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Colofon
 
Voorzitter:  Gerrit Ruegebrink 
Secretaris:  Paul Ham 
Penningmeester: Klaas Hagendijk 
Intern Wedstrijdleider: Olav Wilgenhof 
Materiaal:  Max Venema 
Jeugdleider:  Rob The 
Algemeen bestuurslid: Coen Rampen 
 
Redactie Toren: Olav Wilgenhof 
Redactie Loper: Rob The 
Redactie Algemeen: Coen Rampen 
 
Internet:  Coen Rampen 
 
Teamleider team 1: Klaas Hagendijk 
Teamleider team 2: Gerrit Ruegebrink 
Teamleider team 3: Wim van Haaster 
Teamleider team 4: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  € 92,- per jaar 
Juniorleden:  € 56,- per jaar 
Aspirantleden:  € 43,- per jaar 
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 20:00 - 24:00 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00 
Aansluitend vrij schaken (ook voor senioren) 
 
Speelzaal: 
Wijkcentrum “De Born” 
Oude Bornhof 55 
 
Afmelden interne competitie senioren:  
o Vóór 19:30 bij Olav Wilgenhof. 
o Van 19:45 tot 19:55 bij de speelzaal. 
  
Deadline kopij Toren 101: 
16-6-2006
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Voorwoord 

 
Het heeft even geduurd maar daar is hij dan: De Zutphense Toren/Loper nummer 100. Een 
extra dikke uitgave. Hulde aan diegenen die dit elke keer weer in elkaar zetten. Olav, 
Coen en Rob zijn daar weekenden mee bezig en ook Daniel en zijn vader stellen hun vrije 
tijd ervoor beschikbaar. Een hartelijke dank is zeker op zijn plaats. Zonder jullie moet ik 
nog zien wie dit overneemt.  
De interne competitie gaat voor Klaas Hagendijk als een raket. Hij heeft een straatlengte 
voorsprong. Jan Kalkwijk is op dit moment verdienstelijk tweede.  
De externe competitie zit er bijna op. Het 2e heeft de laatste wedstrijd gewonnen en is op 
de 5e plaats geëindigd. Het 3e staat ook 5e en kan niet meer degraderen. Het 4e staat 
voorlaatste en de laatste wedstrijd moeten ze tegen de onderste. Dan het 1e. Zij staan op 
de 2e plaats en moeten de laatste wedstrijd tegen PSV DoDO die 1e staat. Zutphen moet 
winnen willen we kampioen worden. Als er vanuit de KNSB geen OSBO-teams degraderen 
(en dat is zeer goed mogelijk) dan volgt versterkte promotie. De beste nummer 2 uit de 
eerste klasse promoveert dan ook en dat is Zutphen. 
 
Themadag “De moderne Schaakvereniging”. 
25 februari 2006 zijn Rob The, Coen Rampen en Gerrit Ruegebrink naar de themadag, 
georganiseerd door de OSBO, in Wageningen geweest. 
Besproken is o.a.: ledenbehoud, ledenwerving/PR, doorstroming jeugd naar senioren, 
schaakcursussen, verbeteren imago, sponsoring en als laatste een doelstelling van de 
OSBO: 6% ledengroei. 
Elders in deze Toren vindt u een verslag. 
 
Het paaseierentoernooi is gewonnen door Jan Kalkwijk. Proficiat Jan. 
 
Zaterdag 10 juni 2006 staan we ’s middags op de straatspeeldag in de Schilderswijk (wijk 
A). 
 
19 juni is het snelschaken in Lochem en 26 juni is het in Zutphen. 
 
Als laatste wil ik iedereen verzoeken om na het schaken de stukken op te ruimen. Laat dit 
niet altijd aan dezelfde personen over. Breng ook eens de kopjes/glazen naar Dinie. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
 
 
Groeten van Gerrit Ruegebrink, voorzitter 

Agenda 

 
Donderdag 20 april 2006  externe wedstrijd Zutphen 3 (slotronde) 
    externe wedstrijd Zutphen 4 (slotronde) 
Vrijdag 21 april 2006   PSV DoDO – Zutphen 1 (slotronde te PSV DoDO) 
Zaterdag 10 juni 2006   Straatschaak Oranjebuurt 
Maandag 19 juni 2006   Open Snelschaakkampioenschap Zutphen 
Maandag 26 juni 2006  Open Snelschaakkampioenschap Lochem 
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Redactioneel 

 
Daar is ie dan! De 100e Toren. Door twee computercrashes en daardoor dus kopijverlies, 
plus het feit dat de compilatie van de rijke historie van ons geliefd clubblad veel tijd in 
beslag nam, heeft de productie nogal wat vertraging opgelopen. Waarvoor excuses! Ik ga 
ervan uit dat alle verloren gegane kopij opnieuw is ingestuurd. Op de clubavonden is 
hierom namelijk gevraagd. Als toch iemand iets heeft gemist, gaarne melden bij 
ondergetekende. Zo zie je maar dat daar waar een feestje op z’n plaats zou zijn, er toch 
het e.e.a. mis kan gaan. 
Dit is tevens het laatste clubblad dat voor iedereen op papier is geprint. Voortaan gaat een 
deel van de clubbladen digitaal verspreid worden om de kosten van het clubblad te 
drukken. De mogelijkheid om het clubblad per e-mail te ontvangen staat nog altijd open. 
Hiervoor kunt u contact opnemen (mailen) met ondergetekende.  
De vermiste antieke klok van Dirk van Rikxoort is inmiddels gelukkig weer terecht. 
Verder zijn er alleen wedstrijdverslagen van het 1e en het 2e team binnengekomen, 
waarvoor dank aan Eric Kloppers en Gerrit Ruegebrink (onze geliefde voorzitter). Van Wim 
van Haaster is een compilatie over het 3e team van dit seizoen binnen gekomen. Het 4e 
laat het, spijtig genoeg, stelselmatig afweten.  
25 februari jl. is er een workshop gehouden door de OSBO met als thema “de Moderne 
Schaakvereniging”, waarbij Gerrit Ruegebrink, Coen Rampen en Rob The aanwezig zijn 
geweest. Ook hierover een verslag. 
Egbert Talens wordt overigens bedankt voor zijn schitterende betoog  --  Harrie Kuizenga 
wordt ook bedankt voor zijn stukje  --  over de niet-prijsjes tijdens een rapidschaakavond  
--  deze avond was trouwens geen rapidschaakavond, maar de snelschaakavond met Kerst; 
dit valt op te maken uit het feit dat er prijsjes meegenomen dienden te worden, maar dit 
terzijde  --  hetgeen hem kennelijk heeft geïnspireerd tot het schrijven van dit stukje.  
O ja. Ook de notulen van de Algemene Ledenvergadering worden in dit nummer 
gepubliceerd, met dank aan Paul Ham. 
 
 
Olav Wilgenhof 
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Interne competitie 

 
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde  25 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Ng  
1 Klaas Hagendijk 1158.50  60 25 19  3  3 82.0 -1  0  0  
2 Jan Kalkwijk 931.83  59 19 13  3  3 76.3 -1  0  6  
3 Kees Henstra 907.50  58 18 11  5  2 75.0  0  0  7  
4 Willem Oving 812.00  57 22 10  6  6 59.1 -1  0  2  
5 Nagib Zafari 811.00  56 25 12  6  7 60.0  3  0  0  
6 Eric Kloppers 751.00  55 21 10  5  6 59.5  0  1  3  
7 Alexander Sahakian 662.00  54 20  9  2  7 50.0  3  1  4  
8 Olav Wilgenhof 646.67  53 22  9  5  8 52.3  3  0  3  
9 Vincent Theissen 605.00  52 21 12  1  8 59.5  1  0  4  
10 Frank Posthuma 604.33  51 21  6  8  7 47.6  1  0  4  
11 Hans de Vos 564.50  50 24  9  5  9 47.9  0  0  1  
12 Jan Blaak 531.50  49 19  5  6  8 42.1  0  0  6  
13 Dirk van Rikxoort 520.17  48 24  7  7 10 43.8 -1  0  1  
14 Gerrit Ruegebrink 499.50  47 22  6  6 10 40.9  1  0  2  
15 Harrie Kuizenga 478.17  46 23  6  6 11 39.1  1  0  2  
16 Etienne Goudriaan 478.00  45 13  9  1  3 73.1  1  0 10  
17 Max Venema 476.50  44 21  8  4  9 47.6  0  0  3  
18 Jurrien Schouten 462.67  43 17  8  2  7 52.9  1  1  7  
19 Wim van Haaster 425.00  42 18  5  5  7 41.7  0  0  7  
20 Wim van Meeteren 411.83  41 20  7  3  9 42.5 -1  1  3  
21 Fred Jongkind 398.67  40 21  8  2 11 42.9  0  1  3  
22 Rick Eckstein 367.17  39 17  6  1 10 38.2  0  1  7  
23 Levon Sahakian 359.00  38  8  6  0  2 75.0  0  0 17  
24 Piet van Gorkum 354.67  37 24  8  2 14 37.5  2  1  0  
25 Harry de Rover 321.50  36 16  4  4  8 37.5  1  0  9  
26 Jan Eefting 307.50  35  9  2  2  5 33.3 -1  0 16  
27 Tom Molewijk 294.50  34  9  4  2  3 55.6  0  0 16  
28 Egbert Talens 290.00  33 23  4  6 13 30.4 -2  1  1  
29 Dirk Veerbeek 248.00  32  1  0  0  1 0.0 -1  0 24  
30 Wouter Rothengatter 245.00  31  9  4  1  4 50.0 -1  0 16  
31 Ivo Rietman 210.00  30  1  0  0  1 0.0 -1  0 21  
32 Wouter Kerpershoek 194.50  29 12  2  2  7 25.0 -2  0  9  
33 Han Molewijk 169.33  28  8  2  2  4 37.5 -1  0 17  
34 Paul Ham 130.50  27  7  2  0  5 28.6 -2  0 14  
35 Jan Willem Keen 103.00  26  7  1  0  6 14.3 -2  0 14  
36 Raymond Gieteling  62.50  25  1  0  0  1 0.0  0  0 23 

 
De 25e ronde is gespeeld. Nog 7 ronden te spelen. Nu is al wel duidelijk wie er 
clubkampioen gaat worden; Klaas Hagendijk kan het kampioenschap eigenlijk niet meer 
ontgaan. De nieuwe aanwas Dirk Veerbeek en Ivo Rietman hebben slechts één partij 
gespeeld. Dirk heeft opgezegd vanwege het late tijdstip en zijn zoon die dan alleen thuis 
zit en Ivo heeft na één partij niets meer van zich laten horen. Gelukkig is Jan Eefting een 
trouwe nieuwe aanwinst voor ons Schaakgenootschap. Raymond Gieteling zien we eigenlijk 
nog maar één keer per jaar. Tom en Han Molewijk komen de laatste tijd nog maar zelden. 
Jan Willem Keen heeft opgezegd. Wouter Rothengatter speelt (voorlopig) niet meer intern. 
Wouter Kerpershoek komt heel trouw op vrijdagavond pokeren. Paul Ham komt vaak niet 
en meldt zich niet af. Deze ontwikkelingen zijn niet bevorderlijk voor de interne 
competitie. Volgend jaar zal er toch iets anders verzonnen moeten worden, dunkt me. 
 
Olav Wilgenhof
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Wedstrijdverslag extern: ZSG 2 – Zutphen 1 

JAN BLAAK REDT WEDSTRIJDPUNT SCHAAKGENOOTSCHAP ZUTPHEN IN SLOTSECONDEN 
 
ZSG 2 - ZUTPHEN 1 4 – 4 
 
Het denksportcentrum in Zwolle is op 1 minuut lopen van het station en de heenreis werd 
door Klaas Hagendijk en Eric Kloppers per trein gemaakt. Zo kom je heerlijk fit aan… De 
overige 6 teamleden wandelen tegelijkertijd met dit duo de fraaie speelzaal binnen. 
Willem Oving is verhinderd en voor hem speelt onze Warnsveldse duurloper Gerrit 
Ruegebrink: hij mag gelijk aan het 4e bord plaatsnemen.  
 
