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Redactioneel  

Hoi iedereen!  
 
Hier is die dan! Clubblad nummer 100! Da’s een heel bijzonder nummer natuurlijk en 
speciaal voor dit nummer hebben we wat moppen uit oude clubbladen gehaald. 
Verder vinden jullie natuurlijk ook de normale wedstrijd- en toernooiverslagen in dit 
clubblad en er staan dit keer ook heel veel foto’s in. 
Veel leesplezier en tot de volgende 100 Lopers! 
 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

 
Vrijdag 5 mei GEEN SCHAKEN! (bevrijdingsdag) 
 
Vrijdag 9 juni Proefexamens (alweer!) 
 
Vrijdag 30 juni Examens 
 
Vrijdag 7 juli Laatste avond van het seizoen! Prijsuitreiking, spelletjes en zo. 
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Interne competitie: Grote Competitie 

 
Tja, het is natuurlijk alweer een tijd geleden dat het vorige clubblad uitkwam, dus er is 
veel gebeurd in de interne competitie sindsdien… De najaarscompetitie is al een tijd 
afgelopen en we zijn bezig met de voorjaarscompetitie. De najaarscompetitie werd met 
overmacht gewonnen door Jeroen: bijna 80 punten meer dan de nummer twee, Anna! Hij 
speelt inmiddels in de Superliga. Achter Anna vinden we de beste 3e stapper, Arran, die de 
laatste tijd goed bezig is in de competitie. Ook erg knap is de prestatie van Wessel: hij zit 
pas in de 2e stap en wordt toch maar even 4e! Prima. 
De voorjaarscompetitie is dus begonnen zonder Jeroen, maar met Rick, die helaas 
gedegradeerd is uit de Superliga. Daar is hij een beetje van uit zijn doen zo te zien, want 
erg goed gaat het niet de eerste ronden… Toch staat hij nog op de 8e plaats. Aan de top is 
het weer spannend zonder Jeroen! Arran ging als een speer aan het begin van het seizoen, 
maar heeft de laatste ronden toch wat punten laten liggen. Daardoor is de afstand met de 
nummers 2 en 3, Wessel en Mirjam, niet zo groot. Daaronder zit het ook nog dicht bij 
elkaar. Anna heeft pas vier keer gespeeld dit voorjaar en staat daarom slechts 9e; jammer! 
Het wordt in ieder geval nog erg spannend in de laatste ronden dit seizoen. 
 
 
Coen 
 
Eindstand najaarscompetitie: 

 
Nr. Naam Punten Wa Gsp Gew Rm Vl Perc On Ng 

1 Jeroen Landsheer 443.00  45 14  11  0  3  78.6 0  2  
2 Anna Krans 365.67  44 14  9  0  5  64.3 0  2  
3 Arran Winmai 349.83  43 14   7  3  4  60.7 0  2  
4 Wessel Zennipman 338.00  42 14  9  0  5  64.3 0 2  
5 Pelle Jonasse 324.00  41 12  9  0  3  75.0 0  4  
6 Maikel Hakkert 313.33  40  14  8  1  5  60.7 0  2  
7 Mirjam van Saane 286.67  39 13  8  0  5  61.5 0  3  
8 Rene Gosen 284.17  38  14  6  2  6  50.0 0  2  
9 Zeb Olden 283.00  37  14  6  2  6  50.0 0  2  
10 Ranco Goedhard 266.33  36  14  7  0  7  50.0 0  2  
11 Bart Hutink 241.17  35 14  6  2  6  50.0 0 2   
12 Tim B. Heldens 233.33  34 14  6  1  7  46.4 0  2  
13 Gerard Draadjer 203.33  33 13  7  0  6  53.8 0  3  
14 Jot van Suijlen 197.67  32 14  5  1  8  39.3 0  2  
15 Tim van der Weide 192.50  31 14  6  1  7  46.4 1  1  
16 Christiaan Deen 189.50  30 12  5  2  5  50.0 1  3  
17 Sjoerd Hiesselaar 189.33  29 8  5  0  3  62.5 0  8  
18 Gydo Bekers 187.00  28  14  6  0  8  42.9 1  1  
19 Maarten Enthoven 164.50  27 13  4  1  7  34.6 0  3  
20 Marcus Roos 156.67  26 14  5  1  8  39.3 0  2  
21 Lisa van der Linde 147.33  25  14  5  0  9  35.7 0  2  
22 Leon Bekers 118.00  24  9  4  0  4  44.4 0  7  
23 Stan Wolfhagen 87.33  23 11  3  0  8  27.3 0  5  
24 Jonathan van der Molen 82.33  22  8  2  1  5  31.3 1  7  
25 Olaf Zanen 72.67  21  9  2  0  7  22.2 1  6  
26 Bjorn Goedhard 69.00  20  5  2  0  3  40.0 0  11 
27 Romy Hutink 12.00 19 3 0 0 3 0.0 0 13 
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Stand voorjaarscompetitie na ronde 9: 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc On Ng 

1 Arran Winmai 222.00  40  9  7  0  2 77.8  0  0 
2 Wessel Zennipman 197.00  39  8  6  0  2 75.0  0  1 
3 Mirjam van Saane 171.00  38  8  6  0  2 75.0  0  1 
4 Bart Hutink 156.67  37  6  4  1  1 75.0  0  3 
5 Pelle Jonasse 155.83  36  7  4  1  2 64.3  0  2 
6 Ranco Goedhard 152.33  35  8  5  0  3 62.5  0  1 
7 Jot van Suijlen 134.33  34  7  4  0  3 57.1  0  2 
8 Rick Koekkoek 114.33  33  5  3  0  2 60.0  0  4 
9 Anna Krans 111.33  32  4  3  0  1 75.0  0  5 
10 Tim van der Weide 108.00  31  8  4  0  4 50.0  0  1 
11 Tim B. Heldens 107.00  30  6  3  0  3 50.0  0  3 
12 Zeb Olden 104.67  29  7  3  1  3 50.0  0  2 
13 Leon Bekers 101.00  28  9  5  0  4 55.6  0  0 
14 Maikel Hakkert 93.33  27  6  3  0  3 50.0  0  3 
15 Marcus Roos 92.00  26  9  4  1  4 50.0  0  0 
16 Rene Gosen 86.33  25  5  3  0  2 60.0  1  3 
17 Christiaan Deen 85.17  24  8  2  2  4 37.5  0  1 
18 Gerard Draadjer 81.00  23  8  3  0  5 37.5  0  1 
19 Gydo Bekers 69.00  22  7  3  0  4 42.9  1  1 
20 Lisa van der Linde 67.00  21  7  2  0  5 28.6  0  2 
21 Sjoerd Hiesselaar 54.00  20  4  2  0  2 50.0  0  5 
22 Olaf Zanen 49.00  19  7  2  0  5 28.6  1  1 
23 Maarten Enthoven 48.67  18  6  2  0  4 33.3  0  3 
24 Jonathan van der Molen 27.33  17  3  1  0  2 33.3  0  6 
25 Stan Wolfhagen 25.67  16  7  1  0  6 14.3  0  2 
26 Romy Hutink 15.00  15  7  0  0  7 0.0  1  1 

