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Voorzitter:  Gerrit Ruegebrink 
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Penningmeester: Klaas Hagendijk 
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Algemeen bestuurslid: Coen Rampen 
 
Redactie Toren: Olav Wilgenhof 
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Contributie: 
Seniorleden:  € 96,- per jaar 
Juniorleden:  € 60,- per jaar 
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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 19:45 tot 19:55 bij de speelzaal  
  
Deadline kopij Toren 104: 
15-07-2007 
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Voorwoord 

• Allereerst de trieste mededeling dat ons zeer gewaardeerd lid Piet van Gorkum op 21 
mei is overleden. Elders in dit blad een in memoriam. 

• We zijn blij dat Dinie, na een heupoperatie, weer in ons midden is. Als nieuwe leden 
heet ik hartelijk welkom: Teun Michels en Benno Galjart. Ik hoop dat jullie beiden zich 
gauw “thuis” zult voelen op onze club. 

• De interne competitie verloopt voorspoedig. Elke maandagavond is er een goede 
bezetting. Ook het afwisselende programma valt goed in de smaak. Etienne is met 
grote voorsprong 1e geworden van de interne competitie. Trouwens, voor wie het nog 
niet weet, Etienne is OSBO-kampioen geworden. Hij mag nu meedoen aan de 
voorronden van het NK. Proficiat Etienne! 

• De interne zit er bijna op. 11 juni is de laatste competitieronde. 18 juni het snelschaak 
toernooi in Lochem en 25 juni in Zutphen. In de maanden juli en augustus is er geen 
schaken. 

• De externe competitie is voorspoedig verlopen. Het 1e is ongeslagen kampioen 
geworden. Een geweldige prestatie. Proficiat! Volgend seizoen succes in de 
Promotieklasse. Het 2e heeft tot de laatste wedstrijd meegedaan om het 
kampioenschap. Helaas ging de laatste wedstrijd, tegen onze concurrent VDS, verloren, 
waardoor we op de 3e plaats zijn geëindigd in de 2e klasse. Het 3e heeft zich 
gehandhaafd in de 3e klasse en het 4e kon geen potten breken in de 4e klasse.  

• Het jaarlijkse basisschoolschaaktoernooi is weer prima verlopen, met dank aan de vaste 
vrijwilligers. Een vast team dat precies weet wat hun taken zijn. Bedankt allemaal. 
Basisschool Welgelegen uit Warnsveld was duidelijk de sterkste. Wethouder Geerken 
reikte de prijzen uit. 

• We zijn voornemens om op zaterdag 25 augustus of zaterdag 1 september op de 
binnenplaats van het Oude Bornhof een schaakclinic /wedstrijd te geven van 11.00 uur 
tot 15.00 uur. We hopen zo meer bekendheid te geven aan het schaken en als dit een 
geïnteresseerd lid oplevert kan hij/zij gelijk komen meespelen. 

• Noteert u alvast de datum van de Algemene Ledenvergadering in uw agenda: maandag, 
27 augustus 2007. 

• Half juni ga ik al met vakantie. Ik wens u allen een hele fijne vakantie, in goede 
gezondheid, hopelijk goed weer en tot ziens op de ALV. 

 
Gerrit Ruegebrink, 
Voorzitter 
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Redactioneel 
Beste Leden, 
Namens de voltallige redactie van De Toren (Coen Rampen, Rob The en ondergetekende) 
bied ik u hierbij onze excuses aan – met name aan alle mensen die kopij hebben ingeleverd 
- voor het late verschijnen van het clubblad. Helaas zijn wij door verschillende 
omstandigheden niet in staat geweest om tijdig tot een editie te komen.  
Daar staat tegenover dat we nu wel een dik clubblad met veel kopij hebben, en dus veel te 
lezen. Eric Kloppers heeft zoals gebruikelijk weer gezorgd voor een stevige hoeveelheid 
wedstrijdverslagen van het eerste. Gerrit Ruegebrink nam de verslagen voor het tweede 
voor zijn rekening. Verder zijn er nog stukjes van Harrie Kuizenga en Dirk van Rikxoort. 
Veel leesplezier! 
 
Schaakgroeten, 
 
 
Olav Wilgenhof 
 

Agenda 

 
Maandag 18 juni Snelschaakkampioenschap Lochem 
 
Maandag 25 juni Snelschaakkampioenschap Zutphen, afsluiting seizoen 2006-2007 
 
Maandag 27 aug. Algemene Ledenvergadering seizoen 2007-2008 
 
 
 

Eric Kloppers 
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Interne najaarscompetitie 2006: stand na 12e ronde 

Nr Naam  Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc Kl On Ng 
1 Nagib Zafari 571.00  60 12 10  0  2  0 83.3 -1  0 0  
2 Etienne Goudriaan 571.00  59 10 10  0  0  0 100.0  2  0 2  
3 Jan Kalkwijk 415.00  58 10  7  0  3  0 70.0  0  0 2  
4 Willem Oving 413.00  57  9  6  1  2  0 72.2  0  0 3  
5 Alexander Sahakian 394.00  56 10  6  1  3  0 65.0  2  0 2  
6 Kees Henstra 388.00  55 12  7  1  4  0 62.5  0  0 0  
7 Gert Jan Ludden 365.00  54  1  1  0  0  0 100.0 -1  0 11  
8 Wouter Rothengatter 343.00  53 10  4  4  2  0 60.0  1  0 2  
9 Frank Posthuma 337.17  52  9  5  1  3  0 61.1  1  0 3  
10 Gerrit Ruegebrink 335.17  51 11  5  3  3  0 59.1  0  0 1  
11 Eric Kloppers 326.50  50 12  5  3  4  0 54.2  1  0 0  
12 Olav Wilgenhof 319.00  49 12  4  5  3  0 54.2 -1  0 0  
13 Vincent Theissen 304.50  48 12  4  4  4  0 50.0  0  0 0  
14 Jan Blaak 283.50  47 12  4  4  4  0 50.0 -1  0 0  
15 Klaas Hagendijk 263.83  46 11  5  1  5  0 50.0 -1  0 1  
16 Wim van Haaster 259.67  45 10  3  4  3  0 50.0  1  0 2  
17 Dirk van Rikxoort 255.00  44 12  4  3  5  0 45.8  1  0 0  
18 Harry de Rover 230.50  43 11  5  1  5  0 50.0  0  0 1  
19 Hans de Vos 225.83  42 12  4  3  5  0 45.8  0  0 0  
20 Fred Jongkind 215.83  41 10  5  0  5  0 50.0 -1  0 2  
21 Harrie Kuizenga 210.17  40 11  5  0  6  0 45.5  0  0 1  
22 Wim van Meeteren 207.83  39  8  3  3  2  0 56.3 -1  0 4  
23 Max Venema 173.50  38 11  3  2  6  0 36.4  0  0 1  
24 Patrick Goudriaan 169.00  37  1  0  0  1  0 0.0  1  0 11  
25 Jan Eefting 162.67  36 11  3  1  7  0 31.8  0  1 0  
26 Rick Eckstein 118.17  35  7  1  1  5  0 21.4 -1  0 3  
27 Levon Sahakian 113.67  34  3  2  0  1  0 66.7 -2  0 9  
28 Paul Ham 107.67  33  5  1  1  2  1 30.0  1  1 6  
29 Piet van Gorkum 105.50  32  9  2  0  7  0 22.2  0  0 3  
30 Jurrien Schouten 81.00  31  2  1  0  1  0 50.0  0  1 9  
31 Egbert Talens 56.83  30 11  1  0 10  0 9.1  0  1 0  
32 Wouter Kerpershoek 29.00  29  0  0  0  0  0 0.0  0  0 12  
33 Guido van Stappen 28.00  28  1  0  0  1  0 0.0 -1  0 11   

 
Gert-Jan Ludden en Patrick Goudriaan zijn tegen het einde van de najaarscompetitie 
verwelkomd als nieuwe leden en hebben beiden extra startpunten ontvangen, welke in 
deze tabel (achteraf) niet in mindering op hun totaalaantal punten zijn gebracht. Hierdoor 
staan zij (niet in relatie tot hun speelsterkte) (te) hoog op de ranglijst. Dit geldt uiteraard 
vooral voor Gert-Jan Ludden, omdat hij, vanwege zijn speelsterkte, de meeste startpunten 
ontving. Paul Ham heeft kennelijk nog ergens een afgebroken partij. Indien mogelijk zal dit 
nog worden hersteld, echter zal e.e.a. wel moeten worden achterhaald. Rick Eckstein 
heeft na 7 ronden niets meer van zich laten horen. Ook was hij helaas niet meer 
bereikbaar. Wouter Kerpershoek staat nog wel op de lijst, maar heeft zoals te zien is dit 
seizoen geen enkele partij voor de interne competitie gespeeld. Wel heeft hij één keer 
voor het vierde extern gespeeld. Guido van Stappen, onze schaak-Belg zal ik maar zeggen, 
vond het helaas te laat worden op de maandag avond en heeft vriendelijk bedankt voor 
verdere deelname. Verder mag uiteraard als een bijzondere prestatie beschouwd worden 
dat Etienne Goudriaan met 10 uit 10 de maximale score heeft gehaald. De 
opkomstpercentage is met 74,24% redelijk goed te noemen. Een paar mensen zijn nooit 
geweest, maar daar staat tegenover dat veel meer mensen altijd zijn geweest. Dit 
verheugt mij.  
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Interne voorjaarscompetitie 2007: stand na 12e ronde 