Na enig geschuif maar eens de borden langs: Jan Kalkwijk speelt met wit weer eens een 
Engelse opening, ditmaal met het blokje c4 d3 e4 dat in de jaren ’90 zo ongeveer 
verplichte kost was voor de Zutphense jeugd onder Michel Weenink. Klaas Hagendijk speelt 
het Slavisch: een flexibele opening met vaak interessant spel. Kees Henstra speelt ook met 
wit graag met zijn f-pion: in dit geval komt hij met een Gesloten Siciliaan met een 
onversneden “Hollands in de voorhand”–karakter. Gerrit komt al snel naar mij toe om zijn 
verbazing over de witte aanpak tegen zijn Caro-Kann uit te spreken. Wit tovert een dame 
op f3 uit de hoge hoed en dat wordt improviseren voor Gerrit. 
 
Aan bord 5 gaat Nagib Zafari met grote snelheid via g4 op de zwarte koning af in een 
Siciliaanse Najdorf. Het oogt zeer voortvarend en gevaarlijk! Frank Posthuma speelt met 
zwart een Caro-Kann met maar 1 zwakte: een dubbele f-pion. Eric Kloppers zit in een 
Dameloper-spel met aanvankelijk enige symmetrie, tot hij het verscherpende Db3 doet en 
even later zelfs 0-0-0. Jan Blaak speelt met zwart een mooie Draak zoals het hoort. 
 
Halverwege is er natuurlijk nog geen peil op de uitslag te trekken, maar vandaag is het 
beeld wel heel mistig. Het staat vrijwel overal nog aardig in balans. Jan Kalkwijk lijkt wat 
stroef te staan: moeilijk om een dynamisch plan te maken door de vastgelopen 
pionnenketens over het hele bord. Echt voordeel heeft Nagib Zafari: hij heeft een kansrijk 
loperoffer gebracht en je zoekt in zijn prachtstelling naar een mat of desnoods een mooie 
materiaalwinst… Die arme zwarte koning staat zwaar op de tocht in een barre woestenij. 
 
Pas om half 11 snel ik voor het laatst eens rond, want mijn partij vergt in deze fase zeer 
veel tijd… 
Bij Jan Kalkwijk gaat het inderdaad niet best: hij ploetert nog wat in het matige dubbele-
toreneindspel waar zijn bekwame tegenstander naar heeft afgewikkeld. Klaas Hagendijk 
speelt een mooie partij: hij heeft een kleine kwaliteit veroverd en zijn machtige loperpaar 
domineert het bord op instructieve wijze. Bij Kees Henstra zie ik wel ruimtevoordeel, maar 
hoe hij er gebruik van kan maken is minder duidelijk. Gerrit Ruegebrink heeft ten koste 
van een pion de witte storm overleefd, maar nu staat hij nog immer gedrukt. Maar: hij is 
een taaie, met zijn ijzersterke conditie! Nagib Zafari heeft nog steeds niet definitief 
toegeslagen, maar ik twijfel nog niet over zijn punt. Frank Postuma zijn stelling is nog 
altijd in balans op bord 6. Aan bord 7 voltrekt zich na een denkpauze van bijna een uur 
een cruciale doorsla-variant: van een vol bord verdwijnt in een enorme en wederzijds 
verplichte ruil een doos vol stukken. Er rest een eindspel met elk een toren en 5 pionnen 
en een goede loper voor wit (Eric Kloppers) tegen een paard dat nog moet zoeken naar een 
mooi veldje. 
Aan bord 8 heeft Jan Blaak een kwaliteit verloren en compensatie is bepaald niet te 
bekennen. Met enige zorgen over de uitslag ga ik definitief achter het bord met nog maar 
12 minuten op mijn klok… Uit mijn ooghoeken zie ik nog wel het handen schudden bij 
Nagib: die zal dus wel gewonnen hebben! 
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In mijn partij gaat het vervolgens lekker: mijn jonge tegenstander komt ondanks zijn 
tijdvoordeel niet tot een goede positie van zijn paard en als een vrijpion oprukt kan hij 
daar niets tegen ondernemen.  
Er zijn nog 3 borden bezig en ik ben benieuwd naar de op dit moment al besliste partijen. 
Jan Kalkwijk heeft inderdaad moeten opgeven en de remises aan de borden 3 en 6 bij Kees 
Henstra en Frank Postuma zijn ook aardig in de lijn. Vrolijk constateer ik dat we in elk 
geval 4 punten hebben, want Klaas staat op het punt om zijn partij te beslissen. Die 
vrolijkheid wordt echter snel de kop ingedrukt door Nagib, die helemaal niet blijkt te 
hebben gewonnen. Hij zag zijn aanval geheel vastlopen met intussen een forse 
materiaalachterstand en moest vluchten in eeuwig schaak.  
 
Dat maakt het allemaal veel minder leuk voor ons team. Gerrit staat een pion achter in 
een eenvoudig pionneneindspel: slechts een niet te verwachten blunder kan nog een halfje 
opleveren. Maar dat gebeurt dus niet…. 
 
En bij Jan Blaak aan bord 8 is het nog erger: een verdriedubbeling over de g-lijn kost hem 
een pion en bijna is het al mat. Ook heeft hij nog maar ruim 2 minuten over en zijn 
tegenstander wel 9. Bij al die ellende zit hij bleekjes en geheel in trance nog gewoon te 
noteren ook! Ik zeg hem toch maar even dat dat niet meer hoeft. Hij waakt op, legt 
gelukkig zijn boekje terzijde en nu verschijnt er plotseling een Blakende Blaak. Hij wordt 
rood als een tomaat, lijkt plotseling 10 cm gegroeid en begint verbeten en met prachtig 
gespeelde overtuiging de zetten op het bord te smijten. Zijn niet al te jonge tegenstander 
wordt merkbaar onzeker van deze onverwachte ommekeer in uitstraling van zijn 
vermeende slachtoffer en het in groten getale toegestroomde publiek. Met nog maar 16 
seconden op de klok doet onze Blakende Blaak een onbeschaamd remiseaanbod met een 
dictie die de tegenstander doet sidderen en beven. En het nadenken over dit aanbod kost 
hem ook een minuutje, zodat hij nu zelf ook in de categorie wegtikkende seconden is 
beland. Ook is de voorheen zo duidelijke stelling veranderd in een woestenij, waar eeuwig 
schaak en mat zomaar op de loer kunnen liggen. Hij neemt het aanbod aan en de remise 
aan dit bord is een feit, net als de remise in deze merkwaardige match. Op zich een 
gunstige uitslag voor ons, want ZSG blijft op 2 matchpunten achterstand.  
We blijven na 4 wedstrijden op de 2e plaats staan met 7 matchpunten. 
 
Persoonlijke uitslagen: 
 
1 Jan Kalkwijk  0 5 Nagib Zafari  ½  
2 Klaas Hagendijk 1 6 Frank Posthuma ½  
3 Kees Henstra ½  7 Eric Kloppers  1 
4 Gerrit Ruegebrink 0  8 Jan Blaak  ½  
 
 
Eric Kloppers 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen 1 – Ede 1 

ZUTPHEN 1 GENADELOOS VOOR EDE 1: 6½-1½! 
 
In de 5e ronde van de externe competitie in de 1e klasse van de Oostelijke Schaakbond is 
middenmoter Ede een op papier vrij gevaarlijke tegenstander met een tamelijk gelijkmatig 
opgebouwd team met veel 1800-spelers. 
 
Klaas Hagendijk, die dit seizoen in grote vorm is, zit aan bord 1 met zwart. Hij krijgt 
zowaar zijn eigen 1. e4 e5 2. Lc4 tegen met zwart en dat is geen nadeel, want je weet zelf 
als beste wat vervelend is voor wit. Hij heeft geen moeite tot gelijk spel te komen en weet 
het initiatief geleidelijk te pakken en op het eind toe te slaan. 
Bij Kees Henstra aan bord 2 staat zo ongeveer de Henstra-ideaalstelling al op het bord: 
altijd met de f-pion vooruit, grote ruimtewinst en druk over het hele bord, dankzij een 
harmonieuze positie van de witte stukken en hij weet dit uitstekend om te zetten in winst. 
Aan bord 3 vinden we Frank Posthuma, die met zwart een degelijke Dame-Indiër voorzet. 
Hij heeft tactisch sterk gespeeld en remise behaald. 
Anders gaat het er aan toe bij Willem Oving aan bord 4: Hij speelt het gesloten Siciliaans 
en er zijn scherpe verwikkelingen. Tegenstander gooit er een Dameoffer tegenaan, maar 
dit blijkt net niet voldoende te zijn waardoor Willem de overwinning binnenhaalt. 
Aan bord 5 krijgt Nagib Zafari te maken met een nogal gesloten stelling. Na een paar 
matige zetten van zijn tegenstander wint Nagib een kwaliteit en even later de partij. 
Eric Kloppers heeft initiatief, maar vanwege de stand biedt hij remise aan. De winst is dan 
al binnen. 
Jan Blaak aan bord 7 speelt een Siciliaanse Najdorf en staat onder grote druk, maar weet 
zich net te redden met remise. 
Op bord 8 speelt Alexander Sahakian het spel strak en mooi en hij heeft vanuit een 
damegambiet een mooie a-lijn-doorbraak voorbereid. Maar dan gaat het fout en verliest 
hij zomaar een stuk. Tegenstander gaat echter in tijdnood eveneens in de fout, waardoor 
Alexander toch nog weet te winnen. 
 
De zege is dus wel iets geflatteerd, maar heel prettig voor de bordpunten, want die 
kunnen we wellicht in de slotronde nog nodig hebben! Volgende maand Schaakstad 5 uit, 
ook een tegenstander uit de lagere regionen. En dan op de slotronde PSV-DoDO: wordt dit 
de kampioenswedstrijd? Het gaat er steeds meer op lijken! 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
Voorzitter Schaak Genootschap Zutphen 
 
 

WyyyyyyyyX 
xCdAaGeAcx 
xbBaAaBbBx 
xAaAaAaAax 
xaAkIaAaAx 
xAaKaFaAax 
xaAaAaLhAx 
xHhHaAaAhx 
xaAmAaAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Zomaar een diagram. Waar komt 
dit vandaan? 
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Wedstrijdverslag extern: Schaakstad 5 – Zutphen 1 

SNELLE OVERWINNING VAN HET EERSTE 
 
SCHAAKSTAD 5 – ZUTPHEN 1  2½-5½  
 
Onze Jannen ontbreken in deze match die gewonnen moet worden, maar onze 
tegenstander heeft eveneens een paar invallers. 2 spelers die al vaker in het 1e hebben 
gespeeld waren door Klaas uitgenodigd om in te vallen: Vincent Theissen aan bord 7 en de 
onvolprezen Olav Wilgenhof aan 8. Benieuwd hoe zij het gaan doen: op het bevroren 
station van Zutphen stralen zij reeds een hartverwarmende motivatie uit! 
 
