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Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 
Nou, het schaakseizoen is weer in volle gang: niet alleen op de club wordt er veel 
geschaakt, maar ook de competitie voor clubteams is weer begonnen en we hebben ook 
alweer het eerste toernooi bezocht in Bennekom. Helaas hebben we daar geen verslag van, 
maar ik kan hier wel vertellen dat Jamiro in zijn groep de 1e plaats heeft gehaald en 
Gerard in een andere de 3e plaats. Gefeliciteerd, jongens! 
Voor iedereen die in een team speelt, of wil spelen, verderop in het blad vinden jullie de 
speeldata en andere informatie bij “Externe Competitie”! 
Even een ander ding nog jongens. Het is bij ons altijd een gezellige boel, maar we vinden 
dat het de laatste tijd wat té gezellig wordt. Er wordt te veel gepraat tijdens de lessen en 
teveel rondgerend, of op andere manieren rotzooi uitgehaald, na de lessen. We hebben 
zelfs van de beheerder van onze speelzaal te horen gekregen dat we ons meer in moeten 
houden en dat is heel vervelend, want als ze niet tevreden over ons zijn, dan worden we 
eruit gezet en hebben we gewoon geen schaakclub meer. Hier gaan we dus meer op letten 
de komende tijd.  
Dat betekent dus dat jullie meer op moeten gaan letten tijdens de lessen en minder rond 
moeten rennen na de lessen! En als sommigen van jullie toch door blijven gaan met 
rotzooien, dan zullen we jullie ook vaker voor een week, of meer, naar huis sturen. Want 
we zijn toch een schaakvereniging en geen worstelclub…  
 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
 
Rob 
 

Agenda 
 
Zaterdag 25 november Externe wedstrijd Zutphen C in Putten 
 
Maandag 27 november Rapidwedstrijden bij de senioren voor de oudere jeugd 
 
Zaterdag 2 december Externe wedstrijd Zutphen C in Zutphen 
 
Vrijdag 8 december Pepernotentoernooi 
 
Zaterdag 9 december Externe wedstrijd Zutphen AB in Deventer 
 Externe wedstrijd Zutphen D in Voorst 
 
Woensdag 27 t/m Persoonlijk Jeugdkampioenschap OSBO 2006 
 Zaterdag 30 december 
 
Vrijdag 29 december Kerstvakantie, GEEN SCHAKEN! 
 
Maandag 15 januari 2007  Rapidwedstrijden bij de senioren voor de oudere jeugd 
 
Zaterdag 3 februari 2007 Basisschoolschaaktoernooi Zutphen e.o. 
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Grote Competitie: stand na ronde 11 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc On Ng 
1 Anna Krans 361.67  50 10  8  0  2 80.0  0  1 
2 Ranco Goedhard 358.33  49 10  8  0  2 80.0  0  1 
3 Arran Winmai 315.00  48 11  8  0  3 72.7  0  0 
4 Pelle Jonasse 302.33  47  9  6  0  3 66.7  0  2 
5 Laurens Stronks 298.00  46  9  5  1  3 61.1  1  1 
6 Stijn ten Berge 287.00  45  9  6  0  3 66.7  0  2 
7 Gerard Draadjer 236.33  44 10  5  1  4 55.0  0  1 
8 Maarten Enthoven 224.67  43 10  6  0  4 60.0  0  1 
9 Wessel Zennipman 214.33  42 10  6  0  4 60.0  0  1 
10 Christiaan Deen 211.33  41  9  5  0  4 55.6  0  2 
11 Zeb Olden 209.33  40  8  5  0  3 62.5  0  3 
12 Gydo Bekers 198.00  39 10  4  1  5 45.0  0  1 
13 Rene Gosen 195.67  38  7  4  0  3 57.1  0  4 
14 Tim van der Weide 192.00  37 11  6  0  5 54.5  0  0 
15 Bart Hutink 187.17  36  8  4  1  3 56.3  0  3 
16 Tim B. Heldens 162.67  35 10  4  1  5 45.0  0  1 
17 Jot van Suijlen 159.00  34  8  3  0  5 37.5  0  3 
18 Leon Bekers 149.50  33 11  4  1  6 40.9  0  0 
19 Maarten van Saane 146.00  32  8  3  1  4 43.8  0  3 
20 Jeroen Roelvink 142.83  31  9  3  2  4 44.4  0  2 
21 Lisa van der Linde 136.00  30  7  3  0  4 42.9  1  3 
22 Mark van der Velde 132.00  29  9  3  0  6 33.3  0  2 
23 Jamiro Brokken 116.50  28 11  3  3  5 40.9  0  0 
24 Olaf Zanen 105.33  27 10  3  1  6 35.0  1  0 
25 Quint van Suijlen 103.00  26  7  1  2  4 28.6  1  3 
26 Marcus Roos 100.50  25 10  2  1  7 25.0  0  1 
27 Jonathan van der Molen 73.83  24  4  1  2  0 37.5  0  7 
28 Joris Alink 53.50  23  2  0  1  1 25.0  1  7 
29 Romy Hutink 53.17  22  9  0  2  7 11.1  1  1 
30 Marcella Brokken 44.00  21  2  0  0  2 0.0  8  8 
 