 

Interne competitie: Superliga 
 
Eindstand Superliga najaar: 
 

                                  Zwart 
Wit 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Plaats 

1 Areg Sahakian XXX 0-1 ½-½ 1-0 1-0 1-0 1-0 - 9,5 2 

2 Lennaert Stronks 0-1 XXX 1-0 1-0 1-0 - 1-0 ½-½ 10,5 1 

3 Laurens Stronks 0-1 0-1 XXX 1-0 - 1-0 1-0 0-1 7,5 4 

4 Rick Koekkoek 0-1 0-1 0-1 XXX 1-0 - 0-1 0-1 1 8 

5 Thomas van Schooten 0-1 0-1 0-1 1-0 XXX 0-1 1-0 - 2,5 6 

6 Vincent Linssen - 0-1 0-1 1-0 1-0 XXX 1-0 0-1 5 5 

7 Andre Sahakian 0-1 0-1 0-1 1-0 ½-½ 0-1 XXX - 2,5 6 

8 Etienne Goudriaan 1-0 1-0 1-0 1-0 - 1-0 1-0 XXX 9,5 2 

 
Rick degradeert. 
 
Lennaert Stronks is de winterkampioen van 2005 geworden. Gefeliciteerd Lennaert! Op het 
einde was het nog erg spannend, omdat Etienne nog een aantal partijen in moest halen 
terwijl Lennaert al bijna klaar was. Deze partijen zijn door tijdgebrek niet meer gespeeld, 
zoals te zien is in de stand. Omdat Etienne pas een paar weken na het begin van de 
competitie erbij kwam, is besloten de partijen niet meer in te halen. Etienne heeft dus in 
de zomercompetitie een nieuwe kans om te bewijzen dat hij de beste schaker van de 
competitie is. 
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De degradatie was al beslist op één ronde voor het einde. Ricks achterstand op Thomas 
was al te groot, waardoor Rick nu in de Grote Competitie speelt. In zijn plaats is Jeroen 
Landsheer te bewonderen, die als winterkampioen van de Grote Competitie is 
gepromoveerd naar de Superliga. Ook jij gefeliciteerd Jeroen! 
 
Stand Superliga voorjaar na ronde 10: 
 

                                  Zwart 
Wit 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Plaats 

1 Areg Sahakian XXX 1-0  1-0  INH  0-1 6 1 

2 Lennaert Stronks  XXX 1-0  INH  1-0 INH 5 3 

3 Laurens Stronks 0-1 INH XXX 1-0  INH  INH 1 7 

4 Jeroen Landsheer 0-1 0-1 INH XXX 0-1  1-0 0-1 1 7 

5 Thomas van Schooten 0-1 0-1 INH 1-0 XXX INH INH  3 5 

6 Vincent Linssen 0-1 ½-½ 1-0 1-0  XXX 1-0 0-1 3,5 4 

7 Andre Sahakian 1-0 ½-½ 1-0  0-1  XXX 0-1 2,5 6 

8 Etienne Goudriaan INH    INH 1-0 1-0 XXX 6 1 

 
Inmiddels is de voorjaarscompetitie alweer halverwege. Etienne heeft deze keer nog wel 
alles gewonnen, maar omdat hij niet altijd aanwezig was staat hij nog gelijk met Areg, die 
hij al wel een keer verslagen heeft. Ook heeft Areg al verloren van jongere broer Andre. 
Dat was natuurlijk flink balen voor Areg maar heel knap van Andre! 
Winterkampioen Lennaert draait deze competitie wat minder goed dan vorige keer. Hij 
heeft al remise moeten toestaan tegen Vincent en Andre, en verloor van concurrent Areg. 
Maar met nog twee partijen tegen Etienne voor de boeg is er nog van alles mogelijk. 
Nieuwkomer Jeroen heeft het nog moeilijk op dit niveau. Hij staat samen met Laurens 
onderaan, en Laurens heeft nog minder gespeeld. Voor de degradatie wordt het dus 
spannend tussen die twee. 
Wat opvalt is dat er veel inhaalpartijen zijn. Dat komt net als in de wintercompetitie 
doordat er een hoge afwezigheid is. Hopelijk worden alle partijen nog op tijd gespeeld, 
dat is wel zo eerlijk voor de competitie. 
 
 
Daniel 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen AB, 14 januari 2005 
 
De aantekeningen van deze wedstrijd ben ik helaas kwijtgeraakt. Wat ik me wel nog 
herinner is dat we met z’n allen achteraf naar de McDonalds zijn geweest. Zou het verslag 
daar zijn blijven liggen? 
Gelukkig heb ik wél de uitslagen voor jullie: 
 
Ronde 1:  
De Schakel AB – Zutphen AB1: 2-2 
Zutphen AB2 – De Schaakmaat AB2: 0-4 
 
Ronde 2:  
Zutphen AB1 – Het Kasteel AB: 4-0 
De Schaakmaat AB4 - Zutphen AB2: 3-1 
 
Zoals te zien is, had Zutphen AB2 het moeilijk: ze moesten het niet tegen een, maar tegen 
twéé Schaakmaat teams opnemen. Toch wordt nog een bordpunt gescoord, een van de 2,5 
bordpunten in dit seizoen. Zutphen AB1 scoorde vandaag beter, maar niet goed genoeg 
voor een top-3 plaats. Met deze score wordt Zutphen AB1 uiteindelijk 4e in de groep, en 
Zutphen AB2 8e. 
Dit seizoen hebben we door afzeggingen bij de oudere jeugd véél moeite gehad de teams 
vol te krijgen wat de magere resultaten van het tweede team verklaart. Toch wil ik 
iedereen bedanken voor hun inzet dit seizoen, met name de invallers uit de C-categorie 
die we telkens hard nodig hadden! Volgend jaar weer één AB-team… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De AB-teams in de Mac. Helaas pasten niet álle 8 spelers op de foto… 
 
 
Rob
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen C, 17 december 2005 
 
Vandaag speelt Zutphen C in Zevenaar weer OSBO-wedstrijden. We gaan met de trein naar 
Zevenaar toe. Arg. De trein in Arnhem heeft vertraging! Gelukkig kan er nog ge-Nintendo-d 
worden. In Zevenaar blijkt het de zaal niet zo ver van het station te zijn, waardoor we nog 
goed op tijd zijn. 
Het team van vandaag is trouwens: 

1. Areg Sahakian 
2. Lennaert Stronks 
3. Andre Sahakian 
4. Lisa v.d. Linde 

Hé? Lisa? Yep, veel van onze vaste C-krachten konden vandaag niet mee, maar Lisa had er 
wel zin in! 
 