Na een kwartiertje maar eens kijken naar de openingen. Kees Henstra zit na zijn mooie 
overwinning van de vorige ronde als clubkampioen gewoon weer op bord 1. Een goed punt 
is dat hij zijn vertrouwde f-pion weer heeft gespeeld: hij zet met wit een scherp 
Koningsgambiet op! Klaas speelt het Schots met zwart zeer actief tegen: je moet het wel 
kennen, want het ziet er allemaal heel eng uit met de zwarte koning in het midden en een 
wilde zwarte dame midden op het bord. Maar Klaas weet in de opening altijd wat hij aan 
het doen is, dus het zal wel mogen allemaal! Willem speelt tegen een speler die zijn e4 d4 
centrum met een slap d6 e6 blokje beantwoordt: veel ruimtevoordeel voor Willem! Bij 
Nagib wordt een soort Damegambiet gespeeld met een tamelijk gelijke stelling als 
resultaat aan bord 4. 
Bij mijzelf aan 5 staat het al te bekende Lf4-dameloperspel opnieuw op het bord: een 
heerlijke opening voor een verslaggever van De Toren, want je hebt alles al 1000x gezien 
en de eerste 10 zetten spelen vrijwel vanzelf, zodat het rondwandelen zorgeloos kan 
plaatsvinden. Bij Frank Posthuma zien we ook een soort Dameloperspel met Oud-Indische 
trekjes op het bord: Wit wil duidelijk op Frank zijn koning af! Beide invallers zitten aan 
een Franse opening: Vincent vecht met wit in een normaalvariant om initiatief en Olav 
heeft een jonge wezel als tegenstander: die kiest de ruilvariant en doet daarna ook zijn 
uiterste best om alles zo snel mogelijk weg te ruilen.  
 
Na 40 minuten zie ik nog steeds tijd voor een uitgebreide ronde:  
Ronduit geweldig is de stelling van Kees Henstra: de vraag is niet of hij gaat winnen, maar 
met welke combinatie het punt gaat worden binnengehaald. Bij Klaas vind ik het nog 
steeds griezelig staan, maar hij heeft wel een pion buitgemaakt door het actieve spel met 
zijn dame. Willem Oving heeft wat initiatief, maar zijn tegenstander is van het type 
graniet en geeft geen veld meer cadeau. Nagib zie ik een dame van g3 (1) terugzetten, 
terwijl wit nog een f2 pion heeft en er geen penning te bekennen is. Er is vast net wel een 
penning ongedaan gemaakt, anders snap ik hier helemaal niets van. De nieuwe stelling ziet 
er nog steeds heel evenwichtig uit. Mijn tegenstander (P. Grasman) heeft intussen gezegd 
dat hij mij kent van een eerdere partij en ik moet zeggen dat hij mij ook zo bekend 
voorkomt dat ik het onmiddellijk geloof. Ik wacht af met rokeren, omdat het juist een 
stelling is waarbij je beter eerst kunt weten waar de andere koning heen wil. Frank heeft 
aan bord 6 de koningsaanval bekwaam afgeslagen en met een prachtig centrum staat hij 
duidelijk beter. Vincent speelt een paard naar h5, waar het niet simpel kan worden 
verjaagd en een potentieel gevaar voor de zwarte koning vormt: ook hij staat makkelijker. 
De braakschaker heeft bereikt dat Olav nu met gereduceerd materiaal een isolani heeft: 
niet zo gezond, vind ik. 
 
De derde loopronde kan plaatsvinden als ik de stand op 0-1 heb gebracht. Een miniatuur 
van 20 zetten, omdat mijn tegenstander te ongeduldig rokeerde naar de lange kant, waar 
zijn matig opgestelde stukken in een dramatische eeuwige penning omklemd raakten: 
stukverlies was het onvermijdelijke gevolg hiervan. Vlak daarna komt Kees Henstra met 
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een brede glimlach de 0-2 melden: hij heeft met een prachtig dameoffer toegeslagen en in 
feite is zijn tegenstander geheel overspeeld. We richten ons beider aandacht nu vooral op 
het bord van Frank, die een prachtige stelling heeft bereikt en op het oog een vol stuk kan 
winnen. Frank doet inderdaad de zet die iedere oppervlakkig kijkende toeschouwer zou 
hebben gespeeld, maar komt van een koude kermis thuis als wit met het fraaie Tg8+ terug 
combineert, waarna het gewoel eindigt met kwaliteitsverlies in plaats van de beoogde 
stukwinst. Jammer van de mooi opgezette partij, maar zoiets kan gebeuren… Frank geeft 
wel direct op: hij is er niet de man naar om de lijdensweg van een behoorlijk kansloos 
eindspel te moeten ondergaan. Bij Olav gebeurt precies waarop wit vanaf zet 1 heeft 
gespeeld: een remise, want een wit paard houdt de loper en koning van Olav net genoeg 
onder controle om niet te verliezen. (1½-2½). De winst is nog niet zeker. 
 
Belangrijk is nu het optreden van onze 2e invaller, Vincent. Olav vertrouwt mij terzijde al 
toe dat Vincent intussen lesgever van stap 5 is geworden en zelf de bepaald niet malse 
finesses van stap 6 bestudeert, waardoor hij “duidelijk beter is geworden en preciezer 
speelt!” Op het bord onderstreept onze schaakreus deze woorden met daden, want hij 
voert een koningsaanval met vaste hand, door consequent de open h-lijn te benutten. De 
arme zwarte koning op g8 wordt een zielig slachtoffer van de witte lawine: Een prachtige 
overwinning, die bovendien Nagib er toe brengt om tactisch remise aan te bieden, zodat 
het nu 2-4 voor ons is en de zege vrijwel zeker is. Het aanbod van Nagib is namelijk gedaan 
met een scheef oog naar de borden 2 en 3. Willem Oving heeft een pion in meer initiatief 
gestoken, maar nog steeds is er balans. En Klaas heeft zijn vreselijk triest ogende 
tegenstander nu geheel weg gemanoeuvreerd en stukverlies lijkt al onvermijdelijk. Klaas 
loopt ook wat rond en vertelt dat zijn opponent het inderdaad beter kan houden bij een 
potje Halma: veel te lief voor het schaakspel; een geboren verliezer… (Ondanks een 50% 
score tot nu toe!) Alles gaat volgens plan: Klaas wint stuk en partij en Willem biedt direct 
remise aan, een aanbod dat na enig denken wordt geaccepteerd: 2½-5½ is weer een 
overwinning en… het is pas 22.45 uur: een absoluut record voor een teamwedstrijd van het 
1e, volgens mij. 
De laatste ronde uit tegen PSV-DoDO in Putten volgende maand is nu een directe 
titelstrijd, want bij winst zijn wij kampioen en bij een gelijk spel of verlies zijn zij het. Ik 
geloof er wel in! 
 
 
Eric Kloppers 
 
 

Wedstrijdverslag extern: Doesborgh - Zutphen 2 
 
12 december 2005. Voor deze wedstrijd was het even zoeken in Doesburg. Na wat 
rondlopen zien we het kleine cafeetje Caldo E Freddo waar we gaan schaken. Het 
bovenzaaltje waar we in spelen is klein en knus. Wel houdt het in dat we allemaal wat 
krapper zitten, maar de gezellige sfeer maakt alles goed. Het is allemaal net schaken in de 
huiskamer! 
De rokers onder ons nemen onder plaats bij de bar, waardoor we in ieder geval geen rook 
in ons kamertje hebben. 
 
Een rondje langs de borden levert het volgende op: 
Op bord 1 speelt Alexander Sahakian. Zijn stukken hebben weinig ruimte en staan wat 
minder actief. Zijn tegenstander, die met zwart speelt, heeft ook een vervelend paard op 
e4 staan. Maar Alexander laat zich niet wegdrukken en zet op zijn beurt een paard op e5 
neer. 
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Hans de Vos op bord 2 heeft een gelijke stelling. Ook bij hem is er weinig ruimte om te 
manoeuvreren. Hans heeft wel een pion die dicht bij de Koningsstelling van zijn 
tegenstander komt. 
Ikzelf speelde op het derde bord. “Speelde”, want mijn tegenstander blunderde op de 8e 
zet, waarna ik een vernietigende Koningsaanval kreeg. Na 40 minuten spelen kon hij al 
opgeven en kon ik met dit verslag beginnen! 
Olav Wilgenhof is onze man op het vierde bord. Hij staat iets aanvallender/actiever, maar 
de stelling lijkt erg dicht te zitten. Olav’s tegenstander probeert het verder dicht te 
gooien, maar Olav houdt goed de spanning op de stelling. Toch zit er niet veel in en Olav 
komt remise overeen. 
Op bord 5 zit Gerrit Ruegebrink. Bij Gerrit wordt ongelijk gerokeerd; altijd goed voor een 
leuke partij! Zijn tegenstander heeft het loperpaar en een half-open aanvalslijn op Gerrit’s 
koningsstelling. Ook heeft Gerrit veel minder tijd op de klok. Wel wint Gerrit dan een pion, 
maar zijn tegenstander’s loperpaar krijgt ook steeds meer ruimte. 
Wim van Meeteren heeft op bord 6 twee pionnen minder met een versnipperde 
pionnenstructuur. Zijn hoop ligt in een koningsaanval. Zijn tegenstander verkijkt zich erop 
en Wim wint een dame tegen toren + paard. Wim heeft nu een dame met 3 pionnen tegen 
een toren, paard en 5 pionnen. Gelukkig voor Wim staan die 5 pionnen in 4 groepjes en 
werken zijn stukken wél samen. Wim wint deze partij dan ook. 
Op bord 7 zit invaller Rick Eckstein materieel gezien staat het gelijk. Rick heeft echter een 
vergevorderd pionnentrio op de damevleugel tegenover een enkele angstige solo-pion. 
Door solide spel wint Rick ook nog twee pionnen. Hij ruilt de dames af en houdt twee 
verbonden vrijpionnen over, wat hij gemakkelijk afmaakt. 
Bord 8 tenslotte wordt bezet door Wouter Kerpershoek. Wouter’s pionnen werken iets 
beter samen dan die van zijn tegenstander, maar verder staat het gelijk. Dan breekt 
Wouter de stelling open en ontstaat een felle strijd om het centrum met in totaal 7 
stukken die naar d4 kijken. Wouter wint er een stuk mee en gaat op koningsjacht. Met een 
mooie combinatie dwingt hij mat-in-twee af. 
 
Met deze winst komen we op een comfortabele 4,5-0,5 voorsprong! Helaas hebben onze 
nog spelende teamleden het minder gemakkelijk. Hans is de eerste bij wie ik weer ga 
kijken. Zijn tegenstander doet namelijk de opvallende uitspraak “Ik kan maar beter gaan 
sjoelen. Da’s niet zo lastig…” wat natuurlijk gauw de interesse wekt. Hans wint na 3 uur 
spelen een stuk, maar heeft nog steeds niet gerokeerd. Gerrit houdt ondertussen wel erg 
weinig tijd over met 15 minuten tegen 3 kwartier voor zijn tegenstander. Bij Hans is het 
gelukkig precies andersom. 
Op bord 1 begint onze Armeense Reus los te breken. Alexander heeft het centrum in 
handen gekregen en zijn stukken staan weer actief. Toch houden hij en zijn tegenstander 
elkaar nog aardig in balans. Alexander zegt me dat hij last heeft van de rook beneden en 
hij staat er speciaal voor op om de deur dicht te doen. Hopelijk beïnvloedt het zijn spel 
niet. 
In tijdnood (6 minuten tegen 35) en gelijke stelling biedt Gerrit remise aan. Zijn 
tegenstander wil echter nog wel doorspelen, de gemenerd... 
Bij Alexander worden ondertussen de koningsstellingen opengebroken. Spannend!  
Hans ruikt ondertussen bloed en loopt met zijn dame en lopers op de koning van zijn 
tegenstander af. Hij staat wel een kwaliteit achter, wat me doet vermoeden dat ik eerder 
misschien niet goed gekeken heb en Hans misschien wel helemaal niet een stuk gewonnen 
had. Gelukkig heeft hij wel royaal veel meer tijd dan zijn tegenstander: 25 tegen 5 
minuten. Zijn tegenstander is echter niet bang (hij heeft daar ook geen tijd voor) en valt 
op zijn beurt verwoed aan. Hans kijkt dan niet uit, geeft pardoes zijn dame weg en geeft 
meteen op… Jammer! 
Bij Gerrit zie ik de tegenstander een kwartier lang nadenken en dan de zet Ka8 spelen. 
Ziet hij iets wat ik niet zie? Gerrit neemt nu ook erg de tijd voor zijn zet en komt nu écht 
in tijdnood. 
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Alexander is ondertussen natuurlijk ook nog aan het schaken. Zijn koningspionnen zijn nu 
allemaal weg, maar hij valt onverstoord verder aan door het centrum. Hij weet de dame 
van zijn tegenstander te vangen en wint. 
Gerrit denkt dan mooi remise af te dwingen, maar geeft eigenlijk een dame weg. Op de 
een of andere manier wint hij deze dan nog terug en met een half tegen 1 minuut biedt hij 
opnieuw remise aan. Omdat zijn tegenstander toch nog door wil spelen blijven de 
seconden doortikken en uiteindelijk verliest Gerrit op tijd, 4 seconden voor zijn 
tegenstander! 
 
