
Alleen om die redenen al
juicht het in het binnenste
van moeder Heleen Kers.
‘Schaken heeft de kinderen
veranderd. Ze vinden het
heel leuk’, glundert ze.

Autisme schrikt af. Menige
vereniging kan er niet mee
omgaan en weet zich
geen houding te geven.
Heleen Kers, moeder van
twee autistische kinderen,
kan erover meepraten. Ze
heeft inmiddels de nodige
teleurstellingen moeten
slikken. ‘Ricardo is bij alle
verenigingen wegge-

stuurd. De clubs beloven
veel, maar steeds blijkt het
niet te lukken. Daar baalde
ik van. Met schaken lukt
het wel. De kinderen wor-
den geaccepteerd en het
blijkt dat ze best iets kun-
nen. Ik zie de kinderen
veranderen en zelfverze-
kerder worden. Rianne bij-
voorbeeld schaakt heel
goed. Ze kijkt me nu zelfs
aan, iets wat ze nog nooit
bij iemand gedaan heeft.
Dat is heel knap. Mijn
dochter Serena begint nu
zelf contact te zoeken met
anderen. Ze wordt socialer
en durft meer. Het is een
geweldige vooruitgang, ik
denk door het schaken’,
zegt Heleen Kers.

Het is maandagavond en
het schaakseizoen loopt
ten einde. Tientallen kin-
deren druppelen binnen
bij basisschool en schaak-

vereniging De Schakel.
Examens en voor de ande-
ren een simultaan staan op
het menu. Het is weer
eens wat anders dan het
napluizen van de diagram-
men uit de Stappen-
methode. Onder de zeven-
tig kinderen bevinden zich
twaalf autistische kinderen.
Ze volgen speciaal onder-
wijs bij de Ambelt. Bij het
wekelijkse schaakavondje
kost het moeite ze te her-
kennen. Handicaps zijn
niet altijd even zichtbaar.
‘De andere kinderen heb-
ben er geen moeite mee

en vinden het niet raar.
Vandaag was het een
beetje chaotisch in het
begin door het andere
programma. Autistische
kinderen hebben een heel
duidelijke structuur nodig.
Juist het schaken heeft een
duidelijke structuur met
vaste regels. Er is ook rou-
tine van je hand bewegen
en een zet uitvoeren.
Belangrijk is ook dat er
geen lichamelijk contact is
en dat je niet gemeen of
vals kunt spelen. Dat is het
grote voordeel van scha-
ken boven andere sporten.
Autistische kinderen zijn of
extreem druk en zonder
remmingen of heel erg
teruggetrokken en in zich-
zelf gekeerd. Ik een peda-
goog? Nee, maar met
twee autistische kinderen
word je dat vanzelf wel.’
Ook bij De Schakel huiver-
den andere ouders en

begeleiders. ‘In het begin
hik je er tegenaan. Stel dat
het niet lukt. Wat ons
betreft is het een gok
geweest, maar de inpas-
sing van autistische kinde-
ren is probleemloos verlo-
pen. Boven verwachting’,
stelt voorzitter Jos Jansen
of Lorkeers van De
Schakel. Het is volgens de
voorzitter met name aan
Heleen Kers te danken dat
alles zonder haperingen
functioneert.
‘Autistische kinderen heb-
ben extra aandacht en een
individuele aanpak nodig

en die krijgen ze. Dat is
voor 99 procent het werk
van Heleen Kers.’

Tijdens de simultaan lacht
en praat Senera en ze slaat
haar hand voor de mond
bij een onverwachte
tegenzet. Ze voelt zich op
haar gemak. Zeno is nog
niet zover. Hij is er van-
daag voor het eerst en
doet stilletjes en onopval-
lend zijn zetten. Ouders en
begeleiders houden een
oogje in het zeil. Heleen
Kers verzorgt ondertussen
hand- en spandiensten bij
de examens.
‘Er zijn inmiddels twee
teams met autistische kin-
deren in de scholencom-
petitie. Het eerste team is
tweede geworden. De
teamprestatie staat voor-
op. Serena is blij wanneer
een ander van haar team
heeft gewonnen. Dat was
een jaar geleden nog niet

zo. Zelfs wanneer ze geen
zin heeft gaat ze naar het
schaken. Het heeft haar
veel moeite gekost zich
aan te passen, maar het is
gelukt. Ze voelt zich
gewaardeerd en dat is
geweldig’, vertelt Heleen
Kers. 
Begin 2003 ontvingen
Heleen Kers en De Schakel
de Apeldoornse Louise de
Brauw-vrijwilligersprijs. De
jury was unaniem in haar
oordeel. Het aan de prijs
verbonden bedrag van
2300 euro komt als geroe-
pen. De helft gaat naar De

Schakel en de helft naar
de Ambelt. De Ambelt
koopt er schaakmateriaal
van omdat schaken, zo
blijkt in Apeldoorn, ook
een pedagogische werking
heeft.
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Schaakkrant Apeldoorn
Schaken is voor iedereen

Heleen Kers geeft wekelijks les in De Schakel.