In ronde 1 spelen we tegen Meppel C. Lennaert is de enige die noteert. Helaas wordt het 
niet zo’n interessante partij, want Lennaert zet zijn tegenstander na 3 minuten in een 
soort Herdersmat… Hij heeft hiermee de eerste winst in de hele zaal en dat zegt nogal 
wat, want ook de OSBO-E-teams spelen hier vandaag! 
Ik ga maar een potje schaken met Lennaert, anders heeft die een uur lang niets te doen… 
Na een tijdje druppelen vanzelf de verslagen binnen: Areg wint. Andre wint. Lisa verliest, 
maar één beurt voor ze mat kan geven… 
Zutphen C - Meppel C: 3-1 
 
De Schakel uit Apeldoorn is onze volgende tegenstander. Lennaert wil weer eens aan bord 
spelen, dus dat doet die. Areg speelt Italiaans zoals het moet, dus met c3 en d4. Zijn 
tegenstander is dit helemaal niet gewend en vergeet zijn Loper op c5 weg te zetten… Bij 
Lisa komen we er na 5 minuten achter dat de klok niet loopt. Tja, die DGT-klokken blijven 
tricky: je moet ze natuurlijk wel aanzetten… 
Weer terug bij Areg zie ik dat zijn tegenstander aan blijft modderen. Areg mag met een 
Dame binnenvallen en wint daarom nog een stuk. Andre heeft een schuif-match met zijn 
tegenstander. Maar waar zijn tegenstander’s heen-en-weer geschuif vrij doelloos is, gaat 
Andre’s Paard overal tussendoor waarna hij op (met zwart) a1 een Toren wint. Daarna 
loopt Andre’s Paard helemaal naar g3 toe waar hij een Dame wint…  
Lisa heeft wél een taaie tegenstander. Haar Koningsstelling is door deze helemaal 
opengebroken. Lisa moet een Dame geven om mat te voorkomen, maar lang kan dat 
natuurlijk niet goed gaan… 
Lennaert heeft nu iets bijzonders op het bord gekregen: een geïsoleerde triplepion. Het 
ziet er allemaal toch nog remise-achtig uit. Maar Lennaert vindt remise niet goed genoeg 
en valt aan. Op de een of andere manier wordt de triplepion opgelost en wint Lennaert 
tussendoor een pion. Hij stoomt op naar voren en het lukt hem uiteindelijk te promoveren, 
maar wel ten koste van een Toren en 2 andere pionnen. Het is vind ik nog steeds niet 
duidelijk… Totdat zijn tegenstander zijn Toren in laat staan. Lennaert smikkelt die op en 
wint gemakkelijk. 
Andre op bord 3 is op zijn beurt stukken aan het weggeven. De comfortabele voorsprong 
gat met een serie blunders weer voor een groot deel verloren als hij zijn Dame kwijtraakt. 
Gelukkig weet Andre een nieuwe Dame te halen en dat is genoeg.  
Omdat ook Areg gewonnen heeft is de uitslag: Zutphen C – De Schakel C: 3-1 
 



 

De Zutphense Loper 100B 8 

Pallas C1 uit Deventer is onze tegenstander in ronde 3. Een goed team! We gaan met z’n 
allen eens noteren deze ronde. Misschien helpt het foutjes voorkomen? 
Andre wint in ieder geval! Als eerste is hij klaar. Bij Areg gaat alles gelijk op. Lisa staat 
helaas een kwaliteit achter. Lennaert (op bord 1) staat ook een kwal achter plus 2 
pionnen. Areg’s partij wordt remise en Lennaert en Lisa verliezen uiteindelijk. 
Pallas C1 – Zutphen C: 2,5-1,5 
 
In ronde 4 komen we alweer een sterk team tegen, namelijk Toren C2 uit Arnhem. 
Areg, weer op bord 1, offert een Loper op f7 en gaat dan aanvallen. Lisa valt zo mogelijk 
nog steviger aan. In 3 zetten krijgt de tegenstander een Dame, Loper én een Paard over 
zich heen. Helaas kan hij de Dame wegjagen, waarna Lisa’s andere stukken kwetsbaar zijn 
en ze er eentje kwijtraakt. Misschien iets te snel met de Dame aangevallen, Lisa! 
Andre gaat weer eens met een Paard lopen. Hij vergeet (?) echter naar h8 toe te lopen en 
het Paard sneuvelt. En even later geeft hij een Dame weg, waardoor hij er nu het slechtste 
voorstaat. 
Lennaert heeft dan wel weer een lekkere stelling met 2 half-open aanvalslijnen op de 
Koningsstelling. Hij rokeert de andere kant op en gaat aanvallen. Zijn tegenstander begint 
maar zoveel mogelijk af te ruilen om de angel uit de aanval te halen. Dat lukt nog heel 
aardig, maar zelfs met weinig stukken blijft de aanval gevaarlijk.  
Andre geeft maar op, maar Lennaert wint kort daarop waardoor het weer in evenwicht is.  
Uiteindelijk scoren we nog een remise. Eindstand: Toren C2 – Zutphen C: 2,5-1,5 
 
Dit was de laatste speeldag van Zutphen C. Uiteindelijk eindigen we als 8e in onze groep 
van 12 teams, maar de uitslag is wat vertekend, aangezien 5 teams die boven ons 
eindigden (en een team onder ons) een extra speeldag hebben gehad om punten op te 
scoren. Deze speeldag zijn wij vanwege dé sneeuwstorm niet naar de speelzaal afgereisd, 
net als 4 andere teams, maar de OSBO heeft deze tóch door laten gaan en die punten 
scoren ook gewoon mee… Wat dat betreft denk ik dat we dit jaar toch uitstekend hebben 
gescoord. Hierbij bedankt aan de spelers van ons team, met name de invallende Lisa die 
het, ondanks haar jonge leeftijd, toch aandurfde in dit team plaats te nemen! 
Hopelijk halen we volgend jaar wél de finales! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het jassenhok kon je ook schaken… 
 
 
Rob
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen D, 10 december 2005 
Vandaag is de tweede speeldag voor ons team Zutphen D. Kennelijk is het een drukke dag, 
want heel veel van jullie konden vandaag niet spelen! Hierom moesten we met 3 man naar 
Arnhem toe reizen. Deze drie zijn: 

1. Lisa v.d. Linde 
2. Gerard Draadjer 
3. Gydo Bekers 

Gydo debuteert vandaag in een team, dus voor hem is het extra spannend. In de auto (en 
erna) worden spelletjes uitgeprobeerd als het team erachter komt dat ik een Nintendo 
spelcomputertje bij me heb. In de zaal wordt er dan natuurlijk ook nog geschaakt… 
 
De eerste ronde van vandaag wordt gespeeld tegen team Toren D3 uit Arnhem. De Toren is 
natuurlijk een goede club, dus ook tegen hun 3e team moet je nog oppassen. 
Gydo verliest helaas heel snel. Hij let even niet op en wordt zomaar matgezet! Gerard 
blijft dingen afruilen, maar hij staat wel achter. Op een gegeven moment komt hij 
erachter dat je dan natuurlijk niets overhoudt, terwijl je tegenstander dan nog wel 
stukken heeft, maar dan is het al te laat… Eigenlijk is Lisa de enige die echt nadenkt. 
Helaas gaat ook zij heel langzaamaan steeds slechter staan… Toren D3 – Zutphen D: 4-0 
 