Al met al een mooi resultaat met spannende partijen op enkele borden, en minder 
spannende op andere. Doesborgh – Zutphen 2: 2,5-5,5 
 
 
Rob The 
 
 
 

Wedstrijdverslag extern: Zutphen 2 - Twello 

 
De wedstrijd tegen Twello was een 4 punten wedstrijd. Twello stond op de laatste plaats, 
samen met Doesborgh met 0 punten. Wij hadden alleen gewonnen van Doesborgh. Winnen 
wij deze wedstrijd dan staan we 4 punten “los”. 
We traden aan in onze vaste opstelling en na 1½ uur was de stelling zodanig dat Rob, Hans, 
Olav, Wim en Gerrit goed uit de opening zijn gekomen. Alexander en Vincent daarentegen 
stonden duidelijk minder en Wouter Kersperhoek tenslotte stond eerst redelijk, maar liet 
zich teveel terugdringen. Gemakkelijk zouden we het dus niet krijgen. Alexander liet zich 
verrassen door Pxf7 en werd afgecombineerd. Vincent werd eveneens overspeeld en 
Wouter kon zijn stelling ook niet houden. 3-0 al voor Twello. Gerrit kon een Toren winnen, 
maar dacht eerst nog een tussenzetje te doen door met zijn pion de Dame aan te vallen, 
maar wat een schrik, tegenstander liet Dame instaan en zette Toren op de b-lijn. Zonder 
goed na te denken sloeg ik de Dame en werd vervolgens als een soort draaimolen 
dolgedraaid door aftrekschaak met Loper en Toren. Gelukkig voor mij bood tegenstander 
remise aan. 
Olav speelde het eindspel uitstekend en vrijpion was niet meer te houden. Wim won 
enigszins gelukkig doordat tegenstander een Toren liet instaan. De stand is nu 3½-3½. Het 
kwam dus op de laatste partij aan van Hans. Hans had een Paard geofferd voor een paar 
pionnen, maar dit bleek niet correct te zijn. Beide waren in tijdnood en noteerden niet 
meer. Dit had ik overgenomen. Als wedstrijdleider ben ik dat verplicht. Hans stond op 
verlies, maar doordat tegenstander absoluut wilde winnen speelde hij door. Hans had 
alleen nog een Koning, Paard en Pion. Tegenstander Koning, Loper, Paard en Dame. Maar 
dan gebeurde het: met nog 1 zet te doen om Hans mat te zetten valt zijn vlag. Ik zie dat 
en zeg: “vlag”, winst voor wit. Er volgde nog een discussie waar ik me mee bemoeide, 
maar als wedstrijdleider heb ik de bevoegdheid om dit te melden. Daardoor winnen we 
4½-3½, maar een lekker gevoel hebben we hier niet bij. Tegenstander opperde nog: “Had 
ik de pion maar geslagen, dan was het remise,” maar ook dat is niet waar. Hans kan 
namelijk met Koning en Paard mat zetten. Komt doordat tegenstander kan helpen met 
“helpmat”.  
 
 
Gerrit Ruegebrink 
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Wedstrijdverslag extern: ASV 5 – Zutphen 2 

 
De laatste wedstrijd van dit seizoen speelden we tegen ASV 5 uit Arnhem. Het moest al gek 
lopen wilden we nog degraderen. Twello en Doesborgh stonden op de laatste en 
voorlaatste plaats met 2 matchpunten. Wij hadden 4 matchpunten en een voordelig 
bordpuntensaldo van 5. ASV 5 stond 4e met 6 matchpunten. Na een half uur maakte ik een 
rondje langs de borden. Bord 1, 2 en 3 stonden goed, zo niet beter. Bord 4, 7 en 8 gelijk en 
bord 5 en 6 minder.  
Als eerste moest Hans de Vos aan bord 6 opgeven. Vincent aan bord 3 stond eerst beter, 
dan weer minder, en tenslotte besliste een koningsaanval van Vincent, winst dus. Wim van 
Meeteren offerde een pion en een kwaliteit maar kreeg daar een koningsaanval voor terug 
die niet te pareren bleek. Rob The speelde als vanouds, goed dus, een zeer gedegen partij. 
Rob won een pion en later de partij. Wouter Kerpershoek (dezelfde dag nog een 
verstandskies verwijderd en toch aanwezig) speelde een ongelukkige partij en verloor. 
Levon Sahakian had op het eind een vrijpion en het eindspel wist hij winnend af te sluiten. 
Ikzelf moest het initiatief aan mijn tegenstander laten en liep als het ware achter de 
feiten aan en moest tenslotte opgeven. Alexander Sahakian tenslotte speelde wederom 
een prima partij en wist eveneens te winnen.  
Een prima overwinning (5-3) voor ons, waardoor we op de 5e plaats zijn geëindigd. Pallas 3 
werd kampioen. Twello en Doesborgh degraderen. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen 3 – Eerbeek 

 
Op 17 oktober kwam ik om half acht de speelzaal binnen met het voornemen om links in de 
zaal zes tafels klaar te zetten voor de komende ontmoeting met Eerbeek. Wat schetst mijn 
aangename verbazing? Harrie Kuizenga was al bezig. Ik vond dat een meer dan prettige 
verrassing. Harrie vertelde dat het zijn debuut was. Zijn eerste externe partij. Eigenlijk 
vond ik het aandoenlijk en tegelijkertijd charmant. Het derde team is op vier plaatsen 
(65%) gewijzigd ten opzichte van het vorig seizoen. Alleen Dirk van Rikxoort en Wim van 
Haaster waren aanwezig op de avond dat de promotie naar de 3e klasse werd 
bewerkstelligd. Ik ben heel blij met de nieuwkomers en met deze mensen moet toch 
minimaal het behoud in deze klasse vorm kunnen krijgen.  
 
Tom Molewijk en Wouter Rothengatter aan bord 2 en 1, waren de eersten die de punten 
binnenhaalden. Ik genoot van hun solidariteit en hun inzet. Beiden zijn, voor zover ik heb 
kunnen inschatten, geen moment in gevaar geweest en wezen hun tegenstanders resoluut 
terug. 2-0. Dat onze club- en teamdebutant Harrie Kuizenga na een degelijke partij de 3-0 
scoorde, daar was ik erg blij mee. Ik gunde het hem zo! Harry de Rover had het niet 
makkelijk, leek te kunnen c.q. te gaan verliezen, maar vond steeds goede verdedigingen. 
Uiteindelijk moest zijn tegenstander genoegen nemen met een remise. Wim van Haaster 
verleidde zijn ongeduldig spelende tegenstander tot een oppervlakkige en weinig 
doordachte dameruil, waardoor een thematisch eindspel op het bord kwam met het sterke 
paard voor Zutphen 3 tegen de slechte loper, hetgeen vrij snel in winst kon worden 
omgezet. Dirk van Rikxoort tenslotte zag zich gesteld een eindspel met paard-met-2-
pionnen tegen 5 pionnen tot een goed einde te brengen. Dat lukte. Er was nog een klein 
schrijfincident, omdat het schrijven na 23 uur Dirk zwaar valt. Eindstand 5-1 in het 
voordeel van Zutphen.  
Een mooi begin in de derde klasse! Niet vaak draag ik een overwinning op, maar deze wil ik 
graag aan mensen toeschrijven: 
 
Ik draag deze overwinning op: 
 
Aan Harrie Kuizenga, die ik erkentelijk ben voor zijn actieve en betrokken houding! 
Aan Wouter Rothengatter, die, in weerwil van zijn verminderde schaakinteresse, uiterst 
serieus aan het bord zat, altijd met enige zelfspot, maar desalniettemin gedreven. 
Aan Tom Molewijk, die ik erg ‘mooi’ vond met zijn granieten ‘chess-is-life’ uitstraling. 
Aan Harry de Rover, met zijn uitgebalanceerde houding vol rust. 
Aan Dirk van Rikxoort, die, zoals altijd, een onberispelijke vechtlust aan de dag legt.  
Aan mijn witte paard tenslotte, dat zoveel sterker was dan de zwarte bisschop.  
 
 
Wim van Haaster,  
teamleider van het 3e  
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Wedstrijdverslag extern: Kameleon – Zutphen 3 

 
Met enkele invallers, maar goede invallers, gingen we naar Terborg. Ruimschoots op tijd. 
Vlak voor Terborg werden we omgeleid, zodat we toch eigenlijk aan de late kant 
aankwamen. Aan het eerste bord speelde Wouter Rothengatter en helaas had hij ‘het’ niet 
deze avond. Vrij snel verloor hij. Niet veel later gevolgd door Wim van Haaster die een 
verschrikkelijke avond beleefde. Na zeer goed spel en in een zeer goede veelbelovende 
stand, werd hij getroffen door een moment van schaakblindheid en verspeelde een hele 
toren, zonder enige compensatie. Harrie Kuizenga had eveneens een veelbelovende stand 
in handen (en een stuk voor) maar moest aanzien dat zijn tegenstander wegkneep met 
eeuwig schaak. Piet van Gorkum (invaller) speelde magistraal en won soeverein. Dirk 
zwoegde om de achterstand ongedaan te maken, maar de partij is zelden buiten de 
remisemarge geweest. Rick Eckstein, die gedrongen stond, had nog wel kansen om de 
partij niet te hoeven verliezen, maar maakte onder druk wat foutjes, waardoor ook hij aan 
het kortste eind trok. Eindstand 4-2 in het voordeel van de Kameleon. Helaas, helaas, het 
had net zo goed 4-2 in het voordeel van Zutphen kunnen zijn, dat was ook de conclusie van 
de mensen in Terborg. Ze vonden dat ze goed waren weggekomen.  
 
 
Wim van Haaster,  
teamleider van het 3e  
 

Compilatie wedstrijduitslagen extern Zutphen 3 

 
In december speelden we erg zuinig tegen BAT Zevenaar, vooral om de nederlaag tegen de 
Kameleon ongedaan te maken. 3½-2½ in ons voordeel.  
Een maand later in dichte mist naar Aalten. Dat leverde ons een grote overwinning op: 1½-
4½. En plotseling stonden we tweede op de ranglijst. We hadden nu 6 punten uit vier 
wedstrijden en wisten dat het in februari moest en kon gebeuren. De grootste zekerheid 
was: met 6 punten ben je zeker van handhaving. Lekker vroeg. Om daar in januari al zeker 
van te zijn. Een maand lang hadden we de vreugde van de wetenschap: ‘Misschien, ja 
misschien….promotie?’ Voor dit – absoluut niet nagestreefde doch plotseling in het oog 
vallende doel - zou dan in februari Lochem 1 moeten worden verslagen. Het werd februari, 
de Lochemers kwamen, naar Zutphen en droogden ons met 1-5 af. Een maand lang had de 
euforie die nog geen euforie was, geduurd. Toch leuk zo’n droompje… 
 
De voorlaatste wedstrijd moesten we in Lichtenvoorde spelen. Hier ging het wederom niet 
goed (3½-2½ in het voordeel van de Rokade), zodat we nu stevig in de middenmoot staan. 
De laatste ronde is de slotronde, waarin we de onderste nog krijgen: Wisch.  
 