Nr Naam  Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Ng 
1 Jan Kalkwijk 508.50 60 12  7  3  2 70.8 1  0   0 
2 Klaas Hagendijk 493.00 59 12  6  6  0 75.0   1  0  0 
3 Eric Kloppers 469.00 58 12  7  3  2 70.8 -1  0   0 
4 Etienne Goudriaan 455.50 57  8  6  1  1 81.3 1  0   4 
5 Nagib Zafari 414.00 56 12  6  3  3 62.5 -1  0   0 
6 Willem Oving 409.00 55 11  4  6  1 63.6 0  0  1 
7 Kees Henstra 405.00 54  8   5  2  1 75.0 1  0   4 
8 Jan Blaak 341.50 53 10  5  2  3 60.0 0  0  2 
9 Gerrit Ruegebrink 324.00 52 11  5  1  5 50.0 1  0   1 
10 Frank Posthuma 323.00 51  7  4  2  1 71.4 2  0  5 
11 Alexander Sahakian 303.67 50 10  5  2  3 60.0 1  0  2 
12 Dirk van Rikxoort 289.67 49 11  3  6  2 54.5 1  0   1 
13 Wim van Meeteren 269.00 48 11  3  4  4 45.5 1  0   1 
14 Wim van Haaster 257.83 47 10  3  4  3 50.0 -1  0   2 
15 Patrick Goudriaan 255.50 46  9  4  1  4 50.0 0  1   2 
16 Harry de Rover 254.00 45 10  3  3  4 45.0 -1  0   2 
17 Hans de Vos 246.67 44 12  4  3  5 45.8 -2  0   0 
18 Wouter Rothengatter 238.00 43 10  3  3  4 45.0 -1  1   1 
19 Teun Michels 203.50 42  6  3  2  1 66.7 0  0   6 
20 Jurrien Schouten 188.17 41  8  3  1  4 43.8 0  0   4 
21 Egbert Talens 170.00 40 11  3  1  7 31.8 -1  1   0 
22 Jan Eefting 168.50 39 12  2  4  6 33.3 -1  0   0 
23 Gert Jan Ludden 167.00 38  3  3  0  0 100.0 -1  0  9 
24 Olav Wilgenhof 150.50 37 10  1  3  6 25.0 0  1   1 
25 Paul Ham 148.17 36  7  2  0  5 28.6 0  1   4 
26 Vincent Theissen 122.50 35  5  2  0  3 40.0 0  0   6 
27 Benno Galjart 115.00 34  3  2  1  0 83.3 -1  0   9 
28 Fred Jongkind 109.67 33  7  0  3  4 21.4 1  0   5 
29 Max Venema 100.00 32 11  1  2  8 18.2 -1  0   1 
30 Harrie Kuizenga 74.83 31  5  0  2  3 20.0 1  0   7 
31 Levon Sahakian 35.00 30  1  0  0  1 0.0 0  0  11 
32 Piet van Gorkum 29.00 29  0  0  0  0 0.0 0  0  12 
33 Wouter Kerpershoek 28.00 28  0  0  0  0 0.0 0  0  12 
34 Guido van Stappen 27.00 27  0  0  0  0 0.0 0  0  12 
35 Rick Eckstein 0.00 26  0  0  0  0 0.0 0  0  12 

 
Teun Michels en Benno Galjart zijn gedurende de voorjaarscompetitie verwelkomd als 
nieuwe leden. Zij hebben geen extra startpunten ontvangen. Hun plaats op de ranglijst is 
derhalve in relatie tot hun speelsterkte te laag. Inmiddels is de laatste ronde gespeeld en 
Jan Kalkwijk wint de voorjaarscompetitie. Het opkomstpercentage is nu beduidend lager, 
namelijk 65,95%. Dit ligt aan een aantal factoren. Sommige mensen hebben veel moeite 
om zich na de Kerst nog te motiveren. Vincent Theissen is hiervan een goed voorbeeld. 
Harrie Kuizenga heeft na de Kerst weinig gespeeld vanwege drukke werkzaamheden op de 
maandagavond. Zodra hij kon is hij echter altijd gekomen en soms kwam hij zelfs na tienen 
nog om te kijken. Fred Jongkind heeft jammer genoeg, wegens te drukke werkzaamheden, 
bedankt als lid. Levon Sahakian heeft het te druk op school en schaakt eigenlijk nog maar 
weinig. Gelukkig geeft hij nog wel les op de vrijdagavond. Helaas is Piet van Gorkum 
overleden; hem zullen we enorm missen.  
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Interne competitie 2006/2007; totaalstand 

Nr Naam  Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc Kl On Ng 
1 Etienne Goudriaan 1026.50 60 18 16  1  1  0 91.7  3  0 6  
2 Nagib Zafari 985.00 59 24 16  3  5  0 72.9 -2 0 0  
3 Jan Kalkwijk 923.50 58 22 14  3  5  0 70.5  1  0 2  
4 Willem Oving 822.00 57 20 10  7  3  0 67.5  0  0 4  
5 Eric Kloppers 795.50 56 24 12  6  6  0 62.5  0  0 0  
6 Kees Henstra 793.00 55 20 12  3  5  0 67.5  1  0 4  
7 Klaas Hagendijk 756.83 54 23 11  7  5  0 63.0  0  0 1  
8 Alexander Sahakian 699.67 53 20 11  3  6  0 62.5  3  0 4  
9 Frank Posthuma 660.17 52 16  9  3  4  0 65.6  3  0 8  
10 Gerrit Ruegebrink 659.17 51 22 10  4  8  0 54.5  1  0 2  
11 Jan Blaak 625.00 50 22  9  6  7  0 54.5 -1  0 2  
12 Wouter Rothengatter 581.00 49 20  7  7  6  0 52.5  0  0 3  
13 Dirk van Rikxoort 544.67 48 23  7  9  7  0 50.0  2 0 1  
14 Gert Jan Ludden 532.00 47  4  4  0  0  0 100.0 -2  0 20  
15 Wim van Haaster 517.50 46 20  6  8  6  0 50.0  0  0 4  
16 Harry de Rover 484.50 45 21  8  4  9  0 47.6 -1  0 3  
17 Wim van Meeteren 476.83 44 19  6  7  6  0 50.0  0  0 5  
18 Hans de Vos 472.50 43 24  8  6  10  0 45.8 -2  0 0  
19 Olav Wilgenhof 469.50 42 22  5  8  9  0 40.9 -1  1 1  
20 Vincent Theissen 427.00 41 17  6  4  7  0 47.1  0  0 7  
21 Jan Eefting 331.13 40 23  5  5  13  0 32.6  0  1 0  
22 Fred Jongkind 315.50 39 17  5  3  9  0 38.2  0  0 7  
23 Harrie Kuizenga 285.00 38 16  5  2  9  0 37.5  0  0 1  
24 Max Venema 273.50 37 22  4  4  14  0 27.3  0  0 1  
25 Patrick Goudriaan 224.50 36 10  4  1  5  0 45.0  1  1 13  
26 Jurrien Schouten 269.17 35 10  4  1  5  0 45.0  0  1 13  
27 Egbert Talens 226.83 34 22  4  1  17  0 18.4 -1  2 0  
28 Teun Michels      203.50 33  6  3  2  1  0 66.7  0  0 18 
29 Paul Ham           155.84 32 12  3  1  7  1 29.2  1  2 10  
30 Levon Sahakian  148.67 31  4  2  0  2  0 50.0 -2  0 20  
31 Rick Eckstein 118.17 30  7  1  1  5  0 21.4 -1  0 15  
32 Benno Galjart    115.00 29  3  2  1  0  0 83.3 -1 0 21 
33 Piet van Gorkum 134.50 28  9  2  0  7  0 22.2  0  0 15  
34 Wouter Kerpershoek 29.00 27  0  0  0  0  0 0.0  0  0 24  
35 Guido van Stappen 28.00 26  1  0  0  1  0 0.0 -1  0 23   

 
De interne competitie 2006/2007 is voorbij. Ik kan wel zeggen dat we een geslaagd seizoen 
achter de rug hebben. Etienne Goudriaan is kampioen van Zutphen met een score van 16½ 
uit 18, wat neerkomt op een percentage van 91,7%. Zeer goed Etienne! De totale 
opkomstpercentage is 69,29%. Daarbij is uitgegaan van 24 partijen per persoon. Iedereen 
die later de competitie is ingestapt en iedereen die voortijdig de competitie is uitgestapt 
drukken dit percentage uiteraard behoorlijk, dus kan gezegd worden dat de opkomst meer 
dan goed is geweest dit seizoen. Ik hoop voor de komende jaren dat de opkomst net zo 
goed of beter zal zijn.  
 