Okee, we moeten nog even opwarmen zo te zien. In ronde 2 moeten we tegen team… 
Toren D4! Krijgen we nu de kans wraak te nemen? 
Opvallend genoeg beginnen we zonder klok: er zijn te weinig klokken aanwezig. Zodra 
andere spelers klaar zijn, vult ook onze tafel zich met klokken… 
Lisa trapt niet meer in het Russisch. Goed zo Lisa! Heb je bij de vorige wedstrijddag toch 
goed opgelet! Helaas heeft haar tegenstander nog wat andere truukjes en raakt Lisa 
verschillende zetten later alsnog haar Dame kwijt… 
Gerard valt snel aan, maar maakt de opening niet af. Zijn Koning staat nog in het midden 
en daardoor verliest ook hij de Dame. 
Als team zijn we in ieder geval eensgezind, want prompt geeft ook Gydo een Dame weg. Er 
is natuurlijk geen houden meer aan en we verliezen weer. Zutphen D – Toren D4: 0-4 
 
Okee, even een trainingssessie tussendoor. In een simultaan oefen ik “rustig spelen”. Eens 
kijken of het helpt! Elster Toren D is onze volgende tegenstander. Gerard wil dolgraag op 
bord 1 zitten. Lisa vindt het wel goed en ik ook, dus Lisa en Gerard wisselen van plaats. 
Hee, er wordt nagedacht! Helaas is Gerard’s tegenstander gewoon goed: hij zet een 
professionele aanval op en breekt door Gerard’s centrum heen. Gerard schat het verkeerd 
in en… geeft een Dame weg. Maar deze keer was het érg moeilijk te zien, Gerard! 
Gydo speelt plotseling twee niveaus beter dan de vorige ronden en laat zien hoe je echt 
schaakt. Hij maakt de opening af en valt dan pas aan, waardoor die een Dame én een 
Toren wint! Lisa doet het ook goed. Zij heeft een echte partij warbij beide spelers solide 
spelen en de gouden regels volgen. Lisa is het eerste klaar met de opening en gaat ook 
aanvallen. 
Dan wint Gydo. Ons eerste punt, hoera! Helaas verliest Gerard, hij stond toch teveel 
achter, en komt het nu op Lisa aan. Lisa’s aanval is echter zó goed, dat we ons geen 
zorgen hoeven te maken. Ze wint ten eerste een Dame, combineert dan lekker door en 
forceert mat. Goed gespeeld, Lisa! Zutphen D – Elster Toren D: 2-2 
 
Om het te vieren, gaan we even een patatje halen. Gerard, Gydo en ik dan; Lisa blijft 
liever nog even door schaken, waarop Gydo haar wat van zijn patatje aanbiedt. Da’s nog 
eens een heer!  
Ronde 4 begint alweer en we spelen tegen SMB D uit Nijmegen. Zo! Die jongens kunnen 
aanvallen zeg! Eigenlijk is Gydo de enige die de boel nog dicht kan houden. Gerard, weer 
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op bord 1, en Lisa blijven iets te lang met de Koning in het midden staan en raken 
daardoor stukken kwijt. Gerard wint dan nog wel een Toren terug, maar… wordt matgezet. 
Even de verdediging vergeten… Lisa redt het ook niet, maar Gydo wint wel! Dat gaat lekker 
met jou, Gydo! Zutphen D – SMB D: 1-3 
 
Na deze ronde gaat Lisa toch ook maar een patatje halen. We gaan een beetje oefenen in 
de hal omdat het wachten op de volgende ronde toch wel erg lang duurt. 
Maar daar is die dan toch, ronde 5, en we mogen tegen team ASV D2 uit Arnhem. 
Gerard zit weer op bord 2, maar is zijn concentratie verloren. Als hij snel achter elkaar 
een Toren, een Dame en weer een Toren verliest, lijkt hij het helemaal kwijt te zijn. Even 
later zet hij zichzelf zelfs binnen een paar minuten 5x schaak… 
Gelukkig heeft Lisa geen schaak-blackout. Ze valt weer eens met de Dame de 
tegenstander’s stelling binnen. Helaas rekent ze het verkeerd uit en raakt ze er een Loper 
bij kwijt. Gydo krijgt ook zo’n soort aanval over zich heen. Alleen deze aanval lukt wél en 
Gydo wordt matgezet. 
Als Lisa ook een Paard kwijtraakt, wordt het toch nog moeilijk. Toch probeert ze de druk 
er nog op te houden. Zo’n beetje al haar tegenstander’s stukken staan in het midden van 
het bord om de Koning te beschermen. Ik vind het tientallen zetten lang superspannend, 
tot… Lisa iets over het hoofd ziet en nóg een Loper kwijtraakt. Ze wint kort daarop wel 
een Paard terug, maar Lisa heeft nu het probleem dat je gewoon te weinig stukken over 
heeft om een goede aanval mee te doen… Uiteindelijk blijft de partij toch nog spannend, 
en Lisa is zelfs op een gegeven moment als enige nog aan het spelen: de rest in de zaal is 
al klaar! Helaas verliest Lisa uiteindelijk toch, waardoor de eindstand wordt: ASV D2 – 
Zutphen D: 4-0 
 
Met deze uitslag eindigde de tweede speeldag van Zutphen D. We hadden vandaag een 
forse handicap, omdat we maar 3 spelers hadden in plaats van 4. Toch hebben we nog een 
keer gelijk weten te spelen! In de derde ronde hebben jullie laten zien dat jullie gewoon 
goed kunnen schaken als jullie er maar de tijd voor nemen, en dat is iets wat ik al heel 
mooi vond om te zien. 
Van de laatste speeldag heb ik helaas geen verslag binnengekregen, maar ik kan jullie wel 
vertellen dat we daarin de beste uitslag van de drie wedstrijddagen hebben behaald met 
2x winst, 2x verlies en 1x gelijkspel. Uiteindelijk zijn we 11e geworden in onze groep van 
14 teams. Als we volgend jaar iets meer vaste spelers hebben en iets minder invallers, dan 
moeten we gemakkelijk hoger kunnen eindigen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaken en patat gaan natuurlijk uitstekend samen! 
Rob 
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Toernooi-verslag: OSBO PJK 2005 
 
Net zoals elk jaar werd ook dit jaar weer in de Kerstvakantie het jaarlijkse 
jeugdkampioenschap van de OSBO gehouden. Dit jaar waren er 4 spelers die de trip naar 
Apeldoorn waagden. 
Levon Sahakian speelde mee in de B-categorie. Areg Sahakian, Andre Sahakian en Jeroen 
Landsheer kwamen uit in de C-categorie. 
 