Met dank aan de invallers, te weten: Rick Eckstein, Piet van Gorkum en Jurjen Schouten! 
 
Met dank aan de vaste spelers: Wouter Rothengatter, Tom Molewijk, Harry de Rover, 
Harrie Kuizenga en Dirk van Rikxoort! 
 
Het was een mooi, leuk en harmonieus seizoen te noemen.  
 
 
Wim van Haaster,  
teamleider van het 3e  
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Onderweg 

 
Allereerst wil ik de vereniging en natuurlijk de redactie feliciteren met dit honderdste 
nummer. Ik hoop dat de volgende honderd minstens zo leuk worden als de voorgaande. 
 
Zoals jullie langzaamaan van mij gewend raken, schrijf ik niet zozeer over schaken maar 
over het randgebeuren. Ook in dit feestnummer wil ik mij daar zoveel mogelijk aan 
houden. Ik ben inmiddels een jaar lid van deze vereniging en heb nu ook kennis gemaakt 
met de externe wedstrijden. Dit betekent dus dat er ook uitwedstrijden gespeeld moeten 
worden. Met mijn lange basketbalachtergrond was ik eraan gewend om in het weekend 
naar Amsterdam of Groningen te moeten reizen voor een uitwedstrijd. Daarom was het 
voor mij een verademing om in plaatsjes hier in de buurt te moeten spelen. Dat dit dan 
ook weer een hele belevenis is, had ik niet verwacht. 
 
Het begint dan al met het verzamelen. Daar ontstaat al het eerste probleem omdat door 
het verbouwen van het verzamelpunt (de ingang van het station), het niet geheel duidelijk 
is wat nu precies de ingang is. Nu blijkt de gemiddelde Zutphense schaker daar weer 
verschillende ideeën over te hebben zodat een rondje langs de drie ingangen wel op zijn 
plaats is om iedereen bij elkaar te krijgen. Dan blijkt ook nog dat de klok niet de grootste 
vriend is van een schaker omdat niet iedereen op het afgesproken tijdstip is verschenen 
(zodat er verschillende rondjes langs de drie ingangen getrokken moeten worden; de 
warming-up?). 
 
Dan de rit. Bij het basketbal was het achteraf toch een voordeel dat we lange afstanden 
moesten rijden omdat er dan maar een, hooguit twee mensen wisten waar de wedstrijd 
zich zou voltrekken. Er kon dus zonder enige discussie naar het einddoel gereden worden. 
Ook bij de jeugd is er nog weinig discussie over de te berijden route. Nee, dan de 
volwassen schakers. Iedereen heeft in een duister verleden wel eens gespeeld op die plek 
en weet de kortste weg ernaartoe. Probleem is echter dat bij het vergelijken van die 
routes er minimaal vier kortste wegen blijken te zijn die totaal niet op elkaar lijken. 
Daarnaast blijkt dat wegomleggingen, mist en donker niet meewerken aan een vlotte 
voorspoedige heenreis. 
 
Na vele omzwervingen door het Gelderse landschap (zou heel mooi zijn als het buiten niet 
zo donker was) komen we dan aan in de plaats waar we moeten zijn. Het volgende 
probleem dient zich aan. Na de vorige keer dat men hier gespeeld heeft, zijn er op die 
plek inmiddels veel eenrichtingsverkeerborden en wegomleggingen gekomen. Ook visuele 
herkenningspunten zijn of gesloopt of zo veranderd dat het niet meer herkend wordt. Het 
vragen naar de weg aan een toevallige voorbijganger leert ons meestal dat niet overal in 
Nederland ABN wordt gesproken waardoor we op de goede gok weer verder rijden. 
 
Gemiddeld een kwartier te laat en vele frustraties verder, komen we dan aan en worden 
op deze manier gedwongen om een gehaaste opening te spelen. Pas in het middenspel zijn 
we weer op adem en zien dat de terugreis al snel op het programma staat. 
 
De terugreis wordt dan, ieder voor zich, op eigen risico ondernomen. Een week later op de 
interne competitie, zijn veel teamgenoten niet aanwezig. Zouden ze dan nog ergens 
onderweg zijn…? 
 
(Alle overeenkomsten met mensen uit het 3e berusten op puur toeval.) 
 
Harrie Kuizenga 
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Varia… 

 
Uitgave nummer 100 van ons schaakbulletin De Toren mag best vergezeld gaan van mijn 
felicitaties aan de redactieleden alsmede aan het bestuur van het Schaakgenootschap 
Zutphen. Ik denk daarbij aan allen die op de een of andere manier redactionele 
werkzaamheden verrichtten, in het verre en nabije verleden. Het is doorgaans niet 
eenvoudig voldoende kopij aangeleverd te krijgen -- een kwaal waarmee praktisch alle 
redacties van clubbladen te kampen hebben -- zodat het eerder regel dan uitzondering is, 
dat het blad gevuld moet worden met ‘eigen’ materiaal. Wij staan daar doorgaans –- 
gemakshalve -- te weinig bij stil. 
Ik neem aan dat van de zijde van ons bestuur wel een dankwoord aan de betreffende 
redactieleden uit verleden en heden gericht zal worden, en dit is dan ook geen poging het 
bestuur het gras voor de voeten weg te maaien. Wie zijn plaats kent, kan bescheiden 
blijven wat dit betreft. Mijn felicitaties echter zijn gemeend. Daarop kan weinig of geen 
kritiek mogelijk zijn. 
 
Dit geldt min of meer ook voor het volgende. Op onze eerste schaakavond van dit jaar 
mochten wij genieten van de oliebollen die Harry de Rover had meegebracht. Zijn 
achternaam zou erop kunnen wijzen dat hij op niet geheel eerlijke wijze aan die oliebollen 
was gekomen, maar op mijn nieuwsgierige vraag naar de herkomst ervan meende ik toch 
een eerlijk antwoord van Harry te krijgen, zodat niemand ook maar de geringste twijfels 
over de legale aanlevering van dit lekkers hoeft te hebben. Het is meer dan aannemelijk 
dat enkel en alleen deze wantrouwige figuur -- ondergetekende dus -- zich over genoemde 
herkomst zorgen maakte. Zo de waard is... Mij is deze roofactie dusdanig goed bevallen 
dat ik, naast mijn persoonlijke dank aan Harry -- het bestuur hoeft zich dus ook nú niet 
onheus bejegend te voelen -- hem met klem oproep, van zijn geweldige initiatief een 
jaarlijkse gewoonte te maken... 
 
Met betrekking tot de rapid-schaakavond, waarbij van ons verwacht werd een bescheiden 
prijsje mee te nemen, wil ik het volgende opmerken. Bij de uitreiking van die 
meegenomen prijzen bleken er meer deelnemers en dus ook winnaars te zijn, dan... 
prijzen. Ofschoon ik zelf in gebreke bleef wat het meenemen van een prijsje betreft, mag 
niemand mij betichten van het onterecht in ontvangst nemen van een prijs. Hieraan liggen 
twee observaties ten grondslag. Ik bedoel -- mocht iemand de pointe ontgaan -- dat twee 
waar te nemen feiten garant staan voor een niet voor tweeërlei uitleg vatbare verklaring. 
1. Van onze onvolprezen voorzitter kocht ik vóór de aanvang van het jachtige en 
zenuwslopende rapid-toernooi één van de door hem meegenomen waren, die voor prijzen 
konden doorgaan. Ergo: ik had, dankzij Gerrit, aan mijn verplichting voldaan, en kon vol 
overgave in de aanval gaan... 2. Mijn aanvallen was en waren (wás slaat op hét aanvallen 
van mijn kant; e.v. dus) (wáren slaat op dé door mij fanatiek ondernomen aanvallen; m.v. 
dus) hoe ingenieus ook, helaas helaas, onvoldoende om de nóg fanatiekere en méér 
ingenieuze aanvallen van andere (niet van de andere) deelnemers te kunnen pareren, met 
het gevolg... Maar dat hoef ik niet meer uit te leggen, toch? Behalve ondergetekende 
onderging nog een paar deelnemers (dus precies twee? –- red.) dit lot, als ik mij niet vergis: 
zonder prijsje naar huis.  
Déze SGP’er keerde daarnaast ‘verdrietig’ en teleurgesteld huiswaarts. Als Schaak 
Genootschap Prutser was hij ‘verdrietig’ omdat het hem in de enorme drukte en kakofonie 
was ontgaan, wie het door hem van Gerrit gekochte prijsje in ontvangst had mogen nemen, 
en teleurgesteld over het feit dat deelnemen aan het rapid-toernooitje zónder een prijsje 
te hebben aangeleverd, en het niettemin wél in ontvangst nemen ván een prijs, kennelijk 
tot de mogelijkheden behoort... 
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Bij mijn binnenkomen in de zaal had ik gesteld, mocht ik -- geheel tegen de verwachtingen 
in  --  in de prijzen vallen, dat ik dan géén prijs in ontvangst zou nemen. Onze voorzitter 
vond het leuker, en ik was het voor een keertje geheel met hem eens, dat wél voor een 
prijsje zorgen veel attenter was, zodat ik geheel in overeenstemming met die observatie 
één van de door Gerrit meegebrachte reserve-prijsjes van hem overnam en naast de reeds 
op tafel liggende voorwerpen legde. Met een gerust geweten en volledig toegerust tot de 
wedkamp, begaf ik mij in het strijdgewoel... 
 
Ik hoop dat voorgaande op- en aanmerkingen niet tot gevolg zullen hebben dat er een 
bijzondere relatie gaat ontstaan tussen mij en andere leden van ons gezellige 
genootschap, SGZ. Er is, wat mij betreft, geen aanleiding toe. De slotalinea werd om 
andere redenen aldus geformuleerd. Een goed verstaander...  
 
 
Egbert Talens 
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Themadag OSBO: “De moderne schaakvereniging” 
 
25 februari heeft de OSBO een themadag georganiseerd met de titel “De moderne 
schaakvereniging”. De KNSB heeft voor de komende jaren ambitieuze plannen om de 
landelijke ledenterugloop bij de schaakverenigingen af te stoppen en zelfs een forse 
ledengroei te realiseren. Met de themadag wilde de OSBO een eerste aanzet geven tot de 
uitvoering van deze doelstelling. De themadag is namens onze vereniging bezocht door 
Gerrit Ruegebrink, Rob The en ondergetekende, Coen Rampen. 
 
Na de ontvangst met koffie werd een presentatie gegeven om de huidige problemen bij de 
schaakverenigingen (landelijk en bij de OSBO in het bijzonder) weer te geven: terugloop 
van de ledenaantallen, “vergrijzing” van het ledenbestand en problemen met het 
vasthouden van (met name) oudere jeugd- en jongvolwassen leden. Als voorbeeld van een 
succesvolle aanpak van dergelijke problemen werd de hockeybond genoemd: door middel 
van een reclamecampagne, het actief betrekken van (jeugd)leden bij het kader en het 
bieden van veel faciliteiten (zoals huiswerkbegeleiding, fitnessruimtes en 
maaltijdvoorziening) hebben de hockeyclubs veel ledenbehoud en –winst geboekt. Dit is 
natuurlijk niet direct toepasbaar op de schaakverenigingen, maar het biedt wel enig 
inzicht en motivatie. De OSBO hanteert een meer bescheiden doelstelling dan de KNSB, 
maar ook zij willen binnen een paar jaar het ledenverval omzetten in groei. Een aantal 
“succesvolle” schaakclubs presenteert vervolgens hoe zij de laatste tijd wèl een 
ledengroei hebben bereikt. Hierbij blijken factoren als actieve ledenwerving, integratie 
van jeugd bij de seniorleden en een goede opvang van nieuwe leden van belang. 
 