Het te hanteren systeem voor komend seizoen zal wederom een punt van discussie worden 
op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar 
het ratingsysteem op zwitsers. Dit kan, zoals afgelopen seizoen bij de rapidcompetitie is 
gebleken, uitstekend via het programma Sevilla. 
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Rapidcompetitie: stand na 24e ronde 

Nr Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg 
1 Levon Sahakian         3   3   0   0    3.0 -1 -1  1833  2174  1802 

2 Gert-Jan Ludden        8   5   3   0    6.5  0 -1  2218  2157  2231 

3 Etienne Goudriaan      6   2   3   1    3.5  0  1  1907  2028  1887 

4 Kees Henstra          18   8   8   2   12.0  2  1  1919  1956  1896 

5 Jan Kalkwijk          24  15   2   7   16.0  0  2  1972  1921  2007 

6 Klaas Hagendijk       19  11   3   5   12.5 -1 -1  1934  1918  1937 

7 Frank Posthuma         5   4   0   1    4.5  1  1  1773  1882  1757 

8 Nagib Zafari          21   9   6   6   12.0 -1 -1  1822  1851  1807 

9 Willem Oving          24  14   2   8   15.0  2  1  1878  1845  1890 

10 Olav Wilgenhof       21   8   5   8   10.5 -1 -1  1739  1825  1688 

11 Alexander Sahakian   24  13   1  10   13.5  0 -2  1801  1819  1771 

12 Eric Kloppers        21  11   3   7   12.5 -1  1  1820  1807  1816 

13 Teun Michels          3   1   1   1    1.5  1  1  1824  1792  1826 

14 Gerrit Ruegebrink    24  10   4  10   12.0  2  1  1686  1744  1641 

15 Hans de Vos          24  11   3  10   12.5  0 -2  1689  1700  1673 

16 Jan Blaak            21  10   2   9   11.0 -1 -1  1728  1699  1738 

17 Patrick Goudriaan     9   3   1   5    3.5  1  2  1668  1673  1670 

18 Fred Jongkind         8   3   2   3    4.0  0  1  1587  1652  1573 

19 Vincent Theissen      3   1   0   2    1.0 -1  1  1670  1622  1674 

20 Wouter Rothengather  15   3   3   9    5.0  1 -1  1682  1618  1723 

21 Jurrien Schouten     12   5   0   7    5.0  0  1  1523  1609  1493 

22 Harrie Kuizinga      12   5   2   5    6.5  0  1  1521  1565  1500 

23 Benno Galjart         6   2   1   3    2.5  0 -1  1678  1557  1700 

24 Dirk van Rikxoort    21   5   9   7    9.5 -1  1  1587  1557  1617 

25 Harrie de Rover      20   7   4   9    9.5 -2 -1  1544  1527  1561 

26 Piet van Gorkum       5   3   0   2    3.5 -1 -1  1470  1522  1460 

27 Wim van Meeteren     14   5   4   5    7.5  0 -1  1600  1511  1635 

28 Jan Eefting          21   6   2  13    7.0  1  1  1454  1485  1450 

29 Paul Ham              9   3   1   5    4.0  1  2  1355  1443  1334 

30 Wim van Haaster      10   2   3   5    4.0  0  1  1523  1441  1550 

31 Max Venema           11   4   0   7    4.5 -1 -1  1438  1392  1457 

32 Egbert Talens        22   2   2  18    3.5  0 -1  1301  1245  1330 

33 Rick Eckstein         6   1   0   5    1.0  0  1  1544  1222  1594 

 

De laatste drie ronden zijn inmiddels gespeeld. Kees Henstra is rapidkampioen 2006-2007 
geworden. Levon Sahakian, Gert-Jan Ludden en Etienne Goudriaan (en anderen) komen 
niet in aanmerking voor een eindklassering, omdat zij hiervoor niet voldoen aan de 
minimale eis van 14 gespeelde partijen. Het opkomstpercentage is hier trouwens ronduit 
laag: 59,34%. Het lijkt zo te zijn dat velen moeten wennen aan deze nieuwe vorm van 
competitie. Sommigen blijven echt weg. Ik noem Frank Posthuma en Vincent Theissen. 
Jammer. Bovendien is het zo dat veel mensen de laatste ronde van de avond laten 
schieten, wat overigens hun goed recht is. Ik noem met name Wim van Haaster (wel even 
zeggen dat je weggaat). Sommigen missen de eerste ronde wel eens. Ik noem Klaas 
Hagendijk. Al met al lijkt er een redelijke afspiegeling van het spelniveau te zijn gegeven 
met deze lijst, al moet ik erbij zeggen dat ik er pas na de 15e ronde achter kwam dat het 
programma niet helemaal correct ingesteld stond, zodat er na de 12e (tot en met de 15e) 
ronde geen zuivere paring is geweest. In deze drie ronden kon het voorkomen dat (te) 
hooggeplaatste spelers tegen (te) laaggeplaatste spelers uitkwamen, wat natuurlijk 
onwenselijk is. Het programma Sevilla gaf aan dat er sprake is van een aantal fouten; dit 
heeft onder andere hiermee te maken. Ik moet zeggen dat ikzelf zeer tevreden ben over 
het programma, welke ik kort voor het afgelopen seizoen nog even van internet had 
geplukt, na werkelijk uren (en lange tijd vergeefs) te hebben gezocht. Wist ik veel dat het 
programma zo heette…



De Zutphense Toren 103  9 

 

Partijverslag extern: Schaakstad 5 - Zutphen 1 
Een regelmatige match, maar… (There’s only one Nagib Zafari!) 
 
Hebben jullie de finale van Lakeside gezien – om eens met een totaal andere sport te 
beginnen? De legendarische topfavoriet Adams, een grote bebaarde man van 50, zou voor 
het eerst in zijn dartsleven het belangrijkste toernooi van het jaar gaan winnen. Hij moest 
als de nr 1 geplaatste tegen een eveneens 50-jarige debutant op dit niveau, Nixxon, die 
dankzij een fraai speelschema en enkele miraculeuze ontsnappingen verder was gekomen 
dan hij ooit had durven dromen. De kleine Nixxon, een man met de uitstraling van een 
degelijke, behoorlijk vasthoudende ondergeschikte belastingambtenaar, was in de over 7 
gewonnen sets te spelen finale zo vreselijk kansloos, dat hij bij een 6-0 achterstand en een 
2-1 achterstand in games met een zielige glimlach begon aan wat zijn laatste game zou 
worden in deze triest eenzijdige eindstrijd – iets dat door alle deskundigen trouwens ook 
was voorzien. 
Hij haalde die game waarin Adams was begonnen bij verrassing binnen en wist het publiek 
tot een bescheiden applausje te brengen door vervolgens ook de volgende game binnen te 
halen en zo tenminste 1 setje mee te pikken. Wat erna gebeurde was de meest 
merkwaardige omslag die ik ooit in een serieuze sport had waargenomen. (Tenminste, tot 
die gedenkwaardige 16e januari in Apeldoorn). Nixxon kreeg een fonkeltje in zijn ogen en 
begon veel beter te gooien. Adams verloor ook de daaropvolgende set en het publiek werd 
al wat levendiger. Adams begon te verbleken, gooide zijn dubbels angstig en het zweet 
begon te stromen. Nixxon kreeg vleugels, alles lukte en hij won set op set en kwam tot  
6 - 6: het publiek stond op de banken en de vrouw van Adams verliet wanhopig de zaal. 
Met zijn laatste krachten en veel geluk in de eerste game wist Adams de beslissende 13e 
set toch te winnen, maar er waren eigenlijk 2 winnaars na afloop! 
 