Serena, Rianne, Ricardo en Zeno schaken gewoon en enthousiast mee. Uit niets blijkt dat zij en een
achttal andere kinderen met een handicap door het leven gaan. De twaalf autistische kinderen zijn
inmiddels gewaardeerd en geaccepteerd lid van schaakvereniging De Schakel.

advertentie

Bruisend schaakjaar
Het seizoen 2003/2004 wordt een bruisend schaakjaar
in Apeldoorn. Het eerste team van BIS  komt voor het
vierde seizoen uit in de Meesterklasse. Stichting
Bevorderen Schaken Apeldoorn organiseert weer kam-
pioenschappen en het Eggink Maalderink Schaak-
festival. Er zijn in Apeldoorn clubcompetities voor 
volwassenen en jeugd, jeugdtoernooien, het NK
Lightning Chess, een competitie voor 25 basisscholen,
schaken overdag voor ouderen en trainingen.

Deze jaarlijkse krant
wordt voor de vierde
keer uitgegeven door
Stichting Bevorderen
Schaken Apeldoorn. 
De SBSA werkt samen
met Schaakstad Apel-
doorn, dat in de natio-
nale competitie uitkomt
onder sponsornaam BIS.
De SBSA organiseert tal
van schaakactiviteiten in
Apeldoorn. De stichting
heeft een internetsite
www.sbsa.nl en verzendt
wekelijks Apeldoorns
schaaknieuws via een
emailbericht. 
Via een mail naar 
k.vandelft@planet.nl kun
je de berichten gratis
ontvangen. Het bankre-
keningnummer van de
SBSA is 39.32.95.850. 

Nederlands kampioen 
grootmeester Loek van Wely
verdedigt 30 november zijn
titel in het Peugeot Nefkens
Snelschaaktoernooi. Achter

hem speelt Marc Jonker
tegen GM Friso Nijboer

(foto rechts).

In eetcafé Het Nieuws van
Apeldoorn wordt 1 februari
het Apeldoorns Snelschaak-
kampioenschap gehouden.
De Russische grootmeesters

Artur Joesoepov en Igor Glek
alsook Merijn van Delft

namen hier afgelopen jaar
aan deel (foto onder).  

De Russische grootmeester Vladimir Epishin won afgelopen jaar het
ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap, dat dit jaar op
12, 13 en 14 september wordt gehouden. Ook Henriët en Petra
Springelkamp waren van de partij (foto onder).
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Met Schaakstad
Apeldoorn leerde
Kabatianski ook
Nederland kennen. Het
betekende wederom het
verleggen en verkennen
van een horizon. ‘Van
noord naar zuid, in alle
delen van Nederland ben
ik inmiddels geweest.
Nederland bevalt me. De
mensen zijn warm en
vriendelijk en hebben
respect voor schaken en
schakers. Nederland is
een schaakland met vele
verenigingen. Dat is in
Duitsland toch minder. Je

leert ook een nieuwe cul-
tuur kennen en je praat
met mensen over de
Nederlandse politiek,
over Pim Fortuyn, de
revolutie in de jaren
zestig in Amsterdam, de
Nederlandse geschiede-
nis en haar koloniën. Dat
zijn interessante zaken
die je algemene ontwik-
keling bevorderen.’

Voor Schaakstad
Apeldoorn is Kabatianski
in de eerste plaats een
schaakmeester die zelden
verstek laat gaan. Hij
stamt uit de roemruchte
Sovjet-schaakschool.
‘Mijn opa leerde me
schaken. Zes jaar ben ik
naar een schaakschool
geweest. Drie tot vier
keer in de week kreeg je
schaakles en je speelde
vele toernooien.
Schaakscholen bestaan
nog steeds, in Rusland en
in de Oekraïne. De staat
ondersteunt het schaken
op school, hoewel niet
meer zo intensief als
vroeger. Het is traditie.
Bij de verenigingen in

Nederland is er meestal
één maal in de week
schaakles. Dat is te wei-

nig om echt goed te
worden. Je moet er meer
tijd en energie in steken.’

De gedegen schaakoplei-
ding vormde Kabatianski.
Hij bestempelt zichzelf
als een klassieke speler,
die geen grote risico’s
neemt en het liefst het
hele schaakbord wil con-
troleren. 

Ambities om grootmees-
ter of professioneel scha-
ker te worden, heeft
Kabatianski niet. ‘Slechts
enkelen kunnen er hun
brood mee verdienen. Ik
heb mijn hele leven
geschaakt en hoop het
altijd te kunnen blijven
doen. Het is een bijzon-
dere wereld met veel
innerlijke schoonheid.
Zonder schaken zou het
leven armer zijn, zoiets
als een kunstschilder die
niet meer schilderen kan.
Schaken is ook een ener-
giespel. Strijdlust en
energie zijn belangrijke
onderdelen en het scha-
ken als kunst raakt daar-
door wat op de achter-
grond. Het spelen kost
mij veel energie. Iemand
als Kortchnoj kan het op
hoge leeftijd opbrengen

toernooien te spelen. Ik
ben geen grote vechtjas,
het kost me moeite vol-
doende energie voor
toernooien op te bren-
gen.’

