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SCHAKEN

Van uize redadie

Leeuward*n I De maand septem-
ber staat voor schakend Fryslàn
in het teken van het Haije trGa-
ïnertoerïrooi omhet Fries Kam-
pioenschap. De eerste ronde is
woensdag. Om 19.30 uur wonÍt
de symbolische eerste zet verr
ridrt door Haijo Sleijfet, klein-
zoonvan de na:rmgeverrran het
toefnooi.

Het Haije Kramertoernooi is ditrnaal
georganiseerd door Koninklijke
Schaakclub Philidor 1847 uit Leeu-
warden. Deze schaakclub viert dit
seizoen met diverse activiteiten het
175-jarig bestaan. De organisatie van
het Haije Kramertoernooi is de af-
trap van het jubileumseizoen. Er
worden zeven rondes volgens het
Zwitserse systeem gespeeld op alle
woensilag- en wijdagavonden in
september, met uitzondering van
21 september.

Het toernooi om het Fries kampioen-
schap schaken wordt sinds 1913
gehouden. Sinds 2018 is het toernooi
vernoemd naar schaakpublicist Haije
Kramer (7977-2004), die zeventig jaar
lid was van Philidor en negentien
maal Fries kampioen werd.Zijn
nabestaanden sponsoren het toer-
nooi om het Fries kampioenschap
jaarlijks. Vanwege de coronapande-
mie werd het FK in 2019 voor het
laatste gehouden. Migchiel deJong
uit Leeuwarden won toen zijn elfde
titel.

Philidor1847

Koninklijke Schaakclub Philidor
7847 uit Leeuwarden werd op
12 november 1847 opgericht. Het is
de oudste schaakclub van Nederland.
Hoogtepuqt is het kampioenschap
van Nederland in de hoofdklasse van
de KNSB in7967.

In het najaar van2022 en het voor-
jaarvan 2023 wordt het lustrum
gevierdmet een reeks activiteiten.
Naast de organisatie van het Fries
kampioenschap komt er een speciale
uitgebreide weekendeditie van het
jaarlijkse Waling Dijkstratoqrnooi

Haile Kramer
(19Í/-2004) op
een archlefÍoto.
Kramer was
zeventig jaar lid
van schaakclub
Philidor 1847 en
negentien maal
Frles kamploen.
Sinds 2Íll8 wordt
het Fries kampi-
oenschap naar
hem vernoemd.
Fo,to: .
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(11-13 november), een wereldrecord-
poglng kloksimultaan (19 novem-
ber), en worden begin 2023 het Hen-
nie Collignontoernooi voor de jeugd
en de toernooien Chess96o (Fischer
Random) en doorgeefschaak gehou-
den.