Waarom deze inleiding? Omdat niemand had kunnen vermoeden dat ik al een dag later 
getuige zou worden van een nog onwaarschijnlijker opstanding in een sport die mij veel 
liever is. Ik had het grote geluk te zitten op bord 7, vlak naast Nagib Zafari, de man in 
vorm, die tot nu toe al zijn externe partijen had gewonnen. Hij speelde tegen een 
jongedame, Christianne, net als Nixxon een vriendelijke en op het oog vrij degelijke 
persoonlijkheid. Ook zij opende (met wit) zo miserabel, dat al na een zet of 10 de uitslag 
van deze partij in wezen vast stond. Speel maar eens mee en bedenk nog iets met wit na 
de volgende zetten in het Aangenomen Damegambiet. (Of los de puzzel op: zwart wint in … 
zetten!) 
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. a4?! 
Niet OK volgens Etienne en ook al onvindbaar in mijn 
Batsford openingenboek van Kasparov. 
3. … Pf6 4. Lg5 Pe4 5. Lh4 g5! 6. Lg3 c5 7. d5 Lg7  
8. Dc2? 
Echt een stelling voor tempoverlies… 
8. … Lf5! 9. Dc1 Dh5+ 10. Kd1 Db4 11. Pc3 
Zie diagram. Ik heb hier geen Fritz, maar ik denk dat die 
nu op –10.0 staat… 
Zelf heb ik even gekeken naar: 
11. … Lxc3 12. bxc3 Pxc3+ 13. Ke1 Pxd5+ 14. Dd2 c3!  
15. Dxd5 Pc6! 
Met de dreiging Tad1! Ook 15. … c2+ 16. Kd2 Db1+  
17. Txb1 cxb1D+ lijkt met een doos vol spullen meer niet fout. Nagib Adams speelde hier 
het onjuiste, maar bepaald niet fatale: 11. Db3+, waardoor de witte a-toren later via a3 
met tempowinst fors in het spel kwam en zelfs via b7 binnenviel. Dat leek niet heel erg, 

WyyyyyyyyX 
xCdAaGaAcx 
xbBaAbBeBx 
xAaAaAaAax 
xaAbHaEbAx 
xHfBaDaAax 
xaAjAaAkAx 
xAhAaHhHhx 
xiAlMaKjIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 11. Pc3 
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want Nagib had intussen wel een vol stuk verorberd; bovendien waren de dames 
verdwenen.   
 
Wel wordt het mentaal een moeilijk potje als je het gevoel hebt dat het in maximaal 15 
zetten gebeurd had moeten zijn en je door een onnauwkeurig schaakje nog 3 uur aan de 
bak moet voor de technische afronding. Christianne Nixxon zat intussen veel vrolijker 
achter het bord, blij dat haar de schande van een vreselijke afstraffing was gespaard 
gebleven. Omdat er gezien de materiaalverhouding toch niets meer te verliezen viel, 
bewoog zij alle stukken tegelijk richting de koning van Nagib. Wat later was het moment 
dat zij ook nog de h-lijn met haar andere toren ging bezetten zo alarmerend, dat ik toen 
voor het eerst het woord matnet op mijn aantekenblaadje heb geschreven. Deed Nagib dan 
niets zinnigs? Nee, eigenlijk niet. Hij zette vele onbeduidende zetten op de damevleugel 
om daar op jacht te gaan naar een pion en weigerde lange tijd het gevaar te zien. Intussen 
had Etienne, die Christianne bleek te kennen zijn stellingsoordeel gegeven: onduidelijk, 
maar Nagib staat niet eens beter, ondanks zijn stuk meer. Bovendien meldde hij dat deze 
jongedame beslist niet de minste van het team van Schaakstad was en dat er nog wel iets 
te verwachten viel. En ja hoor: Nagib overtrof de echte Adams, want hij kwam niet meer 
terug in de match: veld voor veld werd de koning ingesnoerd en hoe Nagib ook dacht, 
peinsde en zijn hersens liet kraken, het mat was niet te vermijden en een eeuwig schaakje 
zat er aan de overzijde ook net niet in… 
 
De alvast genoteerde zekere 1 voor Nagib werd dus een 0, maar als troost mag gelden dat 
zijn partij onvergetelijk is, ook omdat de omslag niet werd veroorzaakt door 1 grote 
blunder. Nagib toonde terecht respect voor het spel van zijn veerkrachtige opponente na 
zet 11, maar was toch een beetje (…) teleurgesteld na afloop. 
Ik hoop dat de hele partij door Nagib gaat worden besproken, want ik heb hem hier niet 
voorhanden. 
 
Dan volgt nu het verslag van de andere 7 borden… (details horen er ook bij): 
Aan bord 1 vinden we Etienne, die met wit het Koningsindisch bestrijdt. De tegenstander 
van Klaas aan 2 wil afkijken en speelt dezelfde opening met wit in de voorhand. Bij Jan 
Kalkwijk staat een vertrouwde Engelse opening op het bord. Willem Oving komt weer eens 
met een bizarre, doch lastig aan te pakken opening met e6, b6 en Lb7 – zo speelde ik zelf 
altijd op de middelbare school! Kees Henstra speelt uiteraard het Weens met f4. 
Een speltype dat hem goed ligt. Op 6 speelt Nagib en we weten daarover bijna alles. Op 7 
zit ik zelf in het 1001ste Londoner systeem; dat gaat met de ogen dicht tot een zet of 12. 
Frank Posthuma zijn tegenstander speelt het echte Colle-systeem en houdt zijn 
zwartveldige loper dus achter e3 in reserve.  
 
Na 1 uur is er vooral bij Jan iets gebeurd: zijn tegenstander heeft op semi-geniale wijze 
een stuk gegeven voor aanval; later vertelde Jan mij dat hij het stuk onbedoeld was 
kwijtgeraakt en tot zijn verrassing tegenspel overhield! Verder staat het vrijwel overal nog 
aardig in balans; zelf sta ik wel heel vertrouwd en iets beter.  
Na 2 uur is het duidelijk dat Etienne een verwoestende aanval heeft opgezet en zijn arme 
tegenstander kan slechts lijdzaam toezien. De zwartpartijen staan alle 4 ongeveer gelijk 
(Bij Nagib is de omslag dan in volle gang). Dus moeten vandaag de enen van wit komen. 
Daar ziet het bij Kees beslist niet naar uit: hij is op de damevleugel en in het centrum zo 
overspeeld, dat hij na enige ruil van zware stukken zal moeten opgeven. Hij gaat daarom 
maar lomp op de zwarte koning af. Ook Jan Kalkwijk is ondanks zijn stuk meer in groot 
gevaar. Zou hij zijn toren op h1 nog actief krijgen? – Anders speelt hij in feite met een 
kwal minder. De zege lijkt op dat moment nog niet veilig.  Na 2¾ uur valt de eerste 
beslising aan mijn bord. Door alle aandacht voor het bord van Nagib en de overige partijen, 
heb ik mijn wat obligate partij geheel tegen mijn gewoonte in door ruil supersnel naar een 
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toreneindspelletje gespeeld. Daarin sta ik beter en als mijn sympathieke tegenstander 
Amato 1 onnauwkeurige zet doet, is het gelijk over en sluiten: 1-0. De 2-0 is de eerste 
echte meevaller, want het is Kees die profiteert van een lakse verdediging van de 
kwetsbare h-lijn van zijn tegenstander. Zijn Dame komt binnen en dat blijkt funest; zwart 
heeft het enorm laten liggen! Frank en Klaas remiseren tactisch gezond na degelijke 
partijen met zwart en het is alweer 3-1. Een half uur later is Nagib echt de klos: 3-2. Een 
mooi moment voor Willem Oving om de remise voor te stellen in zijn correcte match.  
(3½- 2½). Jan Kalkwijk heeft intussen de zwarte aanval tot staan gebracht door bijzonder 
nauwgezet te verdedigen. Nu beslist zijn loper voorsprong op eenvoudige wijze, waarmee 
de zege voor het team dus vaststaat. Etienne is als laatste bezig (!). Waarom wint hij niet 
gewoon een volle toren in het intussen verschenen eindspel, waarin hij het met een dame 
opneemt tegen een zielige toren en loper van zijn maar niet opgevende tegenstander? Nu 
staan we nog een vol kwartier te gapen, alvorens hij eindelijk met een opportunistisch 
zetje de lijdensweg van zijn al lang en breed verslagen tegenstander afbreekt. De 
eindstand is dus 5½-2½, een bijzonder degelijke zege, getuige ook de scores: Alle 
witspelers winnen, alle zwartspelers remise en 1 klein ongelukje aan bord 6! Op naar de 5e 
ronde tegen WDC, de hekkesluiter, die echter slechts met kleine cijfers pleegt te verliezen 
en niet onderschat mag worden! Voorst heeft deze ronde ook weer gewonnen, we treffen 
hen in ronde 6! 
 