Vervolgens zijn enkele workshops georganiseerd om de aanwezige bestuurders van de 
OSBO-verenigingen ervaringen uit te laten wisselen en ideeën te genereren betreffende 
deze problematiek. Ikzelf nam deel aan workshops over de toekomst van de 
schaakverenigingen en over het behouden van jeugdleden. Hier kwamen diverse ideeën 
naar voren voor het aantrekken van jeugdleden; het organiseren van een 
basisschoolschaaktoernooi bijvoorbeeld, iets dat door onze club ook al jaren gedaan wordt 
en regelmatig nieuwe leden oplevert. Het is zelfs zo dat we momenteel al dicht in de 
buurt zitten van het aantal jeugdleden dat we überhaupt aankunnen met het huidige 
aantal leraren… (Een stevig kader van enthousiaste vrijwilligers is natuurlijk ook van 
belang om jeugdleden te trekken en te behouden!) Een idee is om ook een 
schoolschaaktoernooi voor het voortgezet onderwijs te organiseren om zowat oudere 
jeugdleden aan te trekken; daar hebben we er momenteel niet zo veel van. Doorstroming 
van de jeugd naar de senioren verloopt in sommige verenigingen soepeler omdat de jeugd 
op dezelfde avond of zelfs tegelijkertijd schaakt als de senioren, maar dat is niet voor 
iedere vereniging een optie. Bovendien hebben jeugd en oudere leden verschillende 
voorkeuren voor de speelavond. Al met al worden er veel problemen en oplossingen 
geopperd tijdens de workshop. 
 
Na de presentatie aan alle aanwezigen van de resultaten van de workshops wordt er nog 
geschaakt in een klein rapidtoernooitje; onze bestuurders vielen helaas niet in de (kleine) 
prijzen. Na een borrel keerden we weer huiswaarts van deze nuttige themadag; in de auto 
wordt nog nagediscussieerd over het toepassen van enkele ideeën op onze schaakclub. Er is 
door het bestuur al besloten om een PR-functionaris te zoeken onder de leden. Ook wordt 
er een commissie gevormd om zich over de genoemde problemen te buigen, dus: wordt 
vervolgd… 
 
 
Coen Rampen 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 29-08-2005 

SCHAAKGENOOTSCHAP ZUTPHEN opgericht 19 december 1919 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering op 29 augustus 2005 in onze speelzaal “De 
Born”. 
 
Aanwezig volgens de presentielijst zijn 21 leden. 
Afwezig met kennisgeving de heren Venema, van de Berg en Oving. 
 
 
Opening en mededelingen: 
 
Onze voorzitter, Gerrit Ruegebrink, opent de vergadering om 20.05 en deelt het volgende 
mee: 
 
- 1 oktober aanstaande is het Berkelstedentoernooi te Coesfeld. We hebben nog niets 
vernomen maar gaan ervan uit dat het doorgaat. Liefhebbers kunnen zich melden. 
- Er is tijdens de vakantie een gewijzigd FIDE-reglement van kracht geworden. De 
belangrijkste wijzigingen zullen op een rijtje worden gezet. 
- Hij verhaalt over de vergaderingen van de OSBO m.b.t. een nieuwe competitieopzet. Er 
wijzigt dus niets! De nieuwe voorzitter van de OSBO is de heer Schouten van de Toren uit 
Arnhem. 
 
Verslag vorige ALV d.d. 30 augustus 2004: wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
Jaarverslag secretaris: Vergeten is te vermelden dat Klaas Hagendijk snelschaakkampioen 
is geworden. 
 
Jaarverslag Jeugd: n.a.v. We zoeken lesgevers! 
 
Prijsuitreikingen: 
 
Winterkampioen (ronden 1 t/m 16) Alexander Sahakian; applaus en een fles. 
Zomerkampioen (ronden 17 t/m 32) Kees Henstra; applaus en een fles. 
Algeheel clubkampioen 2004/2005 is Kees Henstra; applaus, beker en weer een fles. 
2e werd Jan Kalkwijk en 3e Klaas Hagendijk; applaus en flessen. 
 
In de marge van dit agendapunt krijgen onze sleutelmeesters Piet van Gorkum en Egbert 
Talens een dankwoord en... een fles. 
 
Jeugdkampioenen krijgen aanstaande vrijdag hun prijs; het zijn Areg Sahakian (algemeen) 
en Andre Sahakian (subgroep grote competitie). 
 
Financiën: 
 
De kosten voor het clubblad rijzen de pan uit. Per e-mail verzenden zou de kosten flink 
drukken. Binnenkort kunnen de leden dit kenbaar maken. Na het 100e clubblad dat in 
januari 2006 verschijnt zal ermee begonnen worden. 
 
De kascommissie, Erik Kloppers (ingevallen voor Jan Blaak) en Jurrien Schouten, heeft alles 
in orde bevonden. Het bestuur wordt gedechargeerd. 
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Nieuwe kascommissie wordt gevormd door Jurrien Schouten (2e termijn) en Erik Kloppers 
(1e termijn). De nieuwe reserve is Jan Blaak. 
 
De begroting 2005/2006 wordt aangenomen. Het ledental bij de senioren is volgens de 
penningmeester aardig stabiel. 
 
Bestuursverkiezing:  
 
Gerrit Ruegebrink (voorzitter), Max Venema (materiaal), Rob The (jeugd) en Coen Rampen 
(jeugd) worden herkozen. 
 
Interne competitie: 
 
Op voorstel van de commissie die zich hierover heeft gebogen (Olav Wilgenhof, Coen 
Rampen en Rob The) en na redelijk veel discussie wordt het reglement met kleine 
wijzigingen aangenomen. 
- Het “met reden afwezig zijn” wordt voortaan beperkter beloond; alleen de eerste zes 
keer. Daarna gewoon een nul. 
- Externe kleur telt intern niet mee. 
- Afwezig met geldige reden; toegevoegd wordt: ”naar het oordeel van de 
wedstrijdleider.” 
 
Het voorstel uit de vergadering om jeugdspelers en oudere senioren korter te kunnen laten 
spelen wordt gedeeltelijk aangenomen. Voor jeugdspelers kan een speelduur van 1½ uur 
aangehouden worden. 
 
Rondvraag / W.v.t.t.k. 
 
Eric Kloppers wijst op de OSBO-site ledenwerving; het bestuur zal er zeker naar kijken. 
 
Hans de Vos heeft deze zomer, juli en augustus, met zo’n 20 man in Terwolde gespeeld op 
de woensdagavonden vanaf 20.00 uur. Hun wedstrijdleider zal volgend jaar een briefje 
naar ons sturen. 
 
Externe competitie: er zijn vier teams opgegeven, indelingen komen zo spoedig mogelijk. 
 
Vincent Theissen: ASV speelt intern met rating en hij heeft dat bijzonder plezierig 
gevonden; wellicht iets voor ons volgend seizoen. Olav zal het eens onderzoeken. 
 
Rob The: het 100e clubblad komt eraan. Er moet leven in; iedereen iets schrijven, wat dan 
ook! 
 
Egbert Talens: het ouderenschaak in de Born op woensdagmiddag heeft een minimale 
belangstelling. Hans de Vos gaat donderdags naar Deventer. 
 
Gerrit Ruegebrink dankt de clubbladmakers en de jeugd(bege)leiders voor hun inzet. 
Applaus. 
 
 
Paul Ham
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Ledenlijst 

 
Naam Elo  
 
Daniel Alink  1874  
Jan Blaak  1768  
Sule Dzepar  1794  
Rick Eckstein  1554  
Jan Eefting    
Raymond Gieteling 1458  
Piet van Gorkum 1452  
Etienne Goudriaan 1833  
Wim van Haaster 1557  
Klaas Hagendijk 1900  
Paul Ham  1326  
Kees Henstra  1911  
Wim Jagersma 1613  
Fred Jongkind  1574  
Jan Kalkwijk  2023  
Wouter Kerpershoek 1688  
Eric Kloppers  1815  
Harrie Kuizenga 1197  
Wim van Meeteren 1614  
Han Molewijk  1493  
Tom Molewijk  1642  
Willem Oving  1905  
Frank Posthuma 1734  
Dirk van Rikxoort 1613  
Wouter Rothengatter 1692  
Harry de Rover 1579  
Gerrit Ruegebrink 1692  
Alexander Sahakian 1738  
Levon Sahakian 1790  
Wim van Schooten   
Jurriën Schouten 1449  
Egbert Talens  1349  
Rob The  1739  
Vincent Theissen 1622  
Max Venema  1409  
Hans de Vos  1685  
Olav Wilgenhof 1683  
Berry Withuis  1877  
Nagib Zafari  1758  
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De Zutphense Toren – Het Jubileumkatern 

 
De reis door de geschiedenis van ons clubblad beginnen we met het begin: het voorblad. 
Tijdens onze zoektocht naar leuke historische stukjes hebben we veel varianten van het 
clubblad mogen aanschouwen. De meest grote veranderingen die het voorblad ondergaan 
heeft, ziet u op de volgende bladzijde.  
Wat ook nog opviel bij dit doorlezen, was dat enkele editie-nummers twee keer gebruikt 
zijn. Zowel nummer 28 als nummer 39 is blijkbaar door redactionele onachtzaamheid twee 
keer achter elkaar gebruikt, wat bij ons de vraag opriep: “Zijn wij eigenlijk wel met 
clubblad nummer 100 bezig?” 
Wij hebben hier verder niet teveel over nagedacht en zijn verder gegaan met het 
verzamelen van leuke stukjes, die u op de volgende pagina’s aan zult treffen. 
Wij wensen u veel leesplezier bij de toch wel bijzondere stukjes die wij hebben kunnen 
opdiepen uit ons clubbladarchief! 
 
 
De redactie. 
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De Zutphense Toren – Het Voorblad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubblad nummer 26 was het oudste nummer dat wij hebben kunnen traceren. Hier is op de te zien 
dat een, voor ons onbekend lid, het logo van Zutphen heeft gebruikt om het voorblad mee op te 
sieren. In die tijd speelden de senioren en de jeugdafdeling nog op dezelfde dag. 
Clubblad nummer 33 was een bijzonder clubblad, omdat ten tijde van het uitgeven hiervan, onze 
vereniging 75 jaar bestond. Het voorblad was fraai blauw, het logo was vernieuwd door Coen 
Rampen en Rob The. De redactie moest dit logo nog wel altijd los opplakken, aangezien dit met de 
hand getekend was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ingang van clubblad nummer 45, werd belangrijke informatie in een duidelijk kader 
gepresenteerd. Clubblad nummer 50 laat weer een logo zien, dat digitaal gemaakt werd door oud-
lid Mark Hagendijk. Dit maakte het voor de redactie eenvoudiger te gebruiken dan het tot dan toe 
gebruikte handgemaakte logo. 
Twee nummers later werd een geheel digitale versie van het huidige logo aangeleverd en met 
ingang van clubblad nummer 72 ziet het voorblad eruit zoals het er nu uitziet. 
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Een stukje uit clubblad 52 – oktober 1997, het eerste clubblad met het huidige logo: 
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Hoogtepunten uit de historie van ons clubblad 
 

 
 
 
 

 

De bovenstaande kop en het stukje eronder zijn fragmenten uit een clubblad uit 1958. Wij 
kunnen hiervan genieten aangezien het herdrukt werd in jubileumblad nummer 33. Het complete 
betoog diende het doel de prestaties bij externe competitiewedstrijden tot een hoger niveau te 
tillen. Deze wijze woorden kunnen ook nu nog ter harte genomen worden. 
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Bovenstaand toernooiverslag werd geschreven in augustus 1994 door een bekend “remisoloog”.  
Het werd geplaatst in clubblad 30 – augustus 1994 

Hans de Vos schreef het bovenstaande stukje in clubblad nummer 31 – oktober 1994. De eerste 
kenmerken van alter ego Soved Snah zijn hier al in te herkennen. 
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Een interne wedstrijdverslag uit clubblad 32 – november 1994. Mocht u zijn schrijfstijl 
nog niet herkend hebben; dit is geschreven door Eric Kloppers. 
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Hieronder het beest Hagendijk! 