Kabatianski hoopt nog
eens een boek uit te
brengen. ‘Het materiaal
is er, door de jaren heen
verzameld. Het wordt
een boek waarin de alge-
mene principes, plannen
en strategieën voor
gesloten stellingen met
gefixeerde structuren
worden uitgelegd. Voor
jongeren kan dat interes-
sant zijn. Dat boek komt
er nog wel.’
Boeken vindt hij interes-
santer dan computers.
‘Studeren en analyseren
doe ik met een boek en
een schaakbord.
Computers zijn alleen
interessant om informatie
te verschaffen. Dat
bespaart tijd. Ik ben
opgegroeid in de jaren
zeventig met goede leer-
boeken als van Botwinnik
en met het zelf analyse-
ren van stellingen.’
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Kabatianski vijf jaar een vaste waarde
Begin jaren negentig verruilde Alexander Kabatianski industriestad Djnepropetrowsk voor het Duitse Osnabrück. ‘Een nieuwe tijd brak
aan, met nieuwe kansen. Even heb ik overwogen naar Amerika te gaan. Het is Osnabrück geworden. Mogelijkheden en nieuwsgierigheid
dreven me’, vertelt Kabatianski in vlekkeloos Duits. De gewezen leraar natuurkunde werkt nu als vertaler bij een exportbedrijf in
Osnabrück. Na Osnabrück zijn Nederland en Apeldoorn niet ver weg. Regelmatig brengt de trein hem naar zijn schaakvrienden in
Apeldoorn. ‘Ik heb verschillende verenigingen een brief geschreven. Karel van Delft reageerde. Sindsdien speel ik in Apeldoorn. Het bevalt
me hier. Er hangt een goede atmosfeer en het zijn allemaal nette en sympathieke mensen’, complimenteert de schaakmeester.

Hij is zo safe als de
vroegere Duitse
Mark. Eenmaal 
achter het schaak-
bord is Alexander
Kabatianski (44) één
en al concentratie.
Verliespartijen zijn
zeldzaam. De in de
Oekraïne geboren
internationaal
schaakmeester is al
vijf jaar een vaste
waarde in het eerste
team van Schaak-
stad Apeldoorn/BIS.

Van 7 t/m 15 juni 2003
nam ik deel aan het
Open Kampioenschap
van Hamburg. 
Na winst in de eerste
ronde op een zwakkere
speler, speelde ik in de
tweede ronde remise
tegen de latere toernooi-
winnaar Javier Moreno
Carnero.
In de derde ronde kwam
ik met wit niet verder
dan remise tegen een
gelijkwaardige tegenstan-
der, maar daarna begon
het te lopen:

GM Rogozenko – Van
Delft, ronde 4 

1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.Pf3
Lg7 4.g3 0–0 5.Lg2 d6
6.0–0 Pc6 7.d3 e5 8.Tb1
a5 9.a3 Te8 10.Lg5 h6
11.Lxf6 Lxf6 12.b4 axb4
13.axb4 Lg7 14.b5 Pe7
15.Pe1 c6 16.Pc2 d5
17.Pb4 e4 18.Db3 Le6
19.cxd5 cxd5 20.Pa4
Dd6 21.Tfc1 Tec8
22.Txc8+ Txc8 23.Dd1 

De witte openingsopzet
heeft gefaald, zwart zet
de beslissende aanval
in: 23...e3! 24.fxe3 Pf5
25.Dd2 h5 26.e4 Ld4+
27.Kh1 Pxg3+! 0–1

GM Haba – Van Delft,
ronde 5

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pd2
dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3
Lg6 6.h4 h6 7.Pf3 Pf6
8.Pe5 Lh7 9.Ld3 Lxd3
10.Dxd3 e6 11.Ld2 Le7
12.f4 0–0 13.f5 Pbd7
14.fxe6 Pxe5 15.dxe5
Dxd3 16.cxd3 Pg4
17.Pf5 Lc5 18.e7 Tfe8
19.d4 Lxe7 20.0–0 h5
21.Lg5 Lf8 22.Tac1 Te6
23.Pg3 c5 24.dxc5

24...Txe5 25.b4 a5
26.a3 axb4 27.axb4 Ta4
28.Lf4 Td5 29.Ta1 Txa1
30.Txa1 Td4 31.Pxh5
Txb4 32.Ld6 Lxd6
33.cxd6 Td4 34.g3 Txd6
35.Pf4 g6 36.Tb1 b6
37.Tb5 Pf6 38.h5 Pxh5
39.Pxh5 gxh5 40.Txh5
Kf8 41.Kf2 Ke7 42.Ke3

42...Tg6! 43.Kf4 Te6!
Snijdt de witte koning
van de damevleugel af.
44.g4 Kd6 45.Tb5 Kc6
46.Tb1 b5 47.Kf5 Te7
48.Kf6 Tb7 Hier staat de
toren ideaal. 
49.g5 b4 50.Tc1+ Kb5
51.Tb1 Tc7 52.Tb2 Ta7
53.Tb1 Tb7 54.Tb2 Kc4
55.Tc2+ Kd3 56.Tb2 Kc3

57.Th2 b3 58.Th3+ Kb4
59.Th4+ Ka3 60.Th3
Ka2 0-1

In de zesde en de achtste
ronde stelde ik mijn eer-
ste meesternorm veilig
door met wit de groot-
meesters Hector en
Lanka middels een inten-
sieve openingsvoorberei-
ding op remise te hou-
den. 
Tussendoor verloor ik van
de wereldkampioen t/m
18 jaar, Ferenc Berkes. In
de laatste ronde speelde
ik misschien wel mijn
beste zet van het toer-
nooi:

Stanke - Van Delft, 
ronde 9

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3
Lg7 4.e4 d6 5.Le2 0–0
6.Pf3 e5 7.0–0 Pc6 8.d5
Pe7 9.Pe1 Pd7 10.Pd3
f5 11.Ld2 Pf6 12.f3 Kh8
13.c5 c6 14.Le3 cxd5
15.cxd6 Dxd6 16.Lc5
Dd8 17.exd5 b6 18.La3

Lb7 19.Pb4 
19...Lxd5!! Zwart offert
een kwaliteit op f8 en
doet tevens afstand van
zijn loperpaar. 20.Pcxd5
Pfxd5? Zonder nadenken
gespeeld. Ik had met het
andere paard moeten
slaan: 20...Pexd5 21.Db3
(21.Pxd5 Pxd5 22.Lxf8
Lxf8 gevolgd door Lc5
en Pe3 geeft zwart fan-

tastische compensatie.)
21...Pf4 22.La6 P6h5
gevolgd door Dg5 wint
voor zwart. 21.Db3! Pf4
22.La6 Nu zit zwart nog
steeds met dat vreselijke
paard op e7 opge-
scheept. 22...Dd4+
23.Kh1 Dd2 24.Tg1 Lf6?
24...Tfd8 25.Tad1 Df2
26.Tdf1 (Na 26.Pd3
Pxd3 27.Lxe7 had ik
gezien dat 27…Dc5 en
27…Dh4 niet werken,
maar ik miste het nuch-
tere 27...Te8!) 26...Dd2
27.Td1 met remise door
zetherhaling. 25.Tad1
Df2 26.g3 Ph3 27.Tgf1
Dc5 28.Pd5 1–0

Dynamisch schaak Door Merijn van Delft

Merijn van Delft: 1e IM-norm. 
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Hypotheken

Pensioenen

Financiële Planning

Levensverzekeringen

Vermogensopbouw

Fiscaal Juridisch Advies

Jachtlaan 131, 7313 CW Apeldoorn

Tel.: 055  - 355 38 93  Fax: 055 - 355 29 61

Wie een blik achter
onze schermen
neemt ziet een goed
ge-olied team specia-
listen aan het werk.
Immers, service is
niet afhankelijk van
een individu. Nee,
dat werkt als in een
estafette, aaneenslui-

tend en goed op
elkaar afgestemd om
in te spelen op alle
situaties. Kortom, uw
Peugeot is bij ons in
goede handen. Met
een Peugeot ‘koopt’ u
een heel team. Komt
u gerust langs voor
een kennismaking …

Ons team staat
altijd voor u klaar!

Nefkens Gelderland B.V.
Apeldoorn Wagenmakershoek 2    Tel.: (055) 541 42 22    apeldoorn@nefkens.nl

Arnhem-Noord (autowijk ‘IJsseloord’)    Veldoven 13    Tel.: (026) 443 44 44    
arnhem@nefkens.nl

GEM.VERB. 306 BREAK (AFHANKELIJK VAN TYPE MOTOR) L/100 KM:5,4-8,4;
KM/L:18,5-11,9; CO2:141-196 GR/KM. GEM.VERB. 406 BREAK (AFHANKELIJK
VAN TYPE MOTOR) L/100 KM: 5,6-10,0; KM/L:17,9-10,0; CO2:147-238 GR/KM.
AFGEBEELD 306 BREAK XS EN 406 BREAK ST.

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

K A M P E N
( 0 3 8 )  3 3 7  2 0  2 0

A P E L D O O R N
( 0 5 5 )  5 2 6  2 0  2 0

de raadsheer m/vde raadsheer m/v

DGT...
dé denksportenklok

Verkrijgbaar via de KNSB 
en de betere schaakhandel

Schaakhuis De Beste Zet
Alles op het gebied van schaken,

o.a.T-shirts, computers, notatieboekjes,

Trichess zakschaakspellen enz.

Schaakprogramma’s, o.a. Fritz 8.0 € 49,99

Alle soorten schaakklokken vanaf: € 22,-

Luxe houten schaakspel vanaf: € 52,50

Demonstratiebord vanaf: € 72,90

Duizenden boeken, scherpe prijzen! Steeds nieuwe aanbiedingen op onze site!

Gratis catalogus of bestellingen bij: VOF De Beste Zet
Erika Sziva/ Johan van Mil

A. van Ostadepad 5, 5684 AS  Best, tel: 0499-460320 fax: 040-2439355
e-mail: johanvanmil@nederland.net, Http://www.cybergate.nl/debestezet

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

Veel software; alle ChessBase-produkten voorradig:

Fritz 8 Nederlands - spelen, leren, trainen, analyseren - € 50,-
NU Junior 8 - speelde 3-3 tegen Kasparov! - € 50,-
Fritz 7 NL NU € 26,- •    Fritz 6 NL NU € 11,50

KNSB-cursus stap 1 t/m 5 op CD-Rom: NU slechts € 15,-
Databanken, trainings-CD’s, etc... /GEEN portokosten!

Boeken; borden, stukken, klokken; Computers; curiosa:

- altijd de scherpste prijzen, de beste kwantumkorting -

Vragen? Rob van Gompel helpt u graag verder: 
e-mail chess@code2.com of tel./fax 020-66.507.93.