Anna en Ranco zijn volop in gevecht om het najaarskampioenschap! Zij staan bovenaan 
met maar een paar punten verschil en nog 3 ronden te spelen (plus de twee inhaalronden). 
Erg spannend dus! Daaronder staan Arran, Pelle, Laurens en Stijn vlak bij elkaar. Zij 
kunnen ook nog bovenaan komen als Anna en Ranco wat steken laten vallen. Vooral Stijn 
doet het erg goed; hij zit nog niet zo lang bij de club. Laurens heeft een wat minder 
seizoen. Hij speelde vorig seizoen nog in de Superliga en zou als 5e Stapper toch makkelijk 
eerste of tweede moeten kunnen worden... 
 
 
Coen 
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Superliga: stand na ronde 10 
 

 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Areg Sahakian X 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 8,5 

Lennaert Stronks 0-1 X 1-0 1-0 0-1 1-0 7 

Vincent Linssen  0-1 X 0-1  1-0 2 

Thomas van Schooten ½-½ 0-1  X 1-0  4,5 

Andre Sahakian 0-1 0-1 0-1 0-1 X 1-0 3 

Mirjam van Saane 0-1 0-1 1-0 0-1 0-1 X 1 

 
In de Superliga is de strijd eigenlijk al gestreden. Areg staat bovenaan met 8,5 uit 9 
partijen en is niet meer in te halen door Lennaert, die met 6 uit 9 op plaats 2 staat. 
Onderaan is het nog wel spannend. Mirjam of Vincent gaat degraderen en dat hangt vooral 
nog af van de inhaalpartijen die nog gespeeld moeten worden. 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een cowboy komt de saloon binnen en bestelt een cola. 
Hij ziet dat meteen vier mensen de saloon verlaten. 

Even later bestelt hij nog een cola. Weer gaan er zes mensen weg. 
“Waarom gaat iedereen weg?” vraagt hij aan de barkeeper. 

“De zwarte cowboy komt zo, en iedereen is bang voor hem!” antwoordt de barkeeper. 
De cowboy lacht erom en bestelt nog een cola. 

Alle andere cowboys lopen de kroeg uit. 
 

Even later komt er een brede, twee meter lange man binnen. 
Hij is helemaal in het zwart gekleed. 

De cowboy schrikt zich wild en laat zijn cola vallen. 
Bibberend vraagt hij: “Wat moet ik voor je doen?” 

“Speel maar wat piano,” zegt de man. 
De cowboy begint te spelen. “Sneller!” 

De cowboy speelt sneller, maar opnieuw hoort hij: “Sneller!” 
Hij speelt zo snel dat zijn vingers er bijna afvallen, maar weer zegt de man: “Sneller!” 

“Waarom moet ik zo snel spelen?” vraagt hij. 
De man antwoordt: “De zwarte cowboy komt zo!” 
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Externe competitie – informatie 

 
Nou, ondanks dat ik het verschillende malen op de club heb gevraagd, heb ik maar erg 
weinig reacties gekregen. Welgeteld 2 van jullie hebben voor de wedstrijden aangegeven 
dat ze wel in een team wilden meespelen en niet meer… Hieronder staan toch de 
teamindelingen die we aan willen houden voor dit seizoen, voornamelijk afgaande op wie 
er vorig jaar mee wilden doen, maar ik zal dus regelmatig nog een keertje vragen of er 
niet meer van jullie mee willen doen. Sta je hier niet tussen, en wil je toch meedoen, geef 
je dan op! 
Aan de rechterkant vinden jullie verder de speeldata en –locaties van de wedstrijden.  
 
