
 

Fedor Sazonov, schaaktalent bij EGS 
Fedor Sazonov neemt deel aan twee nationale kampioenschappen 

Dit seizoen komt Fedor Sazonov uit voor het tweede team van EGS. Hij speelt op het  tweede bord 

waar hij door teamleider Pieter Couwenberg is geposteerd in het begin van het seizoen.  Niet zo 

bijzonder maar wel als we weten dat Fedor pas elf jaar is. 

 

Wie is Fedor Sazonov? 

Fedor heeft zowel de Russische als de Nederlandse nationaliteit. Zijn ouders komen uit Novosibirsk. 

Vader kreeg een baan bij TU/e en verhuisde met zijn vrouw naar Nederland waar Fedor werd 

geboren.  Inmiddels werkt zijn vader als engineur bij ASML, Veldhoven en moeder is financieel 

medewerker  in Eindhoven. Fedor woont in Oud-Turnhout en is lid van de Koninklijke Schaakclub uit 

Turnhout,  Fedor zit op de Zwanevenschool in Oud-Turnhout.  Met  TUSK onderhoudt EGS al 85 jaar 

vriendschapsbanden. De eerste wedstrijd van EGS in 1935 was tegen TUSK. In het seizoen 2019/2020 

kwam de samenwerking in een stroomversnelling: zeven spelers van EGS gingen meespelen in de 

Belgische competitie voor TUSK. Het eerste viertal van TUSK werd versterkt met Thomas Kools, Alex 

van lanen en Robin Verhoeven. Drie spelers van TUSK komen onder de vlag van EGS uit in de 

competitie van de KNSB: Arthur Kuszelewsky speelt in EGS 1 en Fedor Sazonov met zijn vader in EGS 

2. 

 

Deelname twee nationale kampioenschappen 

Bij het kampioenschap tot 12 van de NBSB in Eindhoven werd  Fedor  derde met een overwinning op 

de kampioen in de onderling partij. Er had meer ingezeten maar zijn derde plaats was goed voor een 

plaats bij het NK. Dit toernooi in Rijswijk werd vanwege het Coronavirus nog niet gespeeld. Spelers 

die voor een Nederlandse competitie in de KNSB-competitie spelen, kunnen zich plaatsen voor het 

NK. Dit geldt ook voor België. Inmiddels had Fedor zich ook geplaatst voor het Belgisch 

kampioenschap tot 12.  Ook dit kampioenschap is uitgesteld.  

 

Wat was je eerste contact met EGS? 

In juli is er een jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tussen TUSK en EGS.  Daar verloor ik nipt van 

de teamleider van EGS 1. Eind augustus nam ik deel aan het Goirles Weekendtoernooi. In de B-groep 

werd ik tweede in een veld van twintig spelers.  

 

Hoe schat je je kansen in bij het NK en het BK? 

Ik ga mijn uiterste best doen om in de top drie te raken in het BK en in het  NK. Het zal zeker niet 

makkelijk zijn, vooral in NK omdat het niveau van de competitie echt hoog ligt.  

 



Hoe bereid je je voor op deze kampioenschappen? 

Ik volg lessen bij JST (een jeugdafdeling van TUSK) en ik heb een goede privécoach. Ik krijg les van 

hem via skype. Samen analyseren wij mijn partijen en partijen van grootmeesters zoals Fischer of 

Kramnik. Ook speel ik regelmatig schaakpartijen in de competitie voor EGS en TUSK. Ik neem ook af 

en toe deel aan toernooien, zowel voor jeugd, als voor volwassenen. 

 

Wie zijn je grote  voorbeelden en heb je deze ook ontmoet? 

Vroeger was ik fan van Shakhriyar Mamedyarov uit Azerbeidzjaan. Ik probeerde een beetje aan zijn 

schaakstijl te houden. Ik heb hem ook kunnen ontmoeten tijdens Tata Steel in Wijk aan Zee in 2019. 

Momenteel heb ik geen echte voorkeur.  

 

Was deelname aan het weekendtoernooi van Tata Steel in Wijk aan Zee leuk? 

Ja, zeker. Het is echt bijzonder aan Tata, dat je zit te schaken naast de wereldtoppers. Na afloop van 

mijn partijen kon ik hun partijen ook live volgen. Dat was keileuk. Het was ook leuk om mijn 

schaakvrienden bij Tata te ontmoeten, ook vrienden van EGS. Ik heb ook een paar foto’s gescoord 

met grootmeesters. 

 

Zit je heel veel achter het scherm of beweeg je ook nog veel? 

Ik zit bij het competitiezwemmen in Turnhout. Dat is vier keer per week trainen. Plus competities 

nog. Ik doe ook aan karate. Dus kansen genoeg om te bewegen! 

 

Is schaken een uitkomst bij de Coronacrisis? 

Op het moment is het de enige sport die ik kan blijven doen. Ik speel regelmatig blitzpartijen op 

internet. Eigenlijk veel meer dan voor de Coronatijden. Ook skypelessen gaan gewoon door. Ik denk 

dat online schaken een boost heeft  gekregen in deze tijden. 

 

Wat wil je over een jaar bereikt hebben? 

Zeer veel eigenlijk: In de top drie te zijn bij het  NK en het  BK en promoveren naar de hogere afdeling 

bij EGS2 en bij TUSK. 

 

 