Speeldag 1 
 
Op het OSBO-kampioenschap worden serieuze partijen gespeeld, met veel bedenktijd, en 
daarom worden er in de C-categorie maar 3 partijen per dag gespeeld en in de B-categorie 
zelfs maar 2. Het toernooi duurt dan ook 4 dagen. 
Ik heb dit jaar maar erg beperkt aantekeningen bijgehouden. Waar ik me dan wel mee 
beziggehouden heb, zal jullie vanzelf in het verslag duidelijk worden…  
De opmerkingen over de schaakpartijen zelf zijn dus wat beperkt dit jaar, waarbij ik 
meteen maar mijn verslag van ronde 1 kan geven: Areg en Andre moeten meteen tegen 
elkaar spelen en Levon combineert zijn tegenstander weg. Uiteindelijk winnen Levon en 
Areg, terwijl Andre en Jeroen hun eerste partij verliezen. 
Er wordt in de C-groep nog wat snel gespeeld. Jullie zijn het natuurlijk niet echt gewoon 
om 1 uur en een kwartier bedenktijd te hebben! Gelukkig kan er altijd nog tussendoor 
geschaakt worden, wat we dan ook doen. 
 
In ronde twee speelt Areg rustig, maar Andre en Jeroen 
niet. Helaas helpt het rustige spel Areg niet en Jeroen 
verliest ook. Andre wint wel en wel met een 
indrukwekkende stelling waarbij hij alle 8 pionnen nog 
heeft, maar zijn tegenstander ze alle 8 kwijt is geraakt. 
Omdat al die uren wachten tussen de ronden door niet 
allemaal gevuld kunnen worden met schaken, beginnen 
Andre en ik torentjes te bouwen van stukken, een 
activiteit die in de komende dagen nog behoorlijk uit de 
hand zal lopen. Hier alvast een voorproefje van Andre: 
 
In ronde 3 voor de C-groep laat Jeroen dan zien dat hij toch ook wel kan schaken. Hij komt 
heel mooi binnen in de Koningsstelling van zijn tegenstander met een Dame, Een Toren, 
een Paard én een Loper. Jeroen wint dan ook, net als Areg. Andre verliest helaas wel. 
Levon gaat lekker door en wint ook zijn 2e partij.  
 
Speeldag 2 
 
De tweede dag begint niet zo succesvol met verliespartijen voor zowel Andre als Jeroen en 
een remise voor Areg.  

 
Het torentjes bouwen van gisteren beviel goed. Hier weer 
een kunstwerkje van André. 
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Omdat Andre en Jeroen beiden nog 1 punt 
hebben, moeten ze de tweede ronde van 
vandaag tegen elkaar spelen. Opvallend is dat 
ze beiden stevig aanvallen en Jeroen’s witte 
Toren staat dan ook al snel op g8 staat terwijl 
Andre’s zwarte Toren op a1 binnenkomt. Ze 
hebben er beiden op de foto zo te zien wel lol 
in! Uiteindelijk is Andre’s aanval effectiever 
en hij wint dan ook. 
 
Areg wint ook, net als Levon, waar deze op 
een uitstekende 3 uit 3 komt! 
 
 
 

 
 
En natuurlijk is het 
tussen de ronden weer 
tijd voor torentjes! 
Links een toren Torens 
van mij, rechts een 
combinatie van Andre… 
 
 

Tussendoor wordt er niet alleen maar torentjes gebouwd (hoewel het niet veel scheelt). 
Areg en ik gaan namelijk op zoek naar wat Paracetamol voor Levon, die last van hoofdpijn 
begint te krijgen. Het is topschaak in de B-poule! 

 
In de laatste ronde van vandaag heeft Andre een 
meevaller als zijn tegenstander zich na een minuut of 16 
mat laat zetten! Hij is hiermee als eerste klaar in de hele 
zaal, en gaat… torentjes bouwen! Het bouwwerk links is 
van zijn hand… 
Jeroen wint nu ook zijn partij, net als Areg, die vandaag 
2,5 uit 3 scoort. Levon scoort in zijn laatste partij remise 
tegen de mede-koploper. Het is een erg lange partij die 
nog een staartje krijgt. Levon staat in een eindspel een 

pion achter, maar zijn tegenstander heeft een dubbelpion, dus het is nog helemaal niet 
duidelijk of hij er doorheen komt. Bovendien heeft Levon nog ongeveer 40 minuten en zijn 
tegenstander nog maar 4. Dan gaat Levon’s telefoon af, op de trilstand natuurlijk. Zijn 
tegenstander vindt het niet fijn, maar speelt toch door en de wedstrijdleider is het 
daarmee eens. 
Een paar minuten later spreken Levon en zijn tegenstander remise af. Na de wedstrijd 
echter claimt Levon’s tegenstander alsnog winst, omdat Levon’s telefoon volgens de 
spelregels helemaal niet aan mocht staan (ook niet op de trilstand). Even lijkt het erop dat 
hij gelijk krijgt als de hoofd-wedstrijdleider hem gelijk geeft. Levon zou dan geen remise 
hebben, maar verliezen! Maar na druk overleg tussen 4 wedstrijdleiders wordt besloten dat 
Levon’s tegenstander het niet op tijd geclaimd heeft en dit tijdens de partij had moeten 
doen. Dat de wedstrijdleider door liet spelen maakte niet uit: hij had op dat moment de 
hoofd-wedstrijdleider erbij moeten halen om de partij te claimen. De remise geldt dus! 
Het was even spannend, maar Levon blijft dus in de race met 3,5 uit 4. 
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Speeldag 3 
 
Areg heeft in ronde 7 een heel zware tegenstander, nl. Sebas Beumer. Dit verliest hij. 
Andre verliest ook snel, maar Jeroen speelt juist een hele lange partij en wint! Torentjes! 
De twee hieronder zijn van mij… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ronde 8 zijn de uitslagen omgedraaid: Andre wint juist, terwijl Jeroen verliest. Areg 
doet het anders en speelt remise. Levon loopt ondertussen met een pion naar f6 toe en 
dringt zo binnen in zijn tegenstander’s Koningsstelling. Uiteindelijk forceert Levon mat. 
Oh, natuurlijk werd er na deze ronde weer driftig 
doorgebouwd. Hier een compositie van Andre: 
 
In de laatste ronde vallen de resultaten helaas tegen. 
Areg haalt remise, Andre, Jeroen en Levon verliezen. Areg 
scoort van ons in de C-poule het beste met 5,5 punt uit 9, 
Andre heeft 4 punten en Jeroen 3. 
Levon moet morgen nog een ronde spelen, dus diens 
einduitslag laat nog even op zich wachten. 
 