Team Zutphen AB  
 
Spelers Speeldata Locatie 
 
Levon Sahakian 4 november thuiswedstrijd  
Lennaert Stronks 18 november Arnhem, Drielsedijk 17A 
Areg Sahakian 9 december Deventer, Dreef 1 
Andre Sahakian 
 
Wisselspelers: Vincent Linssen, Mirjam van Saane 
 
Team Zutphen C 
 
Spelers Speeldata Locatie 
 
Andre Sahakian 11 november Zevenaar, Vestersbos 4  
Ranco Goedhard 25 november Putten, Jacob Catsstraat 76 
Arran Winmai 2 december thuiswedstrijd 
Gydo Bekers 
 
Wisselspelers: Tim van der Weide 
 
Team Zutphen D 
 
Spelers Speeldata Locatie 
 
Lisa van der Linde 4 november Arhnem, Drielsedijk 17A  
Bart Huetink 18 november Zevenaar, Vestersbos 4 
Wessel Zennipman 9 december Voorst, Schoolstraat 14 
Maarten Enthoven 
 
Wisselspelers: Gerard Draadjer, Tim B. Heldens 
 
 
Rob 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen AB, 4 november 2006 
 
AB speeldag in Zutphen 
 
Op zaterdag 4 november was het tijd voor de eerste speeldag in de AB externe competitie. 
Deze werd gehouden bij ons thuis, dus in de Born! Paul Ham van het bestuur was er om de 
competitie te leiden, terwijl de jeugdleiders de bar keepten en ons eigen team 
begeleidden. Gelukkig maakten deze kinderen niet zoveel lawaai als de D-tjes vorig jaar, 
dus we hadden het best makkelijk en het werd een gezellige dag. 
 
Om 13.00 was iedereen behalve één team gearriveerd en konden we beginnen. Wat opviel 
was dat er dit jaar niet één, niet twee, niet drie, maar VIER teams van de Schaakmaat 
waren! En daar was het eerste nog niet eens bij… 
De eerste ronde moest Zutphen, bestaande uit Lennaert en 3x Sahakian, tegen Veenendaal 
AB2. Veenendaal is een sterke club, maar gelukkig zijn de tweede teams vaak niet half zo 
goed als de eerste. Toch hadden we het lastig. Sahakian I (Levon) deed het nog wel goed, 
maar Sahakian II en III kwamen langzaam in een eindspel met minder pionnen terecht en 
verloren. Lennaert had een mooie aanval, won een stuk en kon met twee minuten over het 
eindspel nog uitschuiven. Levon won ook, dus een gelijkspel.  
Veenendaal AB2 - Zutphen AB 2-2. 
 
In de tweede ronde moesten we tegen Pallas AB2. Ook het eerste van Pallas is erg goed, 
maar het tweede een stuk minder. Dit keer had Sahakian III er zin in, en pats pats pats hij 
stond het hele bord voor. Lennaert had weer eens een heerlijke koningsaanval met twee 
pionnen minder, maar ach, wat heb je aan pionnen als je tegenstander aan alle kanten 
mat gaat. Het stond dus al snel 2-0, dus Levon mocht in betere stelling remise aannemen. 
Sahakian II had zijn dag niet, hij kwam al snel slecht te staan en werd door 2 dames en een 
toren matgezet. 
Zutphen AB – Pallas AB 2½-1½. 
 
Dat gaf ons team moed, want in de derde ronde tegen de Schakel AB werd er heel goed 
gespeeld. Sahakian III had weer eens binnen een kwartier gewonnen. Tja, gaatje maken, 
stukken erbij, matzetten, simpel toch? Levon had ondertussen een krachtloper die zo de 
koningsstelling van zijn tegenstander binnenkeek. Dat zorgde dan ook voor een snel mat. 
Areg en Lennaert hadden ook allebei een aardige koningsaanval, maar stonden materieel 
wat achter. Aregs tegenstander zag de enige verdediging niet, verloor een Dame en werd 
opgegeten. Het stond dus al 3-0, en Lennaert mocht het ook nog afmaken. Hij kreeg de 
kans, maar miste net even de scherpe voortzetting en zijn tegenstander kwam eruit. Toen 
blunderde Lennaert (d5?) waardoor wit ineens een vrijpion op d6 had, en het was snel 
over. Misschien moeten we in de 6e stap nog eens een lesje aan en-passant slaan wijden… 
De Schakel AB – Zutphen AB2 1-3.  
 