Eric Kloppers  
 

Partijverslag extern: Zutphen 1 – WDC 1 

ZUTPHEN 1 WINT MET LIEFST 7-1 VAN WDC 1 
 
Ik spreek voor aanvang van deze ronde met Henk Steinhauer van WDC, die decennialang 
voor Doetinchem heeft gespeeld. Ik ken hem van Dieren en externe wedstrijden en vraag 
waarom hij is overgestapt. De commercialisering bij Doetinchem ging hem veel te ver en 
hij vond in WDC weer het echte clubgevoel. Ik maakte nog wat reclame voor Zutphen, 
zeggende dat het hier ook een echte ouderwetse club met belangrijke interne is, want hij 
woont in Laag-Keppel. 
 
De eerste ronde langs de borden geeft altijd een vertrouwd beeld, omdat iedereen dit 
seizoen met dezelfde kleur blijft spelen. Zo zien we op 1 Klaas Hagendijk weer eens in een 
Spaanse opening met f5. Ook mag Etienne Goudriaan het weer eens opnemen tegen een 
bijzonder vriendelijke tegenstander die hem 5/8e van het bord gunt uit vrees de 6e rij te 
passeren.  
Jan Kalkwijk speelt een Siciliaan volgens het boekje en op 4 zien we Kees Henstra een 
Caro-Kann met rustige en gezonde zetten aanpakken. Willem Oving kiest met zwart weer 
een onregelmatige opening en de ruimte is dan wel beperkt, er zit beslist samenwerking 
tussen zijn stukken.  
Nagib Zafari speelt een Schotse Opening en heeft ruimtevoordeel en druk tegen f7. 
Frank Posthuma zit in een Nimzo-Indische opening met enige druk op zijn zwarte stelling. 
En ondergetekende speelt weer eens het Londoner systeem en het staat OK. 
 
Na 2 ½ uur spelen komen de eerste beslissingen vrij snel na elkaar. Eerst is het Kees 
Henstra die wint omdat zijn tegenstander in matige stelling pardoes een dame cadeau 
heeft gedaan. Even later wint Willem Oving ook: hij heeft fraai gespeeld, want zijn 
stukken waren prachtig in harmonie bij de voorbereiding en afsluitende actie. Dat is voor 
Klaas en mij een teken om remise voor te stellen. Ik heb wel een pion meer, maar het 



De Zutphense Toren 103  12 

eindspel D+P tegen D+L voor mij is riskant en ik zie geen winstplan meer. Klaas staat 
verschrikkelijk gelijk en beide tegenstanders gaan akkoord: 3-1 voor Zutphen! 
 
Dan resten er nog 4 partijen. Zou WDC nog een kansje hebben? Etienne staat huizenhoog 
gewonnen met een vernietigende aanval, waarin hij een scala aan mooie zetten kan 
spelen. Jan Kalkwijk komt in zijn mooie partij beter te staan na een onnauwkeurigheid van 
zijn tegenstander. Nagib heeft in de overgang naar het eindspel bepaald niet optimaal 
gespeeld, waardoor zijn voordeel is verdwenen. En op bord 7 heeft Frank Posthuma een 
doel gevonden: c4, een zwakke pion van Henk Steinhauer. Deze gaat volledig voor het 
verdedigen van dit pionnetje, waar hij met een dame-uitval waarschijnlijk meer tegenspel 
had gevonden.  
 
Ik bezoek het toilet en zie tot mijn verbazing dat daar de 4 overige teamspelers van WDC  
op de gang een hangplek hebben ingericht. De weinig gezellige ambiance aldaar versterkt 
de droeve aanblik van het groepje, dat het boven niet meer aan blijkt te kunnen zien. 
Mismoedig vertelt men mij dat het dit seizoen gewoon niet wil lukken en dat tegen Pallas 
zelfs een zekere zege in 1 doldwaze minuut aan 3 borden tegelijk werd weggegooid. Aan 
de ratings ligt het niet, want WDC hoort wat dat betreft tot de toppers in onze poule…. 
 
Weer boven blijkt de negatieve uitstraling van hun teamgenoten zelfs via de vloer door te 
dringen. Want de tegenstander van Nagib begint aan een funest winstplan, waarmee hij 
ongewild Nagib 2 gevaarlijke vrijpionnen bezorgt. Nagib wint eenvoudig. En ook wordt de 
bekommerd ogende opponent van Etienne slachtoffer: Etienne combineert hem 100% van 
het bord. Ook Jan Kalkwijk slaat gedecideerd toe met een sterke Dame, die een T+L ver de 
baas is in de slotstelling. En tenslotte weet Frank Posthuma de c4 pion inderdaad te 
vangen, maar moet daarna nog heel zorgvuldig een gaatje voor zijn koning maken om zelf 
niet mat te gaan. Hij ziet het en wint daarna ook zijn partij. Hoe triest moet de hereniging 
een trap later geweest zijn… WDC is nu in grote degradatienood, terwijl wij met al 30 
bordpunten uit 5 matches lekker doordenderen. Voorst 1 heeft ook glansrijk gewonnen van 
Dronten 1, waardoor we op 12 maart aan de bak kunnen voor wellicht een vroeg 
kampioenschap in een echte topper in de Voorster voetbalkantine. Fans, komt allen en na 
afloop is er bij evt. kampioenschap een leuke maandagnacht (0.30-2.00 uur) in Camelot! 
Want dat is traditie! 
Maar: niet te vroeg juichen, want Voorst is beslist een prima tegenstander en ze hebben bij 
winst op ons alles in eigen hand voor hun slotwedstrijd tegen het op stoom gekomen Pallas 
1. 
 
Eric Kloppers 
 

Partijverslag extern: Voorst 1 – Zutphen 1 
ZUTPHENSE SCHAKERS OVERTUIGEND KAMPIOEN IN VOORST 
 

Het 1e team van Zutphen heeft maandagavond in en tegen concurrent Voorst de titel in de 
1e klasse A van de Oostelijke Schaakbond (OSBO) behaald, waardoor het dit jaar bijzonder 
sterk acterende achttal volgend seizoen in de Promotieklasse mag optreden. De wedstrijd 
tegen de laatst overgebleven concurrent Voorst 1 was spannender dan de uitslag doet 
vermoeden. Vooral aan de hoge borden was er vuurwerk te zien: aan bord 1 provoceerde 
ons oud-lid Jeroen Bosch onze jonge kersverse Zutphense OSBO-kampioen Etienne 
Goudriaan met een wilde opening in de stijl van Basman met de zeldzame zet g5. Er 
ontstond een dynamische stelling, waarin Etienne na een hergroepering van zijn stukken 
toch het betere van het spel kreeg en het punt binnenhaalde. Ook aan bord 2 werd er 
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romantisch geschaakt: Rudy Bloemhart (Voorst) zette met wit het stokoude Evans-gambiet 
voor aan Klaas Hagendijk, die al improviserend een geslaagd nieuwtje vond. Het leek er 
aanvankelijk op dat hij via de diagonaal b3-g8 door wit zou worden opgebracht, maar toen 
de genadeklap uitbleef wist Klaas later materiaal en de partij binnen te halen. Een andere 
memorabele partij was die aan bord 6 tussen J. Nikkels en Nagib Zafari. Na 20 zetten leek 
het er op dat een kleuter de stukken geheel willekeurig op het bord had gezet, zo 
chaotisch was de stelling. Niemand begreep wie er beter stond, totdat Nikkels knap 
afwikkelde naar een gewonnen eindspel. Echter, hij had zoveel tijd gebruikt, dat hij in 
tijdnood op tragische wijze mistastte, waardoor een opgeluchte Nagib met een remise het 
vege lijf kon redden – niet voor het eerst dit seizoen dat hij door volharding alsnog boven 
water bleef! Dat geeft tevens de tendens van de hele match aan: in het laatste speeluur 
bleek Zutphen slagvaardiger: Jan Kalkwijk, Eric Kloppers en Frank Posthuma wisten hun 
voordeel in die fase alle drie op degelijke wijze om te zetten in een vol punt. Jan Kalkwijk 
had positioneel zijn slag al lang en breed geslagen en won zoals hij wilde. Bij Eric Kloppers 
was de Voorster zwartspeler geleidelijk in het nadeel gekomen: het resulteerde in een 
mooi dame-eindspelletje met 2 pionnen meer voor Eric: gesneden koek dus. Frank 
Posthuma had in de opening al duidelijk beter gespeeld dan zijn aarzelende tegenstander, 
die in mindere stand ook nog eens blunderde en een volle kwaliteit cadeau deed. Dat moet 
je tegen onze Frank nooit doen: hij ruilde alles, waarna het eindspel K+T en pionnen tegen 
K+L en pionnen simpel te winnen was. Willem Oving en Kees Henstra noteerden een 
remise; Kees na een duidelijk plusje voor zijn stelling halverwege; maar de kwaliteit meer 
was op zijn bord moeilijk te verzilveren. En Willem had in de opening zijn onvrede over 
zijn stelling al aan mij kenbaar gemaakt: er was sprake van enorme centrumspanning met 
de formaties c4, d4 tegenover d5, e5; wit leek inderdaad iets actiever te staan. Maar 
Willem bleef dus opnieuw knap op de been. Zo was de 6½-1½ overwinning op het sportieve 
team van Voorst een feit. Zutphen vierde het kampioenschap traditioneel in cafe Camelot, 
waar we een eveneens vrolijke Olav tegen het lijf liepen: Het 2e had ook al gewonnen 
tegen 7 pionnen en mag zich opmaken voor de kraker in de laatste ronde tegen hun enige 
concurrent. Ik heb er veel vertrouwen in en hoop met het oog op volgend seizoen dat het 
2e de opengekomen plaats van het 1e in de 1e klasse gaat innemen. Voorst mag in onze 
klasse de slotronde proberen de 2e plaats die mogelijk ook recht geeft op promotie te 
bereiken tegen het sterke Pallas uit Deventer. 
 