Bestel via internet: www.code2.com/schaakbureau

HEET SSCHHAAAKBBURREAAU

"DGT XL, Digital Exellence"



Vooruitdenken in een schaakpartij
Door IM Daniel Stellwagen
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1. Visualisatie-vermogen 
Bij doorrekenen is visuali-
satie het allerbelangrijkste.
Als je je niet voor de geest
kan halen wát je precies
berekent, kan je zeker niet
verwachten dat je bereke-
ningen kloppen. 
Het is dus belangrijk om
dit aspect te trainen. Dit
kan bijvoorbeeld door te
proberen partijen uit de
krant blind, dus zonder
bord, na te spelen. Als je
dan de stelling niet meer
goed voor je ziet, zet je de
stelling op het bord. Elke
volgende keer dat je dit
doet kun je proberen meer
zetten dan de vorige keer
in je hoofd na te spelen.

2. Patronen herkennen
Alleen een goed visualisa-
tievermogen is niet
genoeg om in een partij
goed en effectief varianten
door te rekenen. Een
andere vereiste is dat je in
de stelling als het ware
aanknopingspunten vindt.
In het schaken zijn er zeer
veel stellingen met een
bepaalde, typische, oplos-
sing. Hoe meer van deze
patronen je kent, hoe snel-
ler je in een stelling tot de
kern doordringt, en hoe
sneller de berekeningen
gaan. 
De meest primitieve voor-
beelden van dergelijke

patronen zijn simpele mat-
beelden. Hoe meer van
deze matbeelden iemand
kent, hoe sneller hij een

‘idee’ krijgt op welke
manier hij zijn tegenstan-
der omver kan werpen in
een koningsaanval. Hij
kent immers veel matbeel-
den en weet dus snel waar
er in de berekening naar
toe gewerkt moet worden.

3. Creativiteit
Eigenlijk een voortvloeisel
uit punt 2. Veel patronen
kennen is niet genoeg om
goed varianten te kunnen

berekenen. Tijdens het
berekenen van varianten
moeten de patronen
gecombineerd worden om
tot een goede zet te
komen. Voor erg veel
schakers is dit een moeilijk
punt. Ik denk dat het van
iemands talent afhangt of
hij goed is in het combine-
ren van patronen, en dus
creatief is. Als iemand cre-
atief is, kijkt hij ook sneller
naar ‘rare’ zetten, en ziet
dus ook sneller verborgen
mogelijkheden in de stel-
ling. Hèt voorbeeld dat

aantoont hoe belangrijk
het is om creatief te zijn
en veel patronen te ken-
nen, is de gruwel van elke
schaker: opgeven in een
gewonnen stelling.
Na een onverwachte zet
van de tegenstander zinkt
iemand de moed in de
schoenen. Vaak wordt er
in zo’n situatie een kans
op redding, die lag in een
‘rare’ zet, gemist en  de
partij opgegeven.

Een voorbeeld:

[ Von Popiel – Marco]

In deze stelling gaf zwart,
ongetwijfeld erg gedesillu-
sioneerd, op. Het lijkt er
op dat zwart zijn loper op
d4 gaat verliezen.

MAAR!!!
Als zwart even verder had
gekeken, had hij ongetwij-
feld de zet 1...Lg1 !
gevonden, waarna de rol-
len ineens omgedraaid
zijn. Zwart dreigt zowel
mat op h2 als damewinst
en wint daardoor de partij.

4. Objectiviteit
Kijk ook naar de beste zet-
ten voor je tegenstander!
Probeer je creativiteit niet

alleen te gebruiken om
eigen zetten te verzinnen,
maar zorg er ook voor dat
je kunt anticiperen op zet-
ten van je tegenstander.
Dat kan heel wat nare ver-
rassingen schelen.

5. Effectief doorrekenen
Bijna niemand vind in elke
stelling onmiddellijk de
goede zet. Daardoor wor-
den er veel varianten
doorgerekend die overbo-
dig zijn. Zoals Jan Timman
zei: ‘De helft van de
varianten die in een partij
berekend worden blijkt
overbodig te zijn. Helaas
weet niemand van te
voren welke helft.’ Over
dit onderwerp is al erg
veel geschreven. 
Onder andere in het fan-
tastische boek van
Jonathan Tisdall, Improve
your chess now.

Een uitzondering op de
bovenstaande punten is
de computer. Computers
rekenen varianten bijna
perfect door. Dit komt
niet alleen door hun veel
grotere geheugencapaci-
teit en hun enorme reken-
snelheid, maar ook door-
dat computers een andere
manier hebben van varian-
ten berekenen. 

Computers betrekken in
hun berekening namelijk
àlle zetten. Dus ook de
zetten die in één zet een
dame weggeven! In 90%
van de gevallen kost dit
alleen maar tijd (voor een
computer geen pro-
bleem), maar in de overi-
ge 10% vindt de compu-
ter net die ene rare verde-
diging die een mens heel
vaak niet ziet.

IM Daniel Stellwagen (links) speelt tegen GM Igor Glek.