En zo stond Zutphen na 3 rondes zomaar tweede! Het bleek dat Veenendaal en Pallas de 
andere rondes ook nog gewonnen hadden, dus we hebben ook al twee sterke tegenstanders 
gehad. De wedstrijd tegen De Schaakmaat AB2 zal uitmaken of we de groep ook kunnen 
winnen, maar een plaats bij de beste 3 moet echt kunnen. Dan zou Zutphen voor het eerst 
in 3 jaar weer meedoen om het OSBO-kampioenschap! 
 
 
Daniel 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen AB, 18 november 2006 
Zutphen AB blijft in de race 
 
Na de goede eerste speelronde was het op 18 november tijd voor de tweede. Het was in 
Arnhem, in een gebouw met de naam ‘Mystique’. Dat klinkt exotisch, en het was ook net 
zo moeilijk te vinden. Tenminste, met het openbaar vervoer, want de auto met de spelers 
en de heer Stronks was keurig op tijd. Ik zelf was met de trein en bus, en het leek er ook 
op dat ik ging arriveren op de plek die op mijn kaart met een vlaggetje en ‘eindpunt’ 
aangegeven stond, maar daar bleek geen mystiek gebouw te zijn. Gelukkig kon ik het na 
vragen en een tochtje door het bos toch vinden. Toen ik binnenkwam waren de jongens al 
begonnen tegen de gevreesde Schaakmaat AB2, de koploper en de favoriet van de poule. 
Andre stond weliswaar flink achter, maar Levon had met een thematisch offer de koning op 
d7 gevangen en ging mat zetten of een dame winnen. Het werd nog beter toen Lennaert’s 
tegenstander even dacht een kwaliteit te winnen, maar de schrik van zijn leven kreeg toen 
zijn koning op h8 door een loper op e5 werd matgezet! Omdat Areg ook wel lekker stond 
en Levon ook de dame al had geïncasseerd hadden we gewoon vette kansen om te winnen! 
Maar helaas, het pakte niet zo uit. Areg wist remise te maken in een gelijke stelling met 
meer tijd, maar op dat moment stond Levon al niet meer zo goed. Door een paar slechte 
ruilen stond hij nog maar een kwaliteit voor, maar dat woog niet op tegen het loperpaar en 
de verbonden vrijpionnen van zijn tegenstandster. Het kostte Levon teveel tijd om het uit 
te zoeken en de stelling ontglipte hem. In de laatste seconden kon hij het niet meer 
redden. 
Schaakmaat AB2 – Zutphen AB 2½-1½ 
 
Net bekomen van de teleurstelling moesten we tegen alweer een goede, namelijk SMB AB2. 
Ook nu kwam Andre snel verloren te staan. Lennaert had wel een goede stelling, maar zijn 
dame zat in de knel en die kon alleen met zetherhaling gered worden. We stonden dus al 
snel achter. Levon en Areg ondertussen hadden lastige stellingen. Areg had een stuk 
minder, maar zijn tegenstander een open koning dus dat kon nog alle kanten op. Bij Levon 
was het gelijk, maar hij kon met zijn koning de pionnenstelling binnenwandelen. 
Uiteindelijk in de laatste seconden wisten de jongens nog de goede zetten eruit te persen 
en allebei te winnen! Zo werd er in de eerste ronde net verloren, maar nu heel knap 
gewonnen. 
Zutphen AB – SMB AB2 2½-1½ 
 
Na deze ronde stonden we op de derde plaats, maar wij hadden alle sterke tegenstanderd 
al gehad en hoefden alleen nog tegen de nummers 7 t/m 10! In de laatste ronde van de dag 
mochten de jongens dan ook even uitblazen tegen hekkensluiter Elst. Binnen 20 minuten 
stond het team 1-0 en 2 dames voor, terwijl Lennaert de zwarte koning op e6 
gevangenhield. Ook die werd snel gevangen, en binnen een half uur konden we weer naar 
huis. Terwijl in de rest van de speelzaal pas 3 partijen geïndigd waren... 
Elster Toren AB – Zutphen AB 0-4 
 
Zutphen staat nu stevig op de derde plaats, met uitzicht op plaats 2. Aangezien de eerste 3 
teams zeker doorgaan naar de kampioensklasse biedt dit mooie vooruitzichten voor 
volgend jaar. Goed gedaan jongens, en bedankt meneer Stronks voor het rijden. 
 
