse schaakactiviteiten, demonstratie DGT-schaakbord.  
 

Schoolschaakclubs hebben een uitnodiging gekregen via Hessel Visser om maximaal vier deelnemers 

af te vaardigen voor de simultaans. Er hebben zich zeven scholen gemeld met 1 tot 4 spelers. Dat 

betekent dat er ruimte is voor meer deelnemers. 

Lezers van dit nieuwsbericht kunnen zich ook opgeven voor een simultaan zolang er plaats is. 

Er wordt begonnen om 16.00, 17.45 en om 19.30 uur. Je kunt een mailtje sturen met het gewenste 

tijdstip naar k.vandelft@planet.nl . Er volgt dan bericht terug. 
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Aandachtspunten arbiter KNSB  http://members.chello.nl/w.slagter  

Exeter chess club  http://exeterchessclub.org.uk 
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In de partij Sander Velema – Lucien van Beek tijdens het Open NK in Dieren had zwart een prachtig 

dameoffer kunnen plegen indien wit 13. c4 zou hebben gespeeld. 

(165) Velema,S - Van Beek,L [C22] (5), 13.07.2002 

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 Nc6 4.Qe3 Nf6 5.Nc3 Be7 6.Bd2 d5 7.exd5 Nxd5 8.Nxd5 Qxd5 

9.Nf3 0–0 10.Bd3 Bc5 11.Qf4 Re8+ 12.Kf1 Nd4 13.Ng5 [ 13.c4 Qxf3!! 14.gxf3 Bh3+ 15.Kg1 

Re6 Dreigt 16... Tg6+ 17. Lxg6 Pe2 mat of 16... Tg6+ 17. Dg3 Pxf3 mat. 16.Re1 Rf6! 

17.Qxf6 gxf6 18.Be4 Kh8 19.Bf4 Rd8 Dreigt Pe2+ Txe2 Td1+ en mat. 20.Bd5 Rxd5 21.cxd5 

mailto:k.vandelft@planet.nl
http://members.chello.nl/w.slagter/
http://exeterchessclub.org.uk/


Nxf3#] 13...Bf5 14.Bxf5 Nxf5 15.Bc3 Rad8 16.Qf3 Qc4+ 17.Kg1 Nh4 18.Qg3 Bxf2+ 

19.Qxf2 Re2 20.Qxf7+ Qxf7 21.Nxf7 Rf8 22.Kf1 Rxc2 23.Rg1 Rxf7+ 24.Ke1 Nxg2+ 

25.Kd1 Rff2 26.Rb1 Ne3+ 27.Ke1 Rfe2# 0–1 

 

 

SBSA 57 

Merijn van Delft (2321) - Piet van der Weide (2201), BIS Beamer Team - Euwe, 
9e ronde Meesterklasse, zondag 21 april 2002  

1. e4 e6 
2. d4 d5 
3. Pc3 dxe4 
4. Pxe4 Pd7 
5. Pf3  

5. Ld3, Pgf6 6. De2 was tot aan de partij van Kasparov populair (zie partijen uit het laatste Corus 
toernooi), maar zwart leeft weer in die variant (zie o.a. Bezemer-Moll uit het Amsterdams 
kampioenschap, heeft in Schaaknieuws gestaan)  

5. . Pgf6 
6. Pxf6 Pxf6 
7. c3! c5  

7... Le7 is het alternatief, met het idee om eerst te rokeren en dan pas c5 te spelen  

8. Pe5! Ld6?!  

8. . Pd7 9. Lb5 Ld6 10. Dg4! is Kasparov - Ponomariov, Linares 2002 
8. . a6 9. Da4 Ld7 10. Pxd7 Dxd7 11. Dxd7 Kxd7 12. dxc5 Lxc5 13. Le2 is speelbaar voor zwart, maar 
wit heeft eeuwigdurend plusje met zijn loperpaar.  

9. Lb5 Ke7?!  

9. . Pd7 is zetverwisseling met Kasparov - Ponomariov, maar of zwart daar blij mee moet zijn, is 
natuurlijk de vraag. Karpov speelt in de Caro-Kann ook regelmatig Ke7, maar met een wit paard op e5 
blijkt het te riskant te zijn.  

10. O-O cxd4?!  

Zwart kan de c-lijn beter gesloten houden.  

11. cxd4 Db6?  

De rest is verschrikkelijk.  

12. a4 Td8 
13. Pc4 Dc7 
14. Pxd6 Dxd6 
15. b3 Pd5 
16. La3 Pb4 
17. a5!  

Wint een stuk.  



17. . b6 
18. a6 

1-0  

 

 

Dolf Meijer (2214) - Merijn van Delft (2321), RSR Ivoren Toren - BIS Beamer Team, 
kwartfinale beker, zaterdag 20 april 2002  

1. d4 Pf6 
2. Pc3?!  

Het voert misschien een beetje ver, maar hier ligt de oorsprong van de witte problemen. De zet 
verstoort de natuurlijke harmonie tussen de witte stukken. Mijn tegenstander is een gevaarlijke 
aanvalsspeler, houdt van complicaties en gaat altijd richting koning. Daar past een obscuur 
openingsrepertoire bij, maar objectief gezien deugt het niet.  

2. . d5 
3. Lg5 c5  

Dit is in feite een omgekeerde Chigorin (vergelijk 1. d4, d5 2. c4, Pc6?! 3. Pf3, Lg4). In de partij heb ik 
een weliswaar een tempo minder, maar het is nog steeds comfortabel voor zwart.  