Uit: clubblad 40 – februari 1996  

Een krantenartikel uit clubblad  
nummer 38.  

Hierin lezen we over een  
mooie partij van Klaas Hagendijk,  

gespeeld op het  Open Internationaal 
Schaaktoernooi van Gent, in 1995. Omdat 

de partij niet zo goed leesbaar is, wordt 
hij hieronder gereproduceerd:  

 
K. Hagendijk – E. van Beers 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6  
4. d4 exd4 5. Pg5 Deze zet is onbekend, 

maar zeker speelbaar. 5. … Pe5 6. Lb3 h6 
7. f4 hxg5 8. fxe5 Pxe4 9. Ld5 Lb4+  

9. … Pc5 is veiliger. 10. c3 dxc3 11. bxc3 
Lxc3+ 12. Pxc3 Pxc3 13. Lxf7+ Kxf7  

14. 0-0+ Ke8 Op een andere koningszet 
wint wit stuk terug, met goede stelling. 

15. Dd3 Th6 16. Df3 16. a4 oogt ook 
sterk. 16. … Pe2+ 17. Dxe2 d6 18. Df3 

De7 19. Lxg5 Dxg5 20. Df8+ Kd7  
21. Tf7+ Kc6 22. De8+ Kc5 23. Txc7+ 

Kb6 24. Tc3! Dxg2+? Zwart denkt met dit 
schijnoffer af te wikkelen naar eindspel, 

maar komt bedrogen uit. 24. … a6 is 
taaier. 25. Kxg2 Lh3+ 26. Kg3!! Zwart 

gaf op! Door de dreiging 27. Tb1+ en  
28. Ta3 mat, kan zwart de dame niet 

nemen. 
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Een bijzondere partij-analyse uit clubblad 42 – april 1996. 
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Een gedicht van Dirk van Rikxoort, 
Klaas Hagendijk’s “angstgegner”. 

 
Uit clubblad 43 – juli 1996 

Kent u Yvon Wagenaar nog? Zij verrijkte ons clubblad met het onderstaande stukje. 
Uit clubblad 43 – juli 1996 
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Door de jaren heen zijn er veel limericks geplaatst in ons clubblad. Een kleine selectie. 
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Hierboven een van de avonturen die Soved Snah beleefde. Speelt u vooral de partij na! 
Uit clubblad 52 – oktober 1997 
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 Uit clubblad 55 – maart 1998. De illustratie behoeft geen toelichting… 
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Uit clubblad 57 – juni 1998 

Weet u nog dat de interne 
competitiestanden ooit op Tv-zender 
Lokaal+ werden gepubliceerd? Hierover 
gaat het gedicht “Ronde 11” van een 
van onze clubleden. 

Een andere bijdrage van HdV uit 
clubblad 50 – mei 1997 
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Clubblad 67 deed verslag van ons 80 jarig jubileum. Bovenstaande stukjes dateren uit 
januari 2000. 
Hieronder vindt u een tweetal probleemstellingen die een jaar eerder werden geplaatst. 
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Denksport Toernooi Arnhem 
In een prachtig gebouw “Musica Sacra”of zoiets (hier doet het gemis van een klassieke opleiding 
zich pijnlijk voelen), werd op de dag voor de dag voor kerstmis weer een heel denksportevenement 
georganiseerd. Tot mijn plezier trof ik Vincent Theissen en Floris Graziosi als clubleden in de 
sfeervolle speelzaal. Hun trein was nog in brand gevlogen, maar ze waren ongeschonden en nog 
tamelijk levend ook. Vincent was nog even verbaasd dat hij net als Floris in groep B moest 
optreden, de organisatie had mij wel in groep A ingedeeld. 
Hiermee was Vincent volgens ons de enige kanshebber op een prijsje. Het was rapid en om 13 uur 
waren er 4 ronden achter de rug: Vincent had nu 2 ½, Floris en ik slechts 1… Vincent had van pure 
concentratie zijn neus tot bloedens toe opengekrabd, maar kon het bloed in de enerverende pauze 
bijtijds stelpen. We wandelden door de kerstmassa met hedonistische koopwoede richting een café 
waar een expo van een collega van mij moest zijn: prachtig werk, kleurig en het leek totaal niet op 
Dali. Dit culturele uitstapje duurde noodgedwongen kort, want de 5e ronde naderde. Op de 
terugweg stond een dubieuze sekte zomaar gratis cake uit te delen aan alle voorbijgangers. Heel 
eng allemaal; Floris en Vincent namen elk een plakje – de opportunisten- maar wie weet welk eind-
der- tijden gifje of welke religiositeit opwekkende amfetamine eraan toegevoegd was? Wel leuk om 
te kijken wat het effect van deze doping op hun spel zou zijn.  
 
Vincent ging inderdaad verdacht overtuigend van start: als een volleerd Tv-dominee overblufte hij 
zijn gehypnotiseerde tegenstanders en met 4 ½ uit 6 stond hij ideaal voor een dikke prijs, met nog 
maar 1 ronde voor de boeg. Floris en ik schraapten moeizaam wat puntjes bij elkaar tot het matige 
eindresultaat van 2 ½ uit 7. Dus alle aandacht voor Vincent in zijn laatste match. Hij speelde weer 
als een leeuw en vrat z’n apathische tegenstander bijna op. Echter, hij had voor deze machtige 
aanval een stukje geïnvesteerd, dat hij nu met behoud van aanval, 2 vrijpionnen en 2 
binnengedrongen torens even weg kon slaan. Het lopertje stond helaas wat ver aan de rand en zo 
zag Vincent hem over het hoofd, terwijl hij helaas wel het besef had een stuk achter te staan. Hij 
bood ineens remise aan! Zijn verblufte tegenstander vielen de schellen van de ogen, hij stortte zich 
ter aarde en kuste de voeten van Vincent. Zelden in de geschiedenis van het schaakspel zal er 
remise zijn aangeboden door iemand die nog beter stond dan Vincent. Ik heb de stelling thuis nog 
even ter beoordeling aan Fritz voorgelegd: + 67, 78 in het voordeel van Vincent. Kenners weten wat 
dit betekent! 
 
“Waarom sloeg je eigenlijk die loper niet even?”was het geniepige vraagje na de voetkussing. 
Vincent keek naar het bord, weende bitter en verscheurde zijn klederen. Knarsetandend ging hij 
naar de prijsuitreiking, want de 5 uit 7 waren wel degelijk goed voor een gedeelde (i.p.v. 
ongedeelde) plaats 3. Het schitterende geldbedrag van 12,50 was zijn deel, na aftrek van 
inschrijfgeld toch een hele rijksdaalder! We spoorden Floris op bij Stratego, dat in de belendende 
zaal was. Floris kreeg een prachtig zak-stratego-spelletje mee van een vrolijke p.r. jongen en hij 
werd na 1 partijtje bestempeld als een waar talent (volgens mij niet ten onrechte: hij had al het 
groot materieel van zijn geoefende tegenstander geslagen, maar werd door een verkenner verrast 
bij zijn vlag). 
 
Eric Kloppers 

 
 
 
 

Een toernooiverslag uit clubblad nummer 74 – januari 2001 
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Zutphen 1 – O en O 2 
Het eerste tegen O en O ging maar zO, zO. 
Gematigd en zonder ruis. 
Met de piepe in de bek 
een halfje voor het Witte huis 
helemaal niet zo gek.      ½ 
 
Te scherp en onbesuisd. 
De Dijk van Hagen wordt geslecht 
Waarom toch dat scherpe? 
Een nul op het rekest, ja echt!     0 
 
Door de bomen zie ik Bos niet meer. 
Door die ene boom het verschil. 
’t Bos krijgt klop voor die ene keer 
maar geniet des te meer van ’t mooie weer.   0 
 
AhA, linke soep voor dit bord 
Alsof er iets aan schort. 
Maar nee, ’t is een centrum zet 
echt heel vet! 
Die zorgt dat hij niet mort 
en ’t redt.       1 
 
Gedegen, rust, kalmte, orde 
niets met het bekalken van Wijken 
wie toch ooit eens hem verstoorde 
zou zeker maar de helft bereiken.    ½ 
 
Alweer door het oog van de naald. 
Alsof z’n engel ‘t voor 'm bepaalt 
Met z’n allen op Safari 
Tjonge wat een larie. 
Hij heeft ’t weer gehaald 
(al is ’t voor de helft)      ½ 
 
Kwaliteit boeit ‘m niet, 
en O, lav is hij ook niet zoals je ziet. 
Heeft z’n down en ups 
maar maakt wel van een rups 
een vlinder en een lied.     1 
 
De stelling is niet Ruug 
niet Ruuger dan een nare buur 
gewoner dan een varkensschuur 
gewoner maar toch minder 
toch gedeeld met de eerlijke vinder.    ½ 
 
Het eerste speelt vier vier. 
Er is overleg geboden over remises. 
Zonder overleg geen team. 
Zonder overleg een crisis. 
You know what I mean!      Notro Dames 

 

Een wedstrijdverslag in dichtvorm uit clubblad 76 – mei 2001. Notro Dames is heden ten dage 
beter bekend als Vincent Theissen. 
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Aldaar en op de laatste clubavonden gehoord: 
 
“Ik houd niet van spelen op zaterdag” 
“Er wordt op deze club niet gestudeerd!” 
“Je speelt toch voor de gezelligheid!” 
“Schaken is niet voor de gezelligheid”. 
“Ik wens niet met Bohlmeijer vergeleken te worden!”. 
“Daniel Alink moet in het eerste”. 
“Ja op het eerste bord!”. 
“Als ik in het bestuur zat werden er draconische maatregelen genomen…”. 
“…kwam Gerrit Ruegebrink in het eerste”. 
“Wordt deze club nog bestuurd eigenlijk?”. 
“Wat doen we volgende week?”  
“Niemand weet het!”. 
“Is de competitie nu beëindigd?”. 
“Zijn er nou nog Play-offs?”. 
“En is Jan Kalkwijk clubkampioen of niet?”. 
“We moeten volgende week snelschaken in Lochem, denk ik”. 
“Nee joh, dat is altijd in juni hoor”. 
“Zutphen is een rotclub”. 
“Mijn rating gaat hier altijd achteruit!”. 
“Volgend jaar is het toch weer degraderen”. 
“Ik heb nog geen bestuurslid gezien vandaag”. 
“Je moet toch echt iets meedelen aan de leden, niemand weet waar hij aan toe is; ik maak me echt 
boos!”. 
“Tja, maar ja, wat. Ik weet het ook niet allemaal. Wat zullen we doen? Nou ja, laat ook maar. Het 
zal wel goed komen. Toch?.”. 
 
 
Eric Kloppers 
 

 
 
 
 
 
 

De mindere tijden op de club volgens een observatie van Eric. Uit clubblad 77 – juni 2001. 
Hieronder nog een gedicht van PBK uit clubblad 68 – maart 2000. 
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Toernooiverslag: Kolderschaak 
De laatste schaakavond van het jaar 2001 stond in het teken van het kolderschaak. Traditioneel is 
het kersttoernooi een snelschaaktoernooi. Dit keer had ik de organisatie op me genomen en koos ik 
voor het zogenaamde ‘kolderschaak’. Voor een kwart van de aanwezige leden bleek de verandering 
te groot en lieten het in het tweede gedeelte (het kolderschaak gedeelte) afweten. Wel deden zij 
mee aan het snelschaken in de eerste (selectie-) ronde. Na het snelschaken bleven er drie 
finalegroepen van 6 personen over waarin gestreden werd om het kolderschaakkampioenschap van 
Zutphen.  
 