 
Daniel 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen C, 11 november 2006 
 
Vandaag is de eerste speeldag van het seizoen voor ons C-team! Als we wegrijden naar 
Zevenaar praten we even over de teamindeling en de Megaliga (of hoe heette die 
competitie ook alweer jongens?), maar al snel verschuift het gesprek naar South Park en 
dan met name een aflevering met een gouden PSP erin, die ons tot in detail wordt 
naverteld door Ranco. Nou, zo gaat de tijd wel snel voorbij en voor we het weten zijn we 
in Zevenaar. Na wat filosoferen besluiten we te beginnen met de volgende teamindeling: 
 
1. Andre Sahakian 
2. Arran Winmai 
3. Ranco Goedhard 
4. Gydo Bekers 
 
De eerste wedstrijd spelen we tegen Pallas C uit Deventer. Arran speelt een aangenomen 
Koningsgambiet… en geeft een Dame weg. Iets langer nadenken voor je zomaar een stuk 
aanraakt, Arran! Maar ook hierna blijft Arran stukken weggeven!? Andre’s tegenstander 
slaat alles wat die kan slaan… en krijgt hierdoor best een ontwikkelingsachterstand. Hij 
rokeert de andere kant op, ruilt de laatste lichte stukken af en probeert dan een 
Koningsaanval te doen, met alleen een Dame en Toren. Andre pareert het met een simpele 
pionzet en gaat aan de andere kant verder met een échte Koningsaanval. Arran staat 
ondertussen verloren met een Dame, Toren, Loper en Paard achterstand. Dat verliest hij 
natuurlijk. Zoiets mag je wel opgeven hoor, Arran… Ranco en Gydo staan gelukkig beiden 
stukken voor, dus dat ziet er wel goed uit. Ranco geeft dan een Toren weg, net als Gydo, 
maar die had er al eentje extra gewonnen, dus bij hem is het minder erg.  
Andre is nu met zijn (witte) pion helemaal naar h6 toegelopen en gaat ondekbaar mat 
geven. Zijn tegenstander geeft nog een Dame weg om te proberen het te voorkomen, maar 
ondekbaar is natuurlijk ondekbaar en Andre wint 
eenvoudig. Gydo wint ondertussen ook. Hij heeft genoeg 
ruimte met zijn Dame en Toren om zijn tegenstander mat 
te geven. Ranco heeft dan een best wel leuke stelling. 
(Zie diagram) 
Ranco speelt hier met wit: e6 fxe6, Lxe6+ Lxe6, Txe6 
Dxa2, Tg6+ Kh7, Dd3 Df7, Tf6+ 
 
Het ziet er allemaal heel goed uit. Alleen dan geeft Ranco 
na deze mooie aanval zomaar zijn Dame weg! Zijn 
tegenstandster staat nu een Toren voor, maar heeft nog 
maar een minuut tijd over om te winnen. Maar Ranco ziet 
dit niet en geeft op! Op zich netjes, maar even naar de 
rest van de teamresultaten kijken, is wel handig Ranco! 
Met deze uitslag wordt het: Pallas C – Zutphen C: 2-2 
 