Een excuus dat ik vaak hoor van mensen die
een partij verloren hebben is: ‘Ja, zet niet
gezien’. Of, een iets genuanceerdere versie:
‘Ik had een schitterend idee, maar m’n bere-
kening klopte net niet’. Hoe komt het toch
dat er zo veel fouten worden gemaakt in het
vooruitdenken, het berekenen van varianten?
Om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen,
moet er eerst op een rijtje gezet worden
welke kwaliteiten iemand moet hebben om
goed varianten te kunnen doorrekenen.

cd-rom Mark
Dvoretsky 
De SBSA heeft een cd-rom gemaakt over de
trainingen die de befaamde Russische trainer
Mark Dvoretsky de afgelopen vijf jaar in

Apeldoorn heeft gege-
ven. Ook bevat de

cd-rom de ver-
taalde tekst
van een lezing
die hij dit
voorjaar op
de Krim voor
Russische
toptrainers

heeft gehou-
den. De cd-rom

is voor 7 euro
verkrijgbaar bij het

secretariaat.

De selectie van BIS: GM Igor
Glek, GM Alexandre Dge-
buadze, IM Sipke Ernst, IM
Alexander Kabatianski, IM
Manuel Bosboom, IM Rob
Hartoch, FM Arthur van de
Oudeweetering, Lucien van
Beek, Merijn van Delft, Marc
Jonker, Freddie van der Elburg
en Marcel Boel.

Spelers van het eer-
ste team van BIS
geven vrijdag 2 janu-
ari 2004 workshops
aan groepjes van vijf
of zes jeugdspelers. 

Het programma duurt
van 11.00 tot 17.00 uur
en bestaat uit een partij-
bespreking, een simul-
taan met nabespreking
en een snelschaakzes-
kamp. De groepjes wor-
den op niveau inge-
deeld. 
De workshops voor de
oudere jeugd worden in
het Engels gegeven. De
deelnemers kunnen pun-
ten verdienen, de win-
naars krijgen een prijs.

De workshops worden
gehouden in De Brink-
horst, Ritbroekstraat 2.
De eigen bijdrage is 10
euro (bij aanvang te vol-
doen). Aanmelden kan
tot 20 december bij

Karel van Delft (tel. 055-
3601271 of email k.van-
delft@planet.nl) o.v.v.
naam, adres, telefoon-
nummer, leeftijd en
eventuele rating. Spon-
sor van het evenement is

Juwelier Van der Mey.
Afgelopen jaar was 
IM Manuel Bosboom een
van de trainers (foto).
Dit jaar is IM Daniel
Stellwagen ook weer een
van de trainers.

‘Jeugd ontmoet de meesters’
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1e team BIS
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Een leven lang leren
ROC Aventus aan zet...
Wat maakt mensen
tot winnaars, wat
drijft sporters tot
topprestaties en wat
maakt schakers tot
meesters? Talent
natuurlijk, maar ook
doorzettingsvermo-
gen en een uitgeba-
lanceerde training.
Om op welk terrein
dan ook alles uit
jezelf te kunnen
halen is er meer
nodig. Omgeving,
begeleiders, vrienden
en familie maken
allemaal deel uit van
het klimaat dat één
persoon succesvol
maakt. 

Ontwikkelingen 
in het onderwijs

Het onderwijs is in de
laatste jaren sterk veran-
derd en nog steeds in
ontwikkeling. Steeds
meer verschuiven de
bekende klassikale lessen
naar de achtergrond om
plaats te maken voor een
nieuw soort leren. Weten
alleen is niet meer
genoeg, wat iemand na
zijn opleiding kàn is veel
belangrijker. In het
beroepsonderwijs van
ROC Aventus is dit goed
te merken. Leslokalen
maken plaats voor goed

geoutilleerde praktij-
kruimten en bij de lessen
zijn praktijksituaties en
stages aan de orde van
de dag. Uiteraard speelt
ook nieuwe technologie
een belangrijke rol in het
onderwijs. Veel van de
lesstof die eerder alleen
in boeken en het hoofd
van de docent te vinden
was, wordt met één druk
op de knop van een
computer zichtbaar.
Iedereen leert anders en
deze veel bredere manier
van leren sluit hier naad-
loos op aan. 

Een leven lang leren 

Om zijn ambities te reali-
seren zal een goede
schaker eerst de situatie
op het bord analyseren
om vervolgens op basis
daarvan een winnende
strategie te bepalen. In
het dagelijks leven zijn
ambities zelden in één
dag te realiseren. Een
loopbaan is een levens-
lang proces en tijdens
dat proces staat leren
voortdurend centraal.
Leren tijdens opleidingen
maar ook in de praktijk
en door middel van cur-
sussen. Het begeleiden
van dit levenslange leer-
proces is meer en meer
een taak geworden van
de opleidingencentra.
Van groot belang hierbij
is dat al deze opleidingen
en praktijkervaringen op

elkaar aansluiten. ROC
Aventus heeft hierbij een
belangrijke rol. Het ROC
biedt jongeren, volwasse-
nen en bedrijven
beroepsonderwijs en cur-
sussen aan. Het aanbod
is even breed als er
ambities zijn: van volledi-
ge beroepsopleiding tot
korte taalcursussen aan
de Volksuniversiteit. 

Omgeving vol ambitie

Met duizenden onder-
wijsdeelnemers en vesti-
gingen in Apeldoorn,
Zutphen en Deventer is
ROC Aventus één van de
grootste onderwijsaan-
bieders van de regio. Dat
betekent veel mogelijk-
heden en een grote ver-
antwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid
voor de leerloopbaan van
de nieuwe deelnemers
die vanaf 3 september
een nieuwe opleiding
beginnen maar ook voor
de regio in het alge-
meen. ROC Aventus
heeft echter in de eerste
plaats de verantwoorde-
lijkheid om voor iedere
deelnemer een klimaat te
creëren waarin hij het
allerbeste uit zichzelf kan
halen.  

studie informatiepunt
0800 444 55 55  

webadres 
www.aventus.nl

DE SPECIALIST ALS HET GAAT OM HET AFDRUKKEN VAN FOTO'S

30 MINUTEN SUPERSNELSERVICE

ER IS 
MAAR WEINIG
WAT WE NIET

KUNNEN.