Speeldag 4 
 
Vandaag speelt alleen Levon nog, dus er worden een stuk minder torentjes gebouwd. Hij 
staat op de derde plaats, een half punt achter de koploper, en zal het toch moeilijk 
krijgen om nog 1e te worden. Hij speelt uiteindelijk remise en wordt ongedeeld derde met 
een score van 5 uit 7. Uitstekend gedaan, Levon! 
Bij de prijsuitreiking kregen we nog een tweede prijs uitgereikt. Areg was namelijk 
onverwacht met 5,5 uit 9 de “beste speler van zijn geboortejaar” geworden! Areg was er 
vandaag natuurlijk niet bij om hem in ontvangst te nemen, maar we hebben de prijs toch 
op de foto gezet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al een goed toernooi, met helaas weinig deelnemers van onze club. Volgend jaar 
meer?   Rob 
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Toernooiverslag: Schoolschaken 2006 
 
4 februari was het weer zover: het jaarlijkse schoolschaaktoernooi voor basisscholen werd 
weer gehouden. Het was dit jaar alweer wat gezelliger dan vorig jaar met 14 deelnemende 
teams.  
Halverwege viel er nog een team uit, omdat ze al met drie man speelden en er ook nog 
een speler moest hockeyen… Maar over het algemeen verliep het toernooi goed! 
De prijsuitreiking werd gedaan door wethouder De Lange, een oud-lid van onze schaakclub, 
dus hij wist precies wat er allemaal bij zo’n toernooi komt kijken… 
De Waaier, 3x achter elkaar kampioen, won nu eens niet. De titel ging naar het 
oppermachtige team De Achtsprong 1, dat in 8 ronden maar één bordpunt verloor! Tja, 
wat wil je ook, als alle teamleden bij ons op de schaakclub zitten. Dat ene punt werd 
trouwens verloren aan een ander lid van onze club… 
 
De top drie: 
 

  Plaats Matchpunten Bordpunten 

De Achtsprong 1 1 16 31 

Welgelegen 2 12 20,5 

De Waaier 3 12 18 

 
Nog wat statistieken. Er werd: 
- 16 keer Herdersmat gezet 
- 30 keer pat gezet 
- 1 keer Gekkenmat gezet! 
 
En een paar dingen die we als jeugdleiders tijdens het toernooi hoorden of moesten 
corrigeren: 
 
Areg: “Dat mag niet. Rokeren kan alleen met de Koning.” 
 
Speler tegen Daan: “Meneer, kent u nog goede zetten? 
 
Speler: “Ja! De vlag is gevallen!” 
Rob: “… Okee… Dan heb jij verloren…” 
Speler: “Hé? Het is toch remise?” 
Rob: “Nee… Als jouw tijd om is, heb jij verloren…” 
 
Speler tegen Daan: “Meneer, hij doet het fout! Hij moet met dezelfde hand zetten en de 
klok indrukken!” 
Daan: “Ja dat klopt… en jij dus ook!” 
 
Gerrit (Ruegebrink, onze voorzitter) tegen een speler: “En, gaat het goed?” 
Speler: “Ja! Ik heb al een keer 3 Koninginnen gehad!” 
 
Vincent: “Dat kan niet. Alleen Paarden kunnen over stukken heen springen.” 
 
Daan: “Misschien is het handig als jij niet met 2 Koningen speelt en jij niet met 2 Dames…” 
 
 



 

De Zutphense Loper 100B 15 

 
 

De kampioenen: De Achtsprong 1 
 
 
Rob 
 

Toernooiverslag: Paaseitjestoernooi 2006 

 
Vrijdag 21 april werd weer het jaarlijkse paaseitjestoernooi georganiseerd bij de jeugd. 22 
spelers uit de grote competitie en 5 spelers uit de SuperLiga dongen mee naar de prijzen: 
paaseitjes! Na stevig gereken van Olav, Daan en ik kwamen we uit op de volgende formule:  
 
CASE groteCompetitie: 
#eitjes = (punten x 2) + 3 + (IF(plaats = 3 THEN 5, plaats = 2 THEN 10, plaats = 1 THEN 15)) 
CASE superLiga: 
#eitjes = (punten x 2) + 3 + (IF(plaats = 2 THEN 5, plaats = 1 THEN 10)) 
 
Snap je? Nee? Maakt niet uit, de prijsuitreiking doen wij wel. 
Er werd gevluggerd: vijf ronden van 7½ minuut per persoon per partij. Veel spelers 
dachten dat dit heel weinig was en gingen razendsnel spelen; anderen dachten dat het 
heel veel was en gingen in gewonnen stand door de vlag. Tja… 
Nadat de rook was opgetrokken hadden we in de Grote Competitie groep een gedeelde 
tweede plaats: Arran en Gerard wonnen allebei vier van de vijf partijen en daarmee 21 
paaseitjes! De enige die alle vijf partijen wist te winnen was… Mirjam! Ze werd daarmee 
eerste en won maar liefst 28 paaseitjes! 
Bij de SuperLiga was er een gedeelde eerste plaats: zowel Areg als Lennaert wonnen 
allebei vier van de vijf partijen. Daarmee wonnen ze dus allebei 21 paaseitjes (reken maar 
na!). Toen waren er nog net twee paaseitjes over en die hebben Olav en ik dus maar 
opgegeten… 
 
Al met al een gezellig toernooitje; volgend jaar ongetwijfeld weer. 
 
 
Coen 
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Toernooiverslag: Bathmen 2006 

 
Ergens in maart was het toernooi in Bathmen... ja ergens in maart want ik ben helaas mijn 
geschreven verslag kwijt (4 maart zegt hun website, jippie!). Dus, ergens in maart was het 
toernooi in Bathmen en wij gingen er naartoe. De deelnemers waren Wessel en Gerard in 
de Lopergroep, Jeroen in de Torengroep B en Lennaert, Areg en Andre in de Torengroep A. 
Al snel was duidelijk dat de groep van Wessel en Gerard niet zo sterk was, want zij deden 
het heel goed. Alleen speelden ze steeds te snel, wat dan ook de enige reden was dat ze 
niet eerste en tweede werden... Uiteindelijk scoorde Wessel 5 uit 7 en aan de grootte van 
zijn prijs (die grote dame op de foto) te zien was hij tweede geworden. Gerard had toch te 
vaak te snel gespeeld (en verloren) en eindigde buiten de prijzen. Jeroen scoorde in zijn 
groep ook 5 uit 7 en hij is derde geworden. Op de foto is dan ook duidelijk te zien dat zijn 
toren groter is dan die van Lennaert! (Echt niet! – red.) 
Areg, Lennaert en Andre zaten in een behoorlijk sterke groep en ze hadden het niet 
makkelijk. Lennaert begon goed met 2 uit 3 maar verloor helaas de rest. Hij stond wel 
vaak goed maar kwam te vaak in tijdnood waardoor het mis ging. Areg begon juist slecht 
met 1 uit 3 maar eindigde toch met 4 uit 7, waarmee hij gedeeld 4e werd. Andre speelde 
een paar hele mooie partijen tegen jongens die toch wel wat jaartjes ouder waren dan 
hem en hij eindigde ook knap met 4 uit 7, en ook nog met de hoogste weerstand. 
Uiteindelijk dus goede scores voor de meeste Zutphense schakertjes, en het was ook nog 
erg gezellig met de professionele begeleiding van Rob, Vincent en Daniel. We willen ook 
nog de ouders van Wessel en de vader van Gerard bedanken voor het rijden, dus bij deze: 
bedankt! 
 