Ranco was lang als enigste nog bezig met zijn partij uit ronde 1, dus nu hij klaar is, kunnen 
we eigenlijk meteen door naar ronde 2. In deze ronde spelen we tegen Meppel C. 
Arran is maar een bord lager gaan zitten, waardoor hij nu op bord 3 speelt. Maar daar 
geeft hij binnen een minuut weer een kwaliteit weg (Toren tegen Loper). Even later geeft 
hij weer een Dame weg, en besluit dan om langer na te gaan denken. Iets te laat, Arran… 
Andre staat trouwens ook al een stuk achter, dus misschien zijn ze bij Meppel wel gewoon 
heel goed? Gydo’s tegenstander staat wel wat slechter dan Gydo. Diep in het middenspel 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAaGax 
xbBaEaBaAx 
xAaDkAaAbx 
xaAaAhAbAx 
xFaKaAaDax 
xaAaAaJmAx 
xHaHaIaHhx 
xaAaAaLaAx 
ZwwwwwwwwY 
Ranco's stelling 
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staan zijn d- en b-pionnen nog steeds op hun oorspronkelijke plaats en dus in zijn Loper 
ook nog steeds opgesloten. Hierdoor krijgt Gydo veel ruimte en gaat hij met drie stukken 
op de Koning van zijn tegenstander af. Dan ga ik bij Ranco kijken en zie ik dat die een 
Dame heeft gewonnen. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ondertussen verliezen 
Arran en ook Gydo heeft verloren. Ik heb niet gezien hoe, maar waarschijnlijk heeft Gydo 
tussendoor teveel pionnen verloren. Ranco wint wel en hij geeft zelfs mooi mat in het 
midden van het bord. Maar Andre verliest en het wordt: Zutphen C- Meppel C: 1-3 
 
In ronde 3 mogen we tegen Voorst C spelen. Meestal is Voorst niet een van de moeilijkste 
tegenstanders en dat blijkt ook nu weer. Andre wint meteen in het begin al een Dame in 
het Russisch (vraag op de club maar hoe dat gaat)… Arran, weer op bord 3, lijkt nu ook wat 
meer na te denken en wint daardoor zelfs een Loper! Ranco wint er ook een. Tenminste… 
Zijn tegenstandster besluit de Loper terug te slaan en laat daardoor haar Dame ongedekt 
staan. Ranco wint dus een Dame in plaats van een Loper. Ranco vindt het allemaal zo 
aardig dat hij ook maar een Dame weggeeft. Hij en zijn tegenstandster blijven daarna in 
een bizarre partij stukken aan elkaar weggeven, alleen is Ranco’s tegenstandster daar 
beter in dan Ranco. Bij Ranco blijft er daardoor uiteindelijk een Toren over tegen niks voor 
zijn tegenstandster. 
Arran denkt ondertussen na, denkt nog meer na, en geeft dan een Paard weg, en een 
Toren. Hij heeft duidelijk zijn dag niet. Arran’s tegenstander moet er dan in het eindspel 
nog over nadenken over hoe die Arran mat kan zetten met Koning en Dame tegen Koning 
(…), maar na wat gepruts gaat Arran toch mat. Arran schiet meteen weg omdat die naar de 
WC moet. Zou dat hem afgeleid hebben? 
Ranco en Gydo winnen uiteindelijk gemakkelijk, Gydo zelfs voordat die het weet. “Eens 
kijken. Ja, ik heb gewonnen.” Uitslag: Voorst – Zutphen C: 3-1 
 
We zijn zo snel klaar met deze ronde, dat ik even kan oefenen met Arran. Hij vertelt me 
dat hij erg slecht geslapen heeft vannacht. Dat verklaart een boel! Dan breekt ronde 4 
aan, waarin we spelen tegen team Cirkel C2 uit Ede. 
Het gaat meteen slecht. Ranco raakt ergens een stuk kwijt en Arran wint een Paard, maar 
geeft dan een Dame weg… En Andre wordt ook langzaam weggedrukt. Gydo doet het wel 
goed en wint zelfs heel snel. Uit zijn uitleg achteraf blijkt het een mooie Koningsaanval te 
zijn geweest met een Dame en 2 Lopers. Arran en Ranco verliezen en Andre houdt het ook 
niet meer en geeft op. Zutphen C – Cirkel C2: 1-3 
 
Hiermee worden we voor vandaag 6e van de 8 teams. Gelukkig zijn er nog 2 speeldagen om 
hoger te eindigen. Dan moeten we het toch een stuk beter kunnen doen! 
 
