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Redactioneel  

Hoi iedereen!  
 
Het is midden augustus en de vakantie is alweer bijna voorbij. Mooi natuurlijk, want dat 
betekent dat we alweer bijna gaan schaken, hoera! De eerste schaakavond is 25 augustus. 
We gaan dan nog niet met de lessen beginnen of competitie spelen; dat doen we pas de 
week erna. Die eerste dag is bedoeld om je een beetje in te spelen en te kijken hoe dat 
spelletje van ons ook alweer gaat. Ook kun je je dan inschrijven voor de clubteams; we 
gaan dit jaar zoveel mogelijk met vaste teams werken, dus denk alvast goed na of je mee 
wil doen komend jaar! 
En voor jullie ouders: als u vragen heeft over de schaakclub, dan kunt u die altijd aan ons 
stellen. Vooral die eerste avond zal daar geschikt voor zijn, omdat we dan nog niet bezig 
zijn met lessen. Heeft u dus ergens vragen over, dan bent u van harte welkom op 25 
augustus, of anders op en andere dag. Goed is hierbij onze plannen voor het nieuwe jaar 
door te lezen, die verderop in dit blad staan. 
Genoeg getypt, ik hoop dat jullie nog een leuk einde van de vakantie hebben en tot ziens 
op de 25e! 
 
Rob 

Agenda 

Vrijdag 25 augustus 1e schaakavond; vrij schaken! 
Vrijdag 1 september Begin lessen en competitie 
 

Examens 

Op 30 juni hebben we onze examens gehouden. Dit jaar zijn er weer lekker veel van jullie 
geslaagd. Hieronder vinden jullie een lijst van iedereen die geslaagd is: 
 
Stap 1: 
Leon Bekers 
Stijn ten Berge 
Christiaan Deen 
Jonathan van der Molen 
Jeroen Roelvink 
Mark van der Velde 
Olaf Zanen 
 
Stap 3 
Pelle Jonasse 
Zeb Olden 
 
Stap 6 
Etienne Goudriaan 
 

Stap 2: 
Gydo Bekers 
Gerard Draadjer 
Maarten Enthoven 
Maikel Hakkert 
Bart Huetink 
Lisa van der Linde 
Marcus Roos  
Tim van der Weide 
Wessel Zennipman 
 
Stap 5 
Mirjam van Saane 
Areg Sahakian 
Laurens Stronks

Gefeliciteerd iedereen! Als je het nét niet gehaald hebt, dan mag je misschien herkansing 
doen. Wij laten je dat dan aan het begin van het komende seizoen weten. 
 
Rob
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Jaarverslag Jeugd SG Zutphen 2005-2006 
 
Schaakjaar 2005-2006 stond voornamelijk in het teken van de lagere stappen. Met een 
grote afvloei van oudere leden, en een grote toevoer van jongere, hebben we onze 
aandacht meer op de opvang van jongere spelers moeten richten.  
 
Leden 
Het ledenaantal is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven. Er zijn veel nieuwe 
jongere leden bijgekomen, maar er zijn ook aardig wat oudere leden weggegaan. 
 
Interne competitie 
De twee competities verliepen dit jaar goed, hoewel in de Superliga (gesloten competitie) 
wel het oude probleem van afwezige spelers en inhaalwedstrijden opdook. Toch is er goed 
gespeeld en bij verschillende leden is ook een mooie vooruitgang te zien. De kampioenen 
van de Grote Competitie (najaar/voorjaar) zijn Jeroen Landsheer en Mirjam van Saane, de 
kampioenen van de Superliga zijn Lennaert Stronks en Etienne Goudriaan. Algemeen 
Jeugdkampioen 2005/2006 is Etienne Goudriaan. 
 
Externe competitie 
We hadden dit jaar 4 jeugdteams ingeschreven voor de OSBO-competitie. Helaas bleek dit 
teveel te zijn. Omdat we een onverwacht grote afvloei van oudere leden hadden, hebben 
we grote moeite gehad om de twee AB-teams vol te krijgen. En veel jongere spelers 
durfden het nog niet aan om in ons D-team plaats te nemen, waardoor ook dit soms 
incompleet was. Het C-team bleef ongeschonden, en dit presteerde ook goed. Dit had 
echter de pech dat het (samen met verscheidene teams van andere verenigingen) een 
speeldag miste door een sneeuwstorm. De OSBO heeft hier geen oplossing voor gevonden 
en deze speeldag mee laten tellen, waardoor ons C-team maar 2 in plaats van 3 dagen had 
om punten in te scoren. Uiteindelijk zijn hierdoor geen van onze teams voorbij de 
voorronden gekomen. 
Dit jaar was onze vereniging ook weer gastheer voor verschillende OSBO-jeugdwedstrijden. 
Over het algemeen zijn deze goed verlopen; wel hebben we een keer klachten gehad dat 
de jongste jeugd buiten rond aan het rennen was. 
  