 
Daniel 
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V.E.R.H.A.A.L.T.J.E. 
 
Dit is een verhaaltje dat gaat over een paar jeugdleiders, een paar spelletjes en een paar 
afkortingen. Let op: het verhaal is fictief en enige overeenkomst met bekende personen 
berust natuurlijk puur op toeval! Echt waar! 
 
Het verhaaltje speelt zich af op een zaterdagavond op een zolderkamertje. Wel zomaar 
een zaterdagavond, maar niet zomaar een zolderkamertje. Nee, het zolderkamertje is 
gevuld met gamers. Niet zomaar gamers, nee, schaak-gamers! We vallen binnen midden in 
een gesprek aan het begin van de avond.  
 
Coen:  hee, Rob, weet jij waar SMB voor staat? 
Rob:  Super Mario Brothers! 
Coen:  nee, dát bedoel ik niet, ik bedoel de schaakvereniging… 
Rob:  oh, eh, geen idee… 
Vincent: okee, wat gaan we vandaag doen? 
Coen:  we zouden toch achter de spelcomputer gaan zitten? 
Vincent: oh ja 
Daan:  hee Rob, doe die Stapel Magic Boosters eens opzij, dan kunnen we zitten! 
Rob:  even wachten hoor (rommelt tussen de gamediscs) 
Coen:  waar is Daniel eigenlijk? 
Rob:  oh, die komt er zo nog aan; hij was nog aan het eten. 
Daan:  hee jongens, weet je wat ik vandaag gegeten heb? Spare-ribs Met Barbecuesaus!  
Coen:  wij hadden Sandwiches Met Boterhamworst.  
Daan:  wat heb jij eigenlijk gegeten, Rob? 
Rob:  Soep Met Balletjes! 
Vincent: Stelletje Moordende Barbaren! 
Coen:  hee, doe effe relaxed, man! 
Rob:  tja, dat heb je met Vincent hé! die is ASV-er… 
Coen:  ASV-er? 
Rob:  Absoluut Stricte Vegetariër… 
 
(Rob doet de disc in de spelcomputer en het spel wordt geladen. Daniel komt binnen) 
 
Daan:  en Daniel, wat heb jij gegeten? 
Daniel: heel Smakelijk MaisBrood met een Stuk Magere Beenham. Hoezo? 
Daan:  oh, zomaar…  
Rob:  hee Daniel, hoe is het gegaan met het team vandaag? 
Daniel:  nou, de eerste twee wedstrijden gingen goed, alleen de laatste hebben we  
 verloren. 
Rob:  hoe ging dat dan? 
Daniel:  de eerste wedstrijd stonden we Al Snel Voor met 3-0, dus dat was niet spannend.  
 Onze tegenstanders waren dan ook Achterlijk Slecht Voorbereid. In de tweede  
 ronde was het eigenlijk ook niet zo moeilijk. Op bord drie en vier speelden onze  
 tegenstanders met een Bijzonder Agressieve Tactiek, alleen deden ze het heel  
 Opvallend & Ondoordacht. 
Daan:  als ik het goed begrijp was dat dus Offeren & Opgeven..? 
Daniel:  precies en ook op de topborden ging alles goed, dus toen hadden we plotseling na  
 twee ronden twee keer met 4-0 gewonnen! 
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Rob:  en de laatste ronde? 
Daniel:  toen moesten we tegen die jongens uit zevenaar. Die hebben dus een ontzettend  
 sterk BA-Team 
Rob:  “AB-team” 
Daniel:  oh ja. Nou, in ieder geval stonden we na een uurtje met 1,5-1,5 gelijk, alleen  
 stonden we op het laatste bord in een Ultiem Vervelende Stelling. Kijk maar: (zet  
 de stelling op een schaakbordje) het was hier dus erg oppassen vanwege die  
 dreigende paarden die je zo, zo en zo kunt omspelen. Alleen dan moet je het dus  
 wél zien… 
Rob:  pfff… lastige stelling! 
Daan:   ja…, echt Onduidelijk. & Ondoorzichtig. 
Vincent: kom op jongens, tijd voor een Ontspannend Spelletje Voetbal! ik met Daan!  
Daniel:  okee, ik met Coen dus? Jij hoeft niet, Rob? 
Rob:  nee dank je, ik moet m’n hondje nog te eten geven… 
Vincent: johoo! we gaan Veel Doelpunten Scoren! 
 
Coen:  ik kom er niet doorheen!  
Daniel:  hij houdt het goed dicht 
Vincent: ik gebruik een Wel Doordacht Concept, zeg maar. Het heet “Verdedigers Dekken  
 Spitsen” 
Daniel:  de bal moet de andere kant op, Coen 
Coen:  het is Weer Die Controller!  
Vincent: je kunt gewoon Afschuwelijk Slecht Voetballen!  
Coen:  dank je. Hou me eerst maar eens tegen… 
Vincent: okee. …  wat nou? scheids! ik deed niets!  
Coen:  nee nee, vandaar die rode kaart! Okee, eens kijken hoor… 
Daniel:  dat was een Uitstekende Vrije Schop! 
Vincent: maar niet goed genoeg. Komt die, Daan! 
Daan: pas op de BuitenSpelVal! 
Vincent: okee, nu dan. 
Rob:  Super Mooie Bal!  
Coen:  arg 
Daan:  lalalalalaaaa… knál! 
Daniel:  pfff… nét niet! 
Vincent: maar wel een hoekschop. Komt die! 
Coen:  hé? hij draait er in een keer in? 
Rob:  ongelooflijk ja. Dat was een Wonderbaarlijk Doeltreffende Corner. Heb je zitten  
 oefenen of zo, Vincent? 
Vincent: hehehe… 
 
 
Na dit potje voetbal volgden nog vele andere. Ook andere spelletjes werden natuurlijk 
gespeeld, maar dat is een verhaal voor een andere keer… 
 
The end 
 
(Rob verzon deze Werkelijk Debiele Conversatie zeker in een Super Mongolide Bui – red.) 
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Uit de oude doos 
In een jubileumclubblad horen natuurlijk ook oude stukjes. De Zutphense Loper bestaat 
alweer sinds nummer 65b, dus er is al een heleboel over de Zutphense jeugd geschreven. 
Maar omdat jullie natuurlijk niet geïnteresseerd zijn in allemaal saaie oude verslagen, heb 
ik hier alleen oude foto’s en moppen voor jullie verzameld… 
 
Voor we naar de moppen toegaan, eerst de foto’s. Een paar oude, een paar niet zo oude: 
herkennen jullie iedereen? 
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Jantje komt terug van de dokter. 
Zijn moeder vraagt aan hem: 
“En, wat zei de dokter?” 
 
“Dertig Euro.” 
 
“Nee, ik bedoel: wat had je?” 
 
“Twintig Euro.” 
 
“Dat bedoelde ik niet. Wat mankeerde je?” 
 
“Tien Euro.” 
 