Eric Kloppers 
 

Wedstrijdverslag extern: Zutphen 1 – ZSG 2 
Zutphen 1 heeft zich een weg naar het kampioenschap gebaand die er niet om liegt. Alle 
wedstrijden werden overtuigend gewonnen. Eindelijk mag Zutphen het dan nog een keer 
proberen in de promotieklasse, en mocht blijken dat Gert-Jan Ludden volgend seizoen 
extern voor Zutphen wil spelen, dan is de weg naar de KNSB een logisch vervolg. We 
zouden dan immers kunnen beschikken over een -voor Zutphense begrippen- zeer sterk 
eerste team.  
 
Voordat de wedstrijd aanving was reeds bekend dat Zutphen kampioen is, en omdat de 
laatste ronde op vrijdag werd gespeeld had Klaas nog de nodige moeite om een volledig 
team bij elkaar te sprokkelen en dat terwijl alle voorgaande wedstrijden zonder één 
invaller waren gespeeld. Etienne was er niet bij, hij moest schaken vanwege het 
Nederlands kampioenschap jeugdschaak tot 20 jaar (ook belangrijk…). Eric had andere, 
voor mij onbekende, verplichtingen en Willem moest de volgende dag werken, en wilde 
derhalve bijtijds naar bed om fit te blijven. Klaas had inmiddels drie invallers gevonden 
namelijk: Teun, Aleksandr en Olav. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Prima invallers 
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ook. Er was echter nog een vierde behoorlijk onzekere factor. Frank had aangegeven dat 
hij naar een vergadering wilde van de (tafel?) tennisvereniging. Werkelijk iedereen van de 
club, waarvan enigszins zou mogen worden verwacht dat hij een zinvolle bijdrage kon 
leveren, werd gevraagd om in te vallen. (Aan de leden die onverhoopt toch niet voor deze 
gelegenheid zijn gevraagd wordt hierbij, mede namens Frank, excuus gemaakt.) Harry de 
Rover bijvoorbeeld reageerde opgetogen dat hij gevraagd werd voor het eerste en vroeg 
zich af waaraan hij deze promotie te danken had. Paul Ham die we (Klaas en ik) nog tegen 
kwamen op het terras (ik heb die middag 5(!) witbieren genuttigd, en helaas geen tijd 
meer gehad om iets te eten) mocht niet van zijn vrouw. Intussen had Klaas die week ook 
meerdere keren met Frank gebeld om te vragen of hij toch echt niet kon komen spelen, 
maar zijn telefoon werd telkenmale niet opgenomen. Klaas was de wanhoop nabij. Zou het 
eerste team van Zutphen, de kampioen, niet in staat zijn om compleet aan te treden voor 
de gezamenlijke slotronde? We zouden een modderfiguur slaan. Maar nee hoor, Frank 
belde Klaas vrijdagavond om 6 uur; een uur voordat er bij het station verzameld zou 
worden voor de reis naar Zwolle. “Moet ik nog mee?” “Ja!” kwam het verlossende woord 
van Klaas. Eenmaal in Zwolle sprak ik Frank nog even vlak voor de wedstrijd en bleek het 
niet om de vergadering van een tennisvereniging maar om een roeivereniging te gaan.  
 
Jeroen Bosch kwam mij vertellen dat de beste nummer 2 wellicht ook nog recht zou 
hebben op een plaatsje in de promotieklasse en dat Voorst derhalve nog niet geheel 
kansloos zou zijn, maar dat ze dan toch wel zeker zouden moeten winnen van Pallas.  
Zou hij, als Voorst niet promoveert, waar het naar uitziet, want ook de wedstrijd tegen 
Pallas werd die avond niet gewonnen, volgend seizoen misschien toch weer voor Zutphen 
willen komen spelen?   
We zullen zien. 
 
De laatste -traditioneel gezamenlijke- slotronde werd, zoals gezegd, dit keer gespeeld in 
en tegen Zwolle. De organiserende club had voor de kampioen (wij dus) per speler een fles 
rode of witte wijn beschikbaar gesteld. Dit werd door ons uiteraard zeer op prijs gesteld, 
al waren Aleksandr en Najib elkaar beleefdheidshalve de flessen aan het opdringen. Ook 
Klaas had geen zin om met flessen te sjouwen en heeft de zijne aan wijnkenner Kees 
toevertrouwd. Frank lust volgens mij geen wijn, althans geen rode, want toen ik voor de 
witte ging gaf hij mij zonder aarzelen de overgebleven fles rode mee. Daar had ik geen 
moeite mee. Nu nip ik tussen de literaire hoogstandjes door van Suid Afrikas’ Droë Steen 
(wyn van die weskaap) en dit bevalt mij bijzonder goed moet ik zeggen. Ik vertrouw erop 
dat de Ruby Cabernet uit California eveneens van prima kwaliteit zal zijn en ik denk dat de 
‘piepels’ die geen wijn hadden, spijt zouden hebben als ze wisten wat ze misten. 
Overigens laat ik mij op dit moment behoorlijk afleiden door de halve finale 
Wereldkampioenschap snooker tussen Mark Selby en Sean Murphy (stand: 16-15 voor 
Murphy), maar dit geheel terzijde. Het Zwolsch Schaakgenootschap had eveneens voor een 
eerste gratis kopje koffie en plakken cake gezorgd. Al met al prima geregeld dus.  
 
Naar de partijen.  
Afgesproken was dat ik het verslag zou maken, dus maakte ik aantekeningen. Op 
numerieke bordvolgorde volgt hieronder een korte impressie. 
 
Klaas met wit kreeg uiteindelijk een moeilijke stelling, na begonnen te zijn met (volgens 
mij; ik weet het echter niet meer zeker) 1. e4 c5 2. f4 Pc6 3. Lb5 Dc7 4. Pf3 …, hij moest 
ook veel tijd investeren in de opening en het middenspel.  
Jan speelde Scandinavisch. Hij leek mij nogal gedrongen te staan, maar na een tijdje 
begreep ik de stelling niet echt meer. Moeilijk dus. 
Kees kwam precies in zijn zo geliefde Weense opening en het zag er meteen goed uit.  
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Teun kreeg een variant in het Caro-Kann op het bord, waarvan wordt gezegd dat Bobby 
Fischer het regelmatig met wit speelde 1. e4 c6 2. Pc3 d5 3. Df3 …. Teun kende deze 
variant niet. Hij speelde 3. … d4 en kwam uiteindelijk slechter uit de opening.  
Aleksandr kwam volgens mij goed uit de opening (damegambiet), alleen stond het in het 
middenspel natuurlijk behoorlijk vast. Een ‘verdwaalde’ toren op h3 gooide namelijk roet 
in het eten, (inmiddels staat het 16-16) terwijl de c-lijn feitelijk volledig in handen van 
Aleksandr was. Beetje onduidelijk waarom hij toren naar h3 speelde.  
Najib speelde Frans met zwart en kreeg voor Franse begrippen zeer veel ruimte en een 
hele mooie stelling. 
Ik speelde Frans met wit. De bedoeling was dat het vleugelgambiet op het bord zou komen, 
maar mijn tegenstander speelde het anders. De strijd ging om d4. Dit is natuurlijk vaker zo 
in het Frans en even leek het erop dat ik het heel moeilijk zou gaan krijgen.  
Frank speelde een rustige, solide Engelse variant. De tegenstander kreeg wel ruimte, maar 
geen voordeel. 
 