Ter voorbereiding haalde ik vijf varianten van het kolderschaak uit de oude doos, te weten: 
schietschaak, schaduwschaak, halfschaak, lijnschaak en damschaak. De meeste leden maakten voor 
het eerst kennis met deze bijzondere varianten van het schaakspel. Hieronder zal ik nog eens voor 
de toen afwezige leden de spelregels uiteenzetten. 
 

Schietschaak; 4 minuten p.p.p.p.: éénmaal met wit en éénmaal met zwart.  
In het schietschaak dient men zeer goed op zijn qui-vive te zijn omdat elk stuk dat aangevallen 
staat zonder meer van het bord ‘geschoten’ mag worden. Als bijvoorbeeld de witte dame op f3 
staat, worden de zwarte pionnen op f7 en b7 aangevallen (ervan uitgaande dat deze pionnen nog 
niet bewogen hebben en er geen andere stukken voorgeplaatst zijn). Als wit op dit moment aan zet 
is, mag (in plaats van een zet te doen) dus zonder meer het aangevallen stuk (in dit geval een pion) 
verwijderd worden. Als wit ervoor kiest een zet te doen, mag dit natuurlijk niet meer.  
 

Schaduwschaak; 7 minuten p.p.p.p. 
In het schaduwschaak beweegt een geldstuk (bijvoorbeeld een euro) synchroon mee met de zetten 
die gespeeld worden. In de beginstand ligt dit geldstuk op veld e4. Het geldstuk kan alleen op lege 
velden terechtkomen. Tijdens het spel zal al snel blijken dat bepaalde zetten onmogelijk zijn, 
omdat het geldstuk niet op een door een stuk bezet veld mag komen. De partij aan zet verplaatst -
alvorens de klok in te drukken- ook het geldstuk. 
 

Halfschaak; 10 minuten p.p.p.p. 
In het halfschaak heeft wit een zwarte damevleugel en zwart een witte damevleugel. Het 
halfschaak is een verkleinde vorm van doorgeefschaak. De stukken die op de damevleugel geslagen 
zijn, mogen bij wijze van zet op de koningsvleugel geplaatst worden en zodoende in het verdere 
verloop van het spel deelnemen. De stukken die op de koningsvleugel geslagen zijn dienen echter in 
het doosje gedeponeerd te worden. De stukken op de beide vleugels zijn gebonden aan hun 
speelhelft en de partij aan zet moet kiezen of er op de damevleugel of op de koningsvleugel een zet 
gedaan wordt. Bij het plaatsen van een (op de damevleugel) geslagen stuk op de koningsvleugel, 
mag niet direct schaak worden gegeven en mag een pion niet direct promoveren. 
 

Lijnschaak; 10 minuten p.p.p.p. 
In het lijnschaak nemen de stukken het functiekarakter van de stukken aan op de lijn, zoals die in 
de beginstelling op het bord staan. Bijvoorbeeld een paard op de a- of de h-lijn neemt het 
functiekarakter van een toren aan. Op de c- of de f-lijn neemt een paard het functiekarakter van 
een loper aan. Op de d- en de e-lijn blijven echter alle lichte stukken hun eigen functiekarakter 
behouden. Een paard op de e-lijn blijft gewoon een paard en neemt dus niet het functiekarakter 
van een koning aan en een paard op de d-lijn blijft eveneens gewoon een paard en neemt dus ook 
niet het functiekarakter van een dame aan. De dame blijft alleen op de d- en de e-lijn haar eigen 
functiekarakter behouden. De koning en de pionnen blijven hun eigen functiekarakter te allen tijde 
behouden.  
 

Damschaak; 5 minuten p.p.p.p. 
In het damschaak is slaan verplicht, gaan alle pionnen schuin en is en passant slaan geen regel 
meer. 
 

Nadat voor iedereen enigszins duidelijk werd wat de bedoeling was, kon het kolderschaak beginnen.  
Er ontstond grote hilariteit bij iedere variant. Iedereen riep door elkaar heen. Vele vragen moesten 
beantwoord en spelregels vaak herhaald. Soms bleef het een tijdje stil maar dat duurde nooit erg 
lang. De ene verbaasde uitroep volgde op de ander. Al met al was het een gezellige boel en werd er 
toch nog –voor zover mogelijk- serieus gekolderschaakt. Daniel Alink won de A-groep en is derhalve 
kolderschaakkampioen van Zutphen geworden. Voor iedereen was er een prijsje beschikbaar en een 
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bloemetje voor Dinie. Dan volgt nu nog de uitslag. Bij gelijk aantal punten gaf het onderlinge 
resultaat de doorslag. 
 

Finalegroep A:   1 Daniel Alink  4 
2 Klaas Hagendijk 3½  
3 Jan Kalkwijk  3½  
4 Eric Kloppers  2½  
5 Willem Oving  1 
6 Nagib Zafari  ½  

 

Finalegroep B:  1 Gerrit Ruegebrink 4 
   2 Jan Blaak  3 
   3 Wim Bekkers  2½  
   4 Olav Wilgenhof  2½  
   5 Wim van Haaster 2 
   6 Hans de Vos  1 
 

Finalegroep C:  1 Harry de Rover  4 
   2 Arne Post Uiterweer 4 
   3 Wim van Schooten 2 
   4 Egbert Talens  1½  
   5 Piet van Gorkum 1 
   6 Meinze Weerman ½  
 
Olav Wilgenhof 
 
 
 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 1  -  Bennekom 1 
ZUTPHEN 1 BLIJFT IN PROMOTIEKLASSE OSBO! 
 

Zutphen 1 – Bennekom 1   5 – 3 
 

De laatste ronde van de competitie zou plaatsvinden in Wageningen met de 10 teams in de wat 
saaie zaal “Vredehorst”. Huub Blom en de zijnen verwezen ons naar een passende plaats (op het 
podium!) voor ons optreden tegen Bennekom, dat al gedegradeerd was. Op weg naar de speelzaal 
waagde ik het woord “makkie” te noemen, bij Jan Kalkwijk kwamen ogenblikkelijk de onverwerkte 
emoties van twee jaar geleden weer boven… Want wat gebeurde er toen? We speelden tegen een al 
gedegradeerde opponent en bij winst waren we veilig geweest. Jan zwoegde de hele avond voor een 
mooi resultaat, maar toen hij de buit na die worsteling binnenhad, waren we al gedegradeerd. 
Zelden heeft Zutphen zo collectief zitten knoeien als op die trieste dag. Vorig seizoen werden we 
als beste 2e van de 1e klassen weer toegevoegd aan de promotieklasse. En dan nu de beslissende 
match! We stonden er beter voor dan 2 jaar geleden, want Schaakmaat 2, onze concurrent, lag niet 
alleen 2 matchpunten, maar ook 3 ½ bordpunt op ons achter. Dus? 
 

Eerst beklommen we met de nodige souplesse het indrukwekkende podium. Omdat er nog een 
kwartiertje over was voor de strijd zou aanvangen kon ik Klaas nog net de post overhandigen die de 
laatste twee jaar is bezorgd op ons oude adres (weten jullie nog: eens was Yvon secretaris, heel 
lang geleden…). Klaas besloot de tijd te doden met het openen en voorlezen van de post die hem 
belangrijk voorkwam. Zo hoorden we dat onze vereniging bij het niet betalen van een aanmaning 
tot voldoen van de contributie van de Kamer van Koophandel over het jaar 2000 zou worden 
opgeheven! Zo vlak voor de beslissende match werd zodoende de meest existentiële vraag 
opgeworpen: is dit schaakgenootschap er eigenlijk nog wel?   
Hierdoor opgevrolijkt schoven we achter de borden onder het motto: je schaakt, dus je bestaat. 

 

2001 werd afgesloten met een “Kolderschaak-toernooi”.  
Hierboven het verslag uit clubblad 81 – januari 2002. 

Een excerpt uit een wedstrijdverslag van Eric Kloppers.  
Zutphen 1 weet in 2002 de plaats in de OSBO-promotieklasse te behouden, ook al is niet zeker 
dat Zutphen 1 nog bestaat. Geplaatst in clubblad 84 – augustus 2002. 
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Partijanalyse extern: Jan Kalkwijk – Rijk-Pieter Hofstede 
Mijn laatste partij in de externe competitie vond ik 
meteen de leukste. Een kort partijtje met stukoffers en 
een mooie slotzet. Het gebeurde tegen O&O op 17 april 
van dit jaar. 
Na de zetten 
1. c4 Pf6 2. Pc3 d5 3. d4 dxc4 4. e3 Lf5 5. Lxc4 e6  
6. Pf3 c6 7. 0–0 Le7 8. Pe5 Pbd7 9. De2 h6 10. e4 Lh7 
is de 1e diagramstelling ontstaan. Zwart heeft nog niet 
gerokeerd en dat wordt hem noodlottig. 
11. Pxf7! Kxf7 12. Lxe6+ Kxe6  
De andere optie is 12. Ke8, maar dan volgt 13. e5 Pd5 14. 
Pxd5 cxd5 15. Dh5+ g6 16. Dxh6 en zwart gaat 
waarschijnlijk ten onder. Ook pion g6 gaat nog van het 
bord, zodat 4 pionnen voor het stuk met een geruïneerde 
koningsstelling voldoende voor de winst lijkt. Daarom 
speelde zwart de tekstzet. En dus: 
13. Dc4+ Pd5 14. exd5+ Kf6 15. dxc6 Pb6 16. De2 bxc6 
17. Df3+ Kg6 18. Te1 Lf6 19. De4+ Kf7 20. De6+ Kf8  
21. Lf4 g5? 22. Lc7!  
De zwarte dame kan de verdediging van de loper op f6 
niet loslaten vanwege 23. Dxf6+ Kg8 24. Te7 en zwart gaf 
het dus maar op. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xfAaAiBaAx 
xAaAbHaAax 
xaAdAaHaJx 
xAaHaAaAax 
xlHaAgAjAx 
xAaAiAaHax 
xaAkMaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit geeft mat in 2 zetten. 

WyyyyyyyyX 
xCaAfGaAcx 
xbBaDeBbEx 
xAaBaBdAbx 
xaAaAjAaAx 
xAaKhHaAax 
xaAjAaAaAx 
xHhAaLhHhx 
xiAkAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 10. ... Lh7 

WyyyyyyyyX 
xCaAfAgAcx 
xbAkAaAaEx 
xAdBaLeAbx 
xaAaAaAbAx 
xAaAhAaAax 
xaAjAaAaAx 
xHhAaAhHhx 
xiAaAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 22. Lc7 

Een probleemstelling, geplaatst in clubblad 86 – januari 
2003. Deze werd gebruikt als probleemstelling tijdens het 
Kersttoernooi in Groningen. Let op: er zijn 8 varianten na 
de sleutelzet! 

Bovenstaande partij stond in clubblad 95 – 
november 2004 
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Probleemstelling en foto Berkelstedentoernooi 
 
T. Linz & V. Zipf Springaren 1988/89 Vierzet 
Dit probleem voor de gevorderde kronkeldenker! 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAbAcAaAx 
xAaAbHaBax 
xaIdGkEaDx 
xAaJjAaAax 
xaKmBaHbAx 
xAaAhAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit geeft mat in vier 
 
(Bron: Schakend Nederland (Schaakmagazine) februari 2000 jaargang 107) 
 
Olav Wilgenhof 
 

 
De speelzaal van het Berkelstedentoernooi tijdens de lunch. Op de voorgrond zitten 
verschillende jeugdspelers die in het jeugdteam Zutphen 2 deelnamen. Van links naar 
rechts: Alex Weisbeek, Vincent Linssen en Thomas van Schooten. 
Hierachter zijn verschillende spelers uit Zutphen 1 te herkennen: Nagib Zafari, Klaas 
Hagendijk, Vincent Theissen, Mark Hagendijk en Jan Kalkwijk. 
Wedstrijdleider Gerrit Ruegebrink staat erbij.  
In het witte t-shirt rechts is nog net jeugdspeler Levon Sahakian te zien, die ook nog even 
meegedaan heeft. 