4. Lxf6?!  

Hier ligt de tweede oorzaak van de latere witte probemen. Wit geeft het loperpaar op, maar het wordt 
nooit duidelijk wat hij daarvoor terug krijgt.  

4. . gxf6 
5. e4  

Watson beschrijft in Secrets of modern chess strategy dat de bezitter van het loperpaar de stelling 
probeert te stabiliseren (lopers doen hun gelding op lange termijn) en dat degene met de paarden juist 
snel actie moet ondernemen. Dit in tegenstelling tot de klassieke theorie volgens welke de lopers 
streven naar een open stelling en de paarden naar een gesloten stelling. Kortom wit pakt het met de 
tekstzet modern aan.  

5. . dxe4 
6. dxc5?!  

Hier ligt mogelijkerwijs de derde oorzaak van de witte moeilijkheden. Met deze zet geeft wit zijn 
pionnenstructuur op en verbrandt zo alle schepen achter zich. Misschien is 6. d5 een betere poging.  

6. . f5!  

6. . Dxd1? 7. Txd1, f5 8. Pd5!  

7. Dh5  

7. Dxd8, Kxd8 8. 0-0-0, Ld7 en zwart heeft wat hij wil, een eindspel met loperpaar en centrumpionnen.  

7. . Lg7!  



Na een half uur denken kwam ik tot de conclusie dat het enige probleem van zwart zijn ontwikkeling is. 
Het maakt niet uit hoe hij ontwikkelt, als het maar zo snel mogelijk gebeurt. Ik zat naar allerlei subtiele 
zetvolgordes en verschillende opstellingen te kijken (o.a. 7. . e6 om de loper zo snel mogelijk op de 
diagonaal a7-g1 te krijgen), maar steeds had wit een vervelend initiatiefje als compensatie voor zijn 
vele gebreken (veelal gebaseerd op Td1, Ph3-g5). In de partij haalt zwart zijn 
ontwikkelingsachterstand snel in en werkt alles automatisch in zijn voordeel.  

8. Lb5 Pc6 
9. Pge2 0-0 
10. Td1 Dc7 
11. 0-0 Pe5 
12. b4 e6 
13. Dg5 
 
Wit gaat zoals voorspeld richting koning, hetgeen als een boomerang werkt.  

13. . b6 
14. Pf4 Pg6 
15. Pce2?  

15. Pxg6 was de enige zet, zij het dat wit positioneel bankroet is. Nu verliest hij de hele tent.  

15. . h6 
16. Dg3 Le5 
17. Td6 bxc5 
18. Tc6 Db8 
 
0-1 

 

 

SBSA 45 

Rebel - Loek van Wely, Maastricht 3e matchpartij 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nd7 6. Nb3 Be7 7. Bb5 Ncb8 8. O-O b6 9. Qe2 a5 10. 

Be3 Ba6 11. a4 c6 12. Bxa6 Nxa6 13. Rfc1 O-O 14. c4 dxc4 15. Rxc4 Ndb8 16. Nbd2 Nb4 17. Ne4 

N8a6 18. Nfd2 Nc7 19. Qg4 Kh8 20. Ra3 Nbd5 21. Bg5 f6 22. exf6 gxf6 23. Rh3 Qe8 24. Qh4 Rf7 25. 

Bh6 b5 26. axb5 cxb5 27.Rc1 a4 28. Rg3 a3 29. bxa3 Rxa3 30. Nf3 b4 31. Qh5 Rxf3 32. gxf3 Bf8 33. 

Kh1 Re7 34. Rcg1 1-0 

 

 

SBSA 11 

J. Blanchard - M. van Delft, Amsterdam 2001, Euwe intern ronde 2 

<P> 

1. d4, Pf6<BR> 

2. c3, g6<BR> 

3. Pf3, Lg7<BR> 

4. Lg5, 0-0<BR> 



5. Pbd2, d5<BR> 

6. b4?!, a5 Nu ik even op chesslab.com gekeken heb, vermoed ik dat als wit 

het met b4 wil spelen, eerst e3 moet doen, bijvoorbeeld: 6. e3, Pbd7 7. b4, 

Te8 8. Le2, e5  Lobron-Anand, 1997<BR> 

7. a3, Pe4! Een Grunfeld-achtige actie, waarmee zwart meteen een gooi doet 

naar het initiatief.<BR> 

8. Pxe4, dxe4<BR> 

9. Pd2, Dd5! Een sterk pionoffer waarmee de e-pion ontpent wordt.<BR> 

10. Lxe7, Te8<BR> 

11. Lh4, e3<BR> 

12. Pf3, Dc4<BR> 

13. Tc1?, axb4 De kritieke stelling ontstaat na 13. Dc1, Lh6 14. Lg5, Lxg5 

15. Pxg5, Pd7! (zwart's enige probleemstuk; offeren op b4 of d4 leek in de 

analyse incorrect, dus moet het via f6 ontwikkeld worden) 16. fxe3, Pf6 17. 

e4 en nu waarschijnlijk eerst ruilen op a1 en dan h6. De achtergebleven 

witte ontwikkeling geeft zwart ruimschoots compensatie.<BR> 

14. axb4, Lh6<BR> 

15. Lg5, Lxg5<BR> 

16. Pxg5, Ta3<BR> 

17. Dd3, Dxd3<BR> 

18. exd3, Ta2! De beslissing.<BR> 

19. f3, e2<BR> 

20. Pe4, exf1D<BR> 

21. Kxf1, Kg7<BR> 

22. h4, f5<BR> 