DE EGLANTIER 308, APELDOORN TEL. 055-5425200
WWW.FOTOKUIPERS.NL

❖ BRUIDSFOTOGRAFIE - STUDIOFOTO'S - GROEPSFOTO'S
❖ DIGITALE FOTO - EN VIDEO CAMERA'S
❖ ENORME COLLECTIE ALBUMS EN LIJSTEN
❖ AFDRUKKEN VAN DIGITALE BESTANDEN
❖ SUPER 8 OP VIDEO OF DVD
❖ FOTO VAN FOTO DIREKT KLAAR
❖ POSTERS AFDRUKKEN TOT 50 X 75 CM

Schaakstad: dinsdagavond, De Brinkhorst, Ritbroekstraat 2. 
Secr. Anton Weenink tel: 0570-542898.

De Schaakmaat: maandagavond, De Drie Ranken, Eglantierlaan 202. 
Secr. Maarten Arts, tel. 5424016. 

SC Vrouw en Paard: dinsdagmiddag, Drieschoten, Snelliusstraat 2. 
Secr. I. van Garderen, tel. 3663553. 

VDS: donderdagavond, Secr. Johan van Ommen tel. 5430959
SVU: dinsdagavond, Secr. Jan van Vulpen, tel. 5338337. 
De Touwladder: Secr. Max Reimerink, tel. 5337778.
De Schakel: Secr. Jan van Dijk, 5426910.

Schaakclubs in Apeldoorn
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• september
12–14 ROC Aventus Open   

Apeldoorns Schaak-
kampioenschap

27 ronde 1 KNSB
27 Vredesschaaktoernooi 

in de Schakel
• november

1 ronde 2 KNSB
22 ronde 3 KNSB
30 Peugeot Nefkens

Snelschaaktoernooi
• december
13 ronde 4 KNSB

27/31 OSBO-jeugd-
kampioenschap

• januari
2 workshops Jeugd 

ontmoet Meesters
9–25 Corus schaaktoernooi
30 Eggink Maalderink

Apeldoorns Schaakfestival
31 ronde 5 KNSB
• februari

1 Apeldoorns snelschaak-
kampioenschap

25/27 Foto Kuipers 
jeugdkampioenschap

• maart
6 ronde 6 KNSB

27 ronde 7 KNSB
• april
17 ronde 8 KNSB
• mei

9 ronde 9 centrale ronde   
meesterklasse

15 ronde 9 KNSB
• juni
19 Eggink Maalderink

Rapidkampioenschap
26 AGKS (groepskampioen-
schap voor basisscholen)

Kalender



Het Apeldoorns Snel-
schaakkampioen-
schap wordt gehou-
den op zondag 1
februari 2004 in café
Het Nieuws van
Apeldoorn aan het
Leienplein 12. 

Tussen 13.00 en 17.00
uur worden 13 ronden
van vijf minuten bedenk-

tijd per persoon gespeeld.
Maximaal aantal deelne-
mers: 32. Eerste prijs 250
euro, tweede prijs 150
euro, derde prijs 100
euro, vierde prijs 50 euro.
Hoogst eindigende spelers
onder rating 2000 en
1700 krijgen een Garde-
klok. Inschrijfgeld 10 euro
(IM’s/GM’s vrij). 
Aanmelden bij Karel van

Meer informatie:
www.schaakbond.nl

www.sbsa.nl
www.osbo.nl 

www.schakers.info 
www.schaakstad-apeldoorn.nl

www.schaakmaat.nl
www.vriendschapdoorstrijd.nl

www.svdeschakel.net

ROC Aventus Open Apeldoorns Schaakkampioenschap 2003

Peugeot Nefkens Snelschaaktoernooi

Eggink Maalderink Schaakfestival
in Denksportcentrum

In Denksportcentrum
Apeldoorn, Dubbel-
beek 24, vindt  
vrijdag 30 januari
2004 van 16.00 tot
21.00 uur het Eggink
Maalderink Schaak-
festival plaats. 

Er zijn talrijke activiteiten,
waaronder simultaans
door grootmeester Igor
Glek en andere spelers
van het eerste team van
BIS, snelschaken, uitleg

over openingen, compu-
terschaak, een workshop
correspondentieschaak en
veel meer. Op het festival
dat vorig jaar werd

gehouden, deelde groot-
meester Artur Joesoepov
handtekeningen uit na
een simultaan (foto).
Toegang gratis. 