Tijd voor een kopje koffie.  
Voor mijn tegenstander ook een bakkie gehaald. Bij de bar werd ik ineens door iemand 
aangesproken: “Het is wel deevier ‘vraagteken’, hè?” … (?) Ik denk waar heeft die man het 
over, dus ik kijk hem glazig aan. “Ja”, zegt ie, “deevier ‘vraagteken’ in plaats van 
‘uitroepteken’.” … (oh … d4? (?)) Er begon me iets te dagen. Het zou wel eens met schaken 
te maken kunnen hebben gehad, maar buiten dat had ik nog steeds geen idee wie die man 
was en waarom hij mij dergelijke onzinnige boodschappen kwam toevertrouwen. Zou hij 
een profeet zijn? Was hij bovennatuurlijk begiftigd? Allemaal vragen waarop ik op dat 
moment, bij de bar, geen antwoord kon verzinnen. Toch bracht hij mij behoorlijk van mijn 
stuk. Had ik iets fout gedaan? Hij keek me zo indringend aan… en met dit gegeven in mijn 
achterhoofd liep ik terug naar mijn plekje, al slurpend van mijn koffie, of nee, ik had 
natuurlijk twee kopjes koffie mee te torsen, of nee, nee, mijn tegenstander stond ook bij 
de bar, dus wel degelijk slurpend aan mijn koffie. Ja, mijn tegenstander en ik, we waren 
wat aan het praten geweest over weet ik veel wat, misschien hadden we het wel over onze 
partij, wat doet het ertoe. En toen stond die ‘profeet’ daar zo ineens voor mij, wartaal uit 
te slaan, mij storend in mijn (althans onze) conversatie. En ik had mijn koffie eigenlijk 
gewoon bij de bar, al keuvelend met de barman en al converserend met mijn tegenstander 
willen nuttigen; ware het niet dat deze gek mij kwam duivelen. Ja. En het wordt nog veel 
erger. Die profeet. De afvallige! Die gék! Hij bleek de tegenstander van Teun te zijn. Toen 
ging er bij mij dus een lampje branden. Ik was nog steeds in een behoorlijke staat van 
verwarring (overigens heeft Selby de halve finale na een zinderend slot met 17-16 
gewonnen en mag hij morgen en overmorgen in de finale aantreden tegen John Higgins) en 
ik dacht: “rustig blijven jongen, anders verknal je dadelijk je eigen partij”. Ik keek mijn 
aantekeningen na en inderdaad, daaruit bleek dat ik, zoals ik mij op dát moment uiteraard 
wel degelijk herinnerde, de ‘Fischer’ variant van Teun aan het papier had toevertrouwd op 
de mij wel bekende eigenste manier en dat er een uitroepteken stond achter 3. … d4 (!). 
Dus. Ja. Nog meer verwarring en twijfel. Dit uitroepteken stond daar overigens niet 
vanwege het idee dat ik zou vinden dat 3. … d4 een goede zet was o.i.d. Het is gewoon zo 
dat ik te pas en te onpas uitroeptekens in mijn handgeschreven aantekeningen plaats. Zal 
wel met mijn onbevangen, doch principiële natuur te maken hebben, of met mijn 
handschrift natuurlijk, want dat is niet altijd even goed te lezen, en zo zou het dus kunnen 
zijn, dat ik middels een uitroepteken voor mezelf de aandacht ergens op wil vestigen. Hoe 
het ook zij, op zich heeft, mijns inziens, niemand – en de tegenstander van Teun al 
helemaal niet - ook maar íets te maken met wat ik voor mezelf op papier zet. Maar, het 
akkefietje bij de bar betekende natuurlijk wel dat de tégenstander van Teun, die 
zogenaamde profeet, die kwakzalver in míjn verdomde aantekeningen had zitten 
koekeloeren. Om een kortverhaal lang te hebben gemaakt, ik was hierover ten zeerste 
ontstemd. Ik wierp een vluchtige blik in zijn notitieboekje toen hij er even niet was: A. de 
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B. In gedachten vervloekte ik die kerel, maar in werkelijkheid gunde ik hem nog geen blik 
waardig. Ik heb hem de rest van de avond volledig genegeerd.  
Zo dat was de koffie.  
 
Terug naar de partijen. 
 
Na een uur was Najib als eerste klaar (of was het Kees?). Hij had zoals gezegd ruimte- en 
stellingvoordeel en via een directe koningsaanval overspeelde hij zijn tegenstander, die 
per slot van rekening ook nog eens een stuk weggaf. Najib was natuurlijk blij met de 
overwinning, maar vond het wel zonde dat zijn tegenstander zo snel een stuk kwijtraakte 
en derhalve meteen kon opgeven. Liever had Najib zijn tegenstander langdurig op de 
pijnbank gelegd want ja, “Wat moet je verder doen? Een beetje rondlopen… en kijken” 
vertrouwde Najib mij nog toe. Overigens heeft hij zich niet verveeld, want zo kon hij de 
andere partijen tot zich nemen om het zo maar eens te zeggen en hij vertelde mij later in 
ieder geval zeer van mijn partij genoten te hebben, wat natuurlijk als een buitengewoon 
mooi compliment opgevat dient te worden.  
 
Kees was ook al snel klaar en ook hij had veel ruimte- en stellingvoordeel. Kennelijk staat 
dit gegeven toch wel garant voor snel en eenvoudig succes. Kees won in een zeer 
effectieve aanval over de koningsvleugel een niet onbelangrijke pion, waardoor Kees zijn 
(de witte) stukken diep in het territorium van de tegenstander kon verankeren en de 
stelling zich definitief in zijn voordeel ontwikkelde. Afwikkeling naar winst bleek nog 
slechts een formaliteit.  
 
Klaas was inmiddels in de tijdnoodfase beland. Hij had nog 19 minuten op de klok na 19 
zetten te hebben gespeeld. Er was nog geen enkel stuk geslagen. De stelling was niet 
eenvoudig maar volgens mij stond Klaas niet slechter. Hij verloor echter in de tijdnoodfase 
na 1 onnauwkeurige zet te hebben uitgevoerd. Zijn tegenstander schoof het verder (helaas 
voor Klaas) moeiteloos uit. De tegenstander van Klaas scheen wel een rating te hebben van 
om en nabij 2200. 
 
Frank kwam niet in de problemen, ondanks het ruimtegebrek waarmee hij te kampen had. 
Hij ruilde zijn zwartveldige loper; zijn pionnen stonden op zwart. De tegenstander kwam 
er niet doorheen en dat de partij remise zou worden was al heel snel duidelijk. Frank won 
door dit resultaat met 6 uit 7 nog een prijs (ik geloof € 10,=, en ik weet niet of hij de prijs 
heeft moeten delen met A. Fryling van ZSG) voor de hoogste score van het seizoen in deze 
klasse. Etienne kon met 6 uit 6 geen aanspraak maken op die prijs omdat hij niet aan alle 
voorwaarden voldeed (je moest alle 7 ronden hebben gespeeld om in aanmerking te 
kunnen komen voor deze prijs).   
 
Aleksandr had aanvankelijk een prima stelling en beheerste de c-lijn middels verdubbelde 
torens, terwijl zijn tegenstander een slechte loper had. Echter op een bepaald moment, 
eigenlijk zonder aanwijsbaar objectieve grond, speelde Aleksandr zijn toren van c3 naar 
h3. Vanaf dat moment leek de stelling ineens minder aantrekkelijk. Hij gaf daarmee de 
mogelijkheden tot een doorbraak op en kon de zwarte loper zich bevrijden. Hij wist er dan 
ook niet meer dan remise uit te slepen. De stelling stond volledig vast en geen van beiden 
kon iets ondernemen, of het zou onherroepelijk leiden tot de ondergang van de 
initiatiefnemer.  
 
Op dit moment stonden we dus met 3-2 voor. De organiserende club had ondertussen 
gezorgd voor kaas en worst. Heerlijk. 
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Teun heeft lange tijd met ontwikkelingsachterstanden te kampen gehad, maar wist het 
door kunst en vliegwerk materieel steeds gelijk te houden. Gedurende de periode in en na 
het middenspel (nog net niet het eindspel) verbeterde de stelling zich gestaag na iedere 
zet van Teun. Hij stond allang niet slechter meer toen hij helaas misgreep en de partij 
verloor. Hoezeer spijt het mij dat juist Teun niet gewonnen heeft.  
 
Nu waren alleen Jan en ik nog bezig.  
 