 
---------- 
 
 
Pietje crosst met zijn fiets over het 
schoolplein. 

De meester komt boos naar hem toe: 
“Stop! Je hebt geen licht, geen reflectors en 
ook geen bel!” 
“Uit de weg!”, roept Pietje. “Ik heb ook geen 
remmen!” 
 
 
---------- 
 
Een ontdekkingsreiziger is in het 
Amazonegebied op doortocht als hij bij 
 een brug over een ravijn komt.  
Het lijkt een stevige stenen brug te zijn, 
 maar voor de zekerheid kijkt hij of er 
misschien een bordje van de ABWB  
(Algemene Braziliaanse WielrijdersBond) bij 
staat. En ja hoor, hij vindt er een: 
 
Pas op! Instortingsgevaar!  
Niet betreden met meer dan één man!  
ABWB 
 
“Nou,” denkt de ontdekkingsreiziger, “dat 
moet dus geen probleem zijn: ik ben in m’n 
eentje, weeg maar zo’n 60 kilo en heb alleen 
maar m’n zakschaakspel bij me.” 
 En dus loopt de man de brug op. Precies als 
hij in het midden staat, stort de brug toch in 
en hij valt een paar honderd meter naar 
beneden. 
 Later vraagt de man in de hemel aan God: 
 “Hoe kan dat nou toch? Ik woog niet veel en 
ik was maar in m’n eentje. 
Hoe kan die brug dan toch nog instorten?” 
Zegt God tegen hem: “Tja. Een 
gewaarschuwd man telt voor twee...” 

 

Jantje tegen Pietje: 
“Weet je. Jouw schilderij was op de  
tentoonstelling echt goed te zien!” 

 
Pietje: “Goh, bedankt! Vond je het mooi?” 

 
Jantje: “Nee, maar voor de andere 

schilderijen  
stonden teveel mensen…”  

 
 

---------- 
 
 

Een scholier komt bij de dokter. 
 

"Wat mankeert eraan?", wil deze weten. 
 

"Ik praat in mijn slaap, dokter." 
 

"Dat is toch niet zo erg?", vraagt de dokter 
 

" Toch wel, dokter, de hele klas lacht erom." 
 
 

---------- 
 
 

Zegt een patiënt tegen de dokter: 
 

"Dokter, ik ben zó bang. Dit is voor mij de 
eerste operatie." 

 
"Oh, dat geeft niks hoor," zegt de dokter, 

"voor mij ook!"   
 
 

---------- 
 
 

De overvaller schuift de kassier een briefje 
toe met daarop de tekst: 

“Overhandig al het geld! Er is een pistool op u 
gericht!” 

De kassier schrijft iets op een briefje en 
schuift dit terug: 

“Graag een beetje glimlachen! Er is een 
camera op u gericht!” 
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Een ontdekkingreiziger is bezig in het 
Amazonegebied als hij plotseling 
omringdwordt door een gevaarlijk 
 uitziende inboorlingenstam.  
Terwijl hij om zich heen kijkt, zegt hij tegen 
zichzelf: “Michel jongen, je hebt een 
probleem.” 
Plotseling klinkt er een donderslag, de hele 
omgeving flitst van het licht en een lichtstraal 
komt van tussen de wolken precies op hem 
terecht.  
Een zware, donderende stem zegt tegen hem: 
“Nee, je hebt géén probleem! 
 Pak die zware steen die voor je voeten ligt 
op en sla daarmee het hoofd van het 
stamhoofd in!” 
De ontdekkingsreiziger gelooft z’n oren en 
ogen niet, maar hij doet wat de stem zegt en 
slaat het hoofd van het stamhoofd in. 
Triomfantelijk kijkt hij de ongeveer 
 honderd stomverbaasde krijgers om hem 
heen aan. 
“Okee,” zegt de stem, “nu heb je een 
probleem!” 
 
 
---------- 
 

 
Een blindeman loopt langs de straat met z’n 
blindengeleidehond wanneer ze bij een 
 druk kruispunt komen. Maar in plaats van te 
stoppen, negeert de hond het  
voorbij scheurende verkeer en loopt 
rechtstreeks de drukte in! 
Er volgt een enorme chaos, piepende remmen 
en oorverdovend getoeter terwijl de 
automobilisten in paniek proberen de blinde 
en zijn hond niet te raken. 
 
Eindelijk bereiken de twee de veilige stoep 
aan de overkant van de straat en de man 
trekt een koekje uit z’n binnenzak en houdt 
het op een meter hoogte voor z’n hond in de 
lucht. 
 
Een voorbijganger die alles heeft gezien, 
vraagt stomverbaasd aan de blinde: 
“Waarom doet u dat in hemelsnaam? Die hond 
heeft er net voor gezorgd 
 dat u bijna bent overreden en nu beloont u 
hem met een koekje?? 
 
De blindeman glimlacht en zegt: 
“Ik beloon hem helemaal niet! Ik probeer 
alleen uit te vinden waar z’n hoofd zit,  
zodat ik ‘m voor z’n achterwerk kan 
schoppen!”   

Een man en zijn vrouw scheuren over de 
snelweg wanneer een agent in een politieauto 

hen een teken geeft dat ze moeten stoppen. 
 

“Wat is het probleem meneer?”,  
vraagt de man. 

 
“U reed 140 kilometer per uur terwijl u  

maar 120 mocht.”, legt de agent uit. 
 

“Oh nee hoor meneer, ik reed maar 130.” 
 

“Och Harry,” zegt de vrouw,  
“je ging op z’n mìnst 145!” 

 
De man kijkt boos naar zijn vrouw. 

 
“Ik geef u ook een bekeuring omdat uw 

 achterlicht het niet doet,” zegt de agent. 
 

“Is mijn achterlicht kapot?  
Ik wist niet dat m’n achterlicht kapot was.” 

 
“Och Harry, daar weet je al máánden van!” 

 
En de man kijkt nogmaals boos naar zijn 

vrouw. 
 

“Tenslotte,” zegt de agent, “geef ik u een 
bekeuring omdat u uw veiligheidsgordel niet 

omheeft.” 
 

“Oh, maar die heb ik juist afgedaan toen u  
naar mijn auto toeliep.”, zegt de man. 

 
“Och Harry, je draagt je gordel nóóit!”   

 
Als hij dat hoort, keert de man zich naar zijn 

 vrouw om en schreeuwt: 
“Wat is er %&#$ met jou aan de ±[#$%X)% 

hand? Hou je &!$*¨# kop nou eens, $_&”%$!” 
 

De agent kan zijn oren niet geloven.  
“Mevrouw, praat uw man altíjd zo tegen u?” 

 
“Oh nee hoor,” zegt de vrouw,  

“alleen wanneer hij dronken is!” 
 
 

---------- 
 
 

“Pap, mag ik nog een glaasje water?” 
 

“Wat? Blijf toch eens een keertje in bed!  
Dat is nu al het twintigste glaasje water dat 

je wil hebben!!” 
 

“Ja pap, maar m’n kamer staat nog steeds in 
brand!” 