Het kampioenschap
wordt voor de zevende
keer georganiseerd door
Stichting Bevorderen
Schaken Apeldoorn. Er
wordt gespeeld in twee
groepen, een A-groep
met een elo vanaf 1800
en een B-groep met een
elo tot 1900. De speelza-
len zijn in de dependan-
ce van ROC-Aventus aan
de Molendwarsstraat 40
(vlak bij het station). 
Er zijn zes ronden. Op
vrijdagavond wordt één
ronde gespeeld (vanaf
19.30 uur), op zaterdag
drie (vanaf 9.00, 14.00
en 19.30 uur) en op zon-
dag twee (vanaf 9.00 en

14.00 uur). Het speel-
tempo is twee uur per
persoon voor de hele
partij. De uitslagen wor-
den doorgegeven aan de
KNSB voor de ratingver-
werking. Het is de eerste
vier ronden mogelijk om
één of twee ronden vrij
te nemen (half punt).
Arbiters zijn Paul Ham en
Hans Bouwer. De prijzen
in de A-groep zijn 1000,
400, 200, 100 en 50
euro. In de B-groep zijn
de prijzen 200, 100, 50,
40 en 30 euro. In beide
groepen zijn vijf Garde-
klokken als ratingprijs en
een DGT-klok als schoon-
heidsprijs beschikbaar.

Het inschrijfgeld
bedraagt 20 euro voor
de A-groep, 15 euro
voor de B-groep en 10
euro voor jeugd tot 20
jaar. Deelname voor
(groot)meesters is vrij.
Het inschrijfgeld kan vol-

daan worden aan de
zaal.  IM Rob Hartoch
verzorgt zondag een
nevenprogramma dat
bestaat uit commentaar
op partijen en ‘snelscha-
ken tegen de beer’. Het
toernooi is vorig jaar

gewonnen door GM
Vladimir Epishin.
Deelnemers dienen zich
vooraf aan te melden.
Dat kan via Hans Bouwer
(tel. 3662649 of h.bou-
wer@tiscali.nl) danwel
via k.vandelft@planet.nl.
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Delft, tel. 055-3601271 of
k.vandelft@planet.nl 
Winnaars vorige vijf edi-
ties: GM Artur Joesoepov,
IM Alexander Kabatianski,
GM Roland Schmaltz, IM
Alexander Kabatianski en
IM Manuel Bosboom. 
Het toernooi wordt
gesponsord door 
Eetcafé Het Nieuws 
van Apeldoorn.

Het ROC Aventus Open Apeldoorns Schaak-
kampioenschap wordt dit jaar gehouden in
het weekeinde van 12, 13 en 14 september.
De hoofdprijs is 1000 euro. Er doen diverse
(groot)meesters en sterke spelers van BIS mee. 

Jeugdtraining

IM Yochanan Afek (foto),
Lucien van Beek, IM
Sipke Ernst, IM Rob
Hartoch en Merijn van
Delft zijn komend sei-
zoen trainers bij de
SBSA-jeugdtraining. 
Hier nemen zestien geta-
lenteerde Apeldoornse
jeugdspelers aan deel.
Acht van hen wisten zich
te plaatsen voor het laat-
ste jeugd-NK.

In de showroom van
sponsor Peugeot
Nefkens aan de
Wagenmakershoek 2
houdt de SBSA  op
zondag november 30
november voor de
derde maal een groot
snelschaaktoernooi. 
De eerste prijs is 750
euro, het totale prijzen-

geld bedraagt 2000
euro. Tussen 12.30 en
17.00 uur worden eerst
tienkampen gespeeld en
vervolgens veertienkam-
pen, waarbij de spelers
worden ingedeeld op
basis van prestaties in de
tienkampen. In de finale-
groep A zijn zeven prij-
zen: 750, 300, 200, 100,

75, 40 en 25 euro. In de
andere groepen zijn drie
prijzen: 50, 25 en 10
euro. Het inschrijfgeld
bedraagt 10 euro voor
volwassenen en 5 euro
voor jeugd tot 20 jaar
(meesters vrij). Betalen
aan de zaal.  Vooraf aan-
melden (t/m 23 novem-
ber) onder vermelding

van naam, telefoonnum-
mer en rating bij Hans
Bouwer (tel. 055-
3662649, h.bouwer@tis-
cali.nl)  of via k.van-
delft@planet.nl. 
Er is plaats voor maxi-
maal 70 deelnemers,
waarbij de organisatie 20

plaatsen reserveert voor
spelers met een rating
boven 2300 elo.
Voor publiek is er een
gratis simultaan.
In 2001 is het toernooi
gewonnen door GM
Vladimir Epishin, in 2002
door GM Loek van Wely.

Eetcafé Het Nieuws van Apeldoorn

Apeldoorns Snelschaakkampioenschap

Wie zichzelf wil leren schaken, kan terecht op de 
site: www.sv-spijkenisse.nl/training

Eggink Maalderink
Rapidkampioenschap

Het Eggink Maalderink
Apeldoorns Rapid-
schaak Kampioenschap
wordt gehouden op
zaterdag 19 juni 2004
in Denksportcentrum
Apeldoorn. 

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

gespeeld. De hoofdprijs
is 200 euro, de tweede
t/m zesde prijs zijn 100,
50, 40 en 30 euro. 
Er zijn ook ratingprijzen.
Het inschrijfgeld is 5
euro, jeugd tot 20 jaar 3
euro (IM’s/GM’s vrij). 
In 2003 is het toernooi
gewonnen door GM Igor
Glek. In 2002 is het toer-
nooi gewonnen door IM

Yochanan Afek en FM
Rafael Fridman.

Opgave bij 
Karel van Delft, 
k.vandelft@planet.nl of
bij Hans Bouwer 
(tel. 055-3662649 of
h.bouwer@tiscali.nl).