 
Rob 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen D, 4 november 2006 
 
Het schaakseizoen is weer begonnen en het D-team start dit jaar in Arnhem. Omdat een 
paar reguliere spelers niet mee konden, starten we vandaag meteen met twee invallers. De 
teamindeling voor vandaag is: 
 
1. Bart Huetink 
2. Wessel Zennipman 
3. Tim B Heldens 
4. Leon Bekers 
 
Onze eerste tegenstanders voor vandaag zijn team De Cirkel D2 uit Ede. Tim B’s 
tegenstander probeert Herdersmat uit, maar Tim B kent dat truukje, dus dat gaat niet 
door. Leon probeert bij elke zet met alle macht de klok in te duwen. Zou het knopje zo 
stroef gaan? Tim B pakt het anders aan: die slaat de klok met een vuist in. Meestal werkt 
normaal indrukken ook hoor, jongens! 
Op borden 1 en 2 gaat alles verder opvallend rustig. Er wordt echt nagedacht en dat ziet er 
dan ook goed uit. Tim B staat dan na een paar minuten al een Dame voor. Dat krijg je als 
je Herdersmat uitprobeert… Tim B weet hierdoor ook te winnen, binnen 3 minuten! Bij 
Bart gaat het niet goed. Hij raakt telkens weer een beetje materiaal kwijt en staat 
uiteindelijk 4 pionnen en een Paard achter in het eindspel. Leon en zijn tegenstandser 
zitten ondertussen meer met elkaar te kletsen dan te schaken. Tegenstandster: “Dat zullen 
we eens merken, jij lelijke… augurk!” Leon: “Oooh, hoe durf je mij een augurk te 
noemen…” 
Wessel heeft ondertussen een Dame weggegeven en Bart verliest. Wessel houdt het ook 
niet meer en verliest ook. Leon let ondertussen door het gepraat steeds minder op en zijn 
tegenstandster praat hierdoor eigenlijk Leon’s stukken van het bord af. Leon verliest ook 
en dus wordt het: Zutphen D - De Cirkel D2: 1-3 
 
In ronde 2 treden we aan tegen team De Toren D3 uit Arnhem. Niet meteen allemaal, 
want Leon heeft precies het begin van de ronde uitgekozen om naar het toilet toe te 
moeten. Als ik met Leon terugkom van de WCs zijn er al twee partijen gespeeld: Bart heeft 
verloren en Wessel heeft gewonnen. Tim B wordt dan pardoes matgezet en Leon geeft een 
Dame weg. En dit alles binnen 5 minuten! Iets langer nadenken over je zetten jongens! Je 
hebt tenslotte 40 minuten… De Toren D3 – Zutphen D: 3-1 
 
Goed, even een half uurtje tikkertje doen en het hockeyveld opsluipen en dan verder met 
de volgende partij. Die is tegen Veenendaal D uit… Veenendaal. Helaas lijkt het ook nu al 
snel de verkeerde kant op te gaan. Bart geeft 2 stukken weg in 2 minuten. Zijn 
tegenstander is gelukkig niet een van de beste, want die geeft er daarna 3 weg in 1 
minuut… Bart wil er niet voor onderdoen en geeft prompt weer een stuk weg en gaat 
daarna mat achter de paaltjes… Op de rest van de borden gaat het gelukkig gelijk op. 
Wessel en Tim B staan zelfs wat voor. Dan zet Tim B plotseling op een best mooie manier 
mat! Wessel komt ook steeds beter te staan en Leon strikt zijn veters en geeft een Toren 
weg. Gelukkig wint Wessel dan, en Leon staat wel slechter, maar… wordt patgezet! De 
eerste gewonnen match! Veenendaal D – Zutphen D: 1,5 – 2,5 
 