Lessen 
De lessen zijn dit jaar redelijk goed verlopen. De examens laten dit ook zien met maar 
liefst 22 geslaagden en 4 leden die het nét niet gehaald hebben. Het systeem met 
werkboeken in de hogere Stappen bevalt goed. 
Helaas is het dit jaar niet gelukt om met een inval-leraar te werken, omdat we Stappen 1 
en 2 vanwege niveauverschillen en grootte hebben moeten opdelen in 4 groepen. Maarten 
Derickx is aan het begin van het jaar gestopt met lesgeven; Levon Sahakian is halverwege 
het jaar begonnen met lesgeven. Voor volgend jaar heeft Herman Krans helaas aangegeven 
niet meer les te kunnen geven. Etienne Goudriaan zal ons daarentegen gaan versterken, 
waardoor we weer precies genoeg leraren zullen hebben. 
 
Toernooien 
We zijn dit jaar naar toernooien geweest in Apeldoorn en Bathmen, waarbij ik het OSBO 
Persoonlijk Jeugdkampioenschap apart wil noemen. Jeugdlid Levon Sahakian wist hierbij 
namelijk 3e te worden in zijn leeftijdscategorie! 
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Op de club hebben we natuurlijk weer het pepernoten- en het paaseitjestoernooi 
gehouden en het Basisschoolschaakkampioenschap werd weer georganiseerd door onze 
voorzitter, Gerrit Ruegebrink. Kampioen De Achtsprong 1 bestond geheel uit jeugdleden 
van onze vereniging en verloor in alle 8 ronden slechts 1 bordpunt; een unicum in de 
geschiedenis van ons toernooi.  
 
De Zutphense Loper 
Er blijft weinig ingeleverd worden voor de Loper: de redactie heeft dit jaar weer bijna alle 
stukjes zelfgeschreven. Er zijn wel steeds meer foto’s beschikbaar, waardoor deze ook 
meer te zien zijn geweest. 
 
Bar 
We hebben geen vaste barman/-vrouw gehad dit jaar. Deze positie werd ingevuld door de 
eerste leraar die klaar was met zijn les. Voormalig barjuffrouw Annette ter Horst heeft de 
inkoop van nieuw snoep verzorgd. 
 
Bedankt! 
Dit jaar is er weer veel geholpen, niet alleen met rondreizen naar toernooien en 
wedstrijden, maar ook met lesgeven. Hierbij wil ik iedereen (ouders!) bedanken die dit 
mogelijk gemaakt heeft. Daarnaast wil ik met name noemen diegenen die elke week 
beschikbaar zijn op de club en andere belangrijke functies hebben vervuld. 
 
De lesgevers: 

Daniel Alink 
Herman Krans 
Coen Rampen 
Levon Sahakian 
Vincent Theissen 
Daan Vinke 
Olav Wilgenhof 

Degenen die voor de druk van het clubblad hebben gezorgd: 
Daniel Alink 
Rob Alink 

De organisator van het basisschoolschaakkampioenschap: 
Gerrit Ruegebrink 

 
Hierbij wordt iedereen hartelijk bedankt voor een leuk en geslaagd schaakseizoen! 
 
 
Rob 
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Plannen voor het nieuwe jaar 
 
Voor het nieuwe jaar zijn er een paar dingen die we gaan veranderen op de club. 
Hieronder staan ze: 
 
Vaste clubteams 
We willen dit jaar zoveel mogelijk met vaste clubteams gaan werken. Dat betekent dat je, 
als je in een team opgesteld bent, ook zoveel mogelijk wedstrijden voor dat team probeert 
mee te doen. Aan het begin van het jaar maken we bekend op welke dagen er gespeeld 
gaat worden. Kijk dus van tevoren of je mee kunt spelen, voordat je je voor een team 
opgeeft! Ook is het goed om met je ouders te overleggen vanwege het volgende punt: 
 
Meerijden 
Dit is voornamelijk gericht tot de ouders. Tot nu toe zijn de kosten van het vervoer van en 
naar toernooien en wedstrijden voornamelijk gedragen door de vereniging. Dit vormt voor 
ons echter financieel steeds meer een probleem en wij kunnen deze reiskosten in het 
vervolg niet meer zelf dragen. Hierdoor zal het voor gaan komen dat u gevraagd wordt een 
dag mee te helpen rijden of dat treinkaartjes zelf betaald worden.  
Er zal op de club een schema opgehangen worden met wedstrijddata, waarop aangegeven 
kan worden wanneer ouders mee kunnen helpen met rijden. Op deze dagen zullen wij voor 
een begeleider zorgen, zodat een ouder niet zelf de hele toernooidag aanwezig hoeft te 
blijven. Als een speler wordt opgegeven voor een clubteam, wordt van de ouders verwacht 
dat zij minstens één keer helpen met rijden. Voor data waarop niemand kan helpen rijden, 
zal met de trein gereisd worden. 
 
Mochten jullie of jullie ouders nog vragen hebben, dan kunnen jullie ze altijd aan ons 
stellen. Handig hiervoor is de eerste avond van dit seizoen, 25 augustus, maar op andere 
avonden mag het natuurlijk ook. 
 
 
Rob 