Ik speel tussendoor even een potje met Bart om wat te oefenen. Als ronde 4 begint, zien 
we dat we tegen Pallas D uit Deventer moeten spelen. De laatste 2 spelers van Pallas 
noteren, wat meteen voor een boel rust zorgt. Zelfs onze spelers spelen nu rustiger. Bart 
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geeft uiteindelijk toch een Paard weg, maar deze keer was het érg moeilijk te zien. Tim B 
is met een grote aanval bezig. Omdat al zijn tegenstander’s stukken achter blijven staan, 
kunnen al Tim B’s stukken mooi naar voren. “Mat!” zegt hij overtuigd, en we hebben weer 
een punt binnen. Uitstekend gedaan, Tim B! 
Bart verliest zijn partij, maar zijn tegenstander was ook echt goed. Wessel heeft een 
mooie aanval en komt met 3 stukken de tegenstander’s stelling binnen. Hij jaagt de Koning 
weg, maar sluit in de tussentijd wel z’n eigen Dame op. Die raakt hij dus kwijt. Op de een 
of andere manier weet Wessel het nog zo te draaien dat zijn tegenstander de Dame ook 
weggeeft en raakt Wessel uiteindelijk netto maar een Loper kwijt. Leon houdt alles in 
balans nadat er ongelijk gerokeerd is. Hoewel: ze komen nu allebei elkaar’s Koningsstelling 
binnen. Maar terwijl Leon’s tegenstander de boel wel wat dicht probeert te houden, 
vergeet Leon dat die zich ook nog kan verdedigen. En dus gaat hij mat. Wessel is 
onderhand in een moeilijk eindespel terechtgekomen, kiest de verkeerde voortzetting, 
geeft daardoor door schaakjes een boel pionnen na elkaar weg en geeft dan maar op. 
Pallas D – Zutphen D: 3-1 
 
In ronde 5 spelen we tegen De Schaakmaat D2 uit Apeldoorn. Bart lukt het vandaag maar 
niet om echt rustig te spelen, en hij staat hierdoor na 1 minuut alweer een kwaliteit 
achter. Zijn tegenstander speelt trouwens net zo snel en op dat moment zijn er al 6 
stukken geslagen… Wessel staat ook al een stuk achter en Tim B wordt weggedrukt en 
geeft daardoor de Dame weg. Leon drukt ondertussen zo hard op de klok dat die omvalt op 
het bord en alle stukken door elkaar liggen. Omdat ze beiden niet meer weten hoe het 
stond, moet de partij overgespeeld worden… 
Even later is Bart in het eindspel gekomen, waar hij uiteindelijk een Paard kwijtraakt. 
Leon en zijn tegenstander neurieen ondertussen het muziekje van Star Wars, en Leon geeft 
een Dame weg. Wessel is ondertussen zo geschrokken van een paar schaakjes van zijn 
tegenstander dat hij zomaar een Toren weggeeft. Leon’s tegenstander is ondertussen zo 
luid aan het praten en zingen dat de wedstrijdleider er tot 2x bijkomt om te zeggen dat hij 
rustiger moet zijn. Wessel’s tegenstandster is ondertussen vergeten hoe ze mat moet 
zetten met Dame en Toren. Na een boel uitproberen lukt het toch en Wessel verliest, net 
als Leon. Zutphen D – De Schaakmaat D2: 0-4 
 
Nog een ronde moeten we spelen en deze is tegen Voorst D. Wessel, Tim B en Leon winnen 
tegelijkertijd en binnen een minuut een Dame, waarna de teamleider van Voorst maar 
even zegt dat ze bij Voorst rustiger moeten spelen. Bart zit een minuutje later alweer in 
het eindspel met een Paard en 7 pionnen tegen 7 pionnen, waar hij een onhoudbare 
vrijpion creëert. Hij vergeet hem echter vooruit te zetten, waarna zijn tegenstander 
erheenloopt en deze alsnog erafslaat. Bart houdt uiteindelijk 1 pion over, en het is genoeg. 
Bart zet mat en Tim B ook, hoewel ik zelf nog even moet kijken of het echt zo is, want het 
is in het midden van het bord met de hulp van een stuk of 6 stukken! Leon heeft 
ondertussen de Dame weer teruggegeven. Gelukkig houdt Wessel het hoofd er wél bij en 
maakt de partij zelfs met twee Dames af. 
Dan zie ik dat Leon’s tegenstander de klok omgooit. Hoe krijgen jullie dat bij die grote 
houten klokken toch voor elkaar jongens?! Leon komt dan in een eindspel terecht waarin 
hij een Paard en 2 pionnen tegen 1 pion heeft. Zijn tegenstander valt dan aan en Leon 
moet kiezen wat hij redt: zijn Paard of zijn pion. Hij kiest het Paard, zijn laatste pion gaat 
eraf en het is remise… Zutphen D – Voorst D: 3,5-0,5 
 
Een mooi einde jongens! Nou alleen de volgende keer nog iets rustiger spelen, want 
hiermee worden we geen kampioen…  
 
Rob 