Jan bleef een moeilijke stelling houden voor mijn gevoel, hoewel hij een pion voor stond. 
Er zaten allerlei trucjes en valstrikjes in de stelling en beiden moesten goed opletten. Jan 
dacht vlak voordat hij misgreep behoorlijk lang na over een bepaalde zet. Naar mijn idee 
had hij te kampen met een behoorlijk dilemma. Er stond een loper in. Deze had door Jan 
best in veiligheid kunnen worden gezet, maar dan zouden er nog andere gevaren op de loer 
liggen. Als ik me de zaken goed voor de geest kan halen zou in plaats van de loper in ieder 
geval één pion verloren zijn gegaan en zou zijn tegenstander een gevaarlijke overmacht 
aan pionnen hebben gehad. Ik denk dat Jan alleen oog had voor de andere gevaren en de 
loper even vergat, want hij liet de loper instaan. Zijn tegenstander aarzelde niet te lang 
en greep de loper. Vanaf dat moment ging Jan onbevangen spelen en sleepte er op 
miraculeuze wijze alsnog remise uit. Achteraf verklaarde Jan volledig abuis te zijn geweest 
en totaal niet had gezien dat de loper instond. Ook verklaarde hij dat hij misgreep in een 
riante positie en voordien totaal niets te vrezen had.  
 
Bijna gelijk met Jan eindigde ook mijn partij. Tot aan het moment dat mijn tegenstander 
de koningsvleugel afsloot vond ik dat ik zeker niet beter stond; eerder minder. Echter 
bleek mijn tegenstander gelukkig beren op de weg te zien en middels 16. … f5 dacht hij 
kennelijk alle gevaren te kunnen bezweren en bood kort daarna ook remise aan. Ik 
weigerde beleefd, want ik vond dat ik beter stond. Via de damevleugel kon ik ongegeneerd 
mijn gang gaan. Het enige wat mijn tegenstander kon doen was keepen en dat ging hem 
niet zo goed af.  
 
Al met al toch met de hakken over de sloot gewonnen met 4½-3½. Dit was de kleinste 
overwinning (kleiner kan trouwens niet) en met 14 matchpunten en 41 bordpunten is 
Zutphen dus zeer overtuigend kampioen geworden (gemiddeld 5 6/7 bordpunten). Na de 
wedstrijd wilde Klaas zo snel mogelijk weg om een paar biertjes te drinken in Zutphen. 
Met Kees, Teun, Klaas en ik in de auto van Kees waren we ongeveer kwart voor één in 
Zutphen en konden we (Klaas en ik) dus nog een lekker biertje drinken in de kroeg. 
 
Olav Wilgenhof 
 
 

Partijverslag extern: Pallas 2 – Zutphen 2 

 
De 3e wedstrijd moesten we tegen het eveneens bovenaanstaande Pallas 2. Het werd een 
spannende wedstrijd. Alexander kreeg de Hollandse verdediging tegenover zich, dat begint 
met 1. d4 f5. Alexander staat overwegend en heeft de beste stelling. 
Bij Vincent zijn na drie kwartier spelen al veel stukken geruild, de stelling lijkt remise. 
Olav speelde tegen Carla Bruinenberg en had een grote ontwikkelingsvoorsprong. Rob had 
reeds lang gerokeerd. Ik vraag me af of dit niet te vroeg is! Ikzelf kreeg de Siciliaanse 
verdediging te verwerken, de Najdorf variant. Het is nog onduidelijk wie er beter staat. 
Jan (Blaak) is goed uit de opening gekomen en staat beter. Dirk van Rikxoort, onze 
invaller, speelde zoals meestal het Damegambiet. Dirk heeft het Loperpaar en staat zeker 
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niet slecht. Hans staat een pion achter, daartegenover heeft de tegenstander een 
dubbelpion op de e-lijn. Hans staat goed en wint zeker de pion terug. Even later komt 
Vincent bij me en vraagt of hij remise mag aanbieden, omdat alles geruild wordt. Dit 
wordt eerst door de tegenstander geweigerd, maar even later wordt toch remise 
overeengekomen. Jan heeft een prachtige partij gespeeld met sterke aanval, eerst 
kwaliteitsoffer, gevolgd door ondekbaar mat. Ikzelf speelde een spannende partij, open 
variant, maar ik zag geen winstweg, tegenstander heer Duvekot, blijkbaar ook niet, remise 
dus. Daarna volgde een prachtige overwinning van Hans. Hans offerde eerst een Paard, 
werd echter terecht geweigerd, daarna een kwaliteitsoffer, wederom geweigerd, echter 
ondekbaar mat volgde. Dirk is op de een of andere manier een centrumpion achter 
geraakt, moest op het eind door een klein foutje, kwaliteit geven en kon even later 
opgeven. Rob kreeg een koningsaanval over zich heen (toch blijkbaar te vroeg gerokeerd) 
en kon het niet bolwerken. De stand is nu 3-3. Olav staat inmiddels een stuk voor tegen 
kwaliteit, maar staat duidelijk beter. Tegenstander ging uiteindelijk in slechte stelling 
door de vlag. Een goede overwinning van Olav. Aleksandr speelde het weer prachtig, 
offerde een Paard, maar zag daarna helaas de winst over het hoofd. Op het eind, in 
tijdnood, maakte Aleksandr nog een foutje en moest tenslotte opgeven. Jammer, de 
gehele partij beter gestaan en toch verliezen. Volgende keer beter. Einduitslag 4–4. Toch 
een goed resultaat.  
 
Gerrit Ruegebrink 
 
 

In Memoriam 
 

Op 21 mei 2007 is na een kort ziekbed Piet van Gorkum overleden. Piet was een zeer 
gewaardeerd lid van onze vereniging. Tot het laatst toe was hij geïnteresseerd in het wel 
en wee van onze club. Hij vroeg regelmatig aan mij hoe gaat het op de club, doe iedereen 
de groeten, want ik kom niet meer terug. Piet was altijd positief gestemd. Je kon aan hem 
zien dat hij van het schaken hield. Hij haalde altijd de sleutel van de Born en voordat de 
officiële partij begon, speelde hij meestal tegen Dirk van Rikxoort. Het was dan een genot 
om hem te zien spelen. Zijn humor zullen we missen, want humor had hij. Zo ook de vele 
limericks die hij heeft geschreven. Ik wens zijn vrouw en familie veel sterkte toe om dit 
verlies te verwerken. 

 
Gerrit Ruegebrink, 
Voorzitter 
 

Partijverslag extern: Zutphen 2 – ASV 6 

 
De 4e wedstrijd tegen ASV 6 is uitstekend verlopen. Helaas moest Aleksandr, wegens 
ziekte, zich afmelden. Ook Levon was verhinderd. Invallers waren Wouter Rothengatter en 
Wim van Meeteren. 
ASV had 2 van de 3 wedstrijden gewonnen, dus een geduchte tegenstander. 
 
Jan Blaak, met wit, speelde een prachtige aanvalspartij. In een Caro-cann werd 
tegenstander met een aanval op de koningsvleugel volledig overspeeld. Na 19 zetten was 
het punt binnen. Wouter, met zwart, maakte in de opening een foutje en moest een 
dubbelpion toestaan. Er volgde snel Dame, Toren en Paard ruil. Dubbelpion werd opgelost 
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en remise volgde. Ikzelf, met zwart, speelde zoals vaker, de Caro-cann. Wit rokeerde 
evenals zwart lang. Ik speelde wat te verdedigend doordat ik c4 toeliet. Ik had eerst de 
zwartveldige loper moeten ruilen voor een Paard. Op het eind gooide ik de stelling open 
met e5. Tegenstander dacht een pion te winnen, maar door een penning en een verkeerde 
zet van mijn tegenstander verloor hij zelfs een Loper en kon even later opgeven. Olav, met 
zwart, speelde de Franse verdediging. Tegenstander zette een fraaie Koningsaanval op met 
een Torenoffer als laatste en Olav kon gelijk opgeven. Hans, met wit, kwam goed uit de 
opening. Zwart had een dubbelpion op de b-lijn. Ik heb deze partij verder niet kunnen 
volgen maar Hans heeft het niet kunnen redden. Vincent, met wit, speelde een goede 
partij. Kwaliteitswinst volgde. Vincent moest echter nog wel goed spelen omdat zwart een 
Koningsaanval opzette. Vincent speelde het nauwkeurig en na Torenruil kon zwart 
opgeven. Rob, met zwart, eveneens een goede partij. Rob stond op het eind een kleine 
kwaliteit voor. Rob had nog een Toren, Loper en Paard. Tegenstander alleen 2 Torens. 
Tegenstander bood op het eind, Rob had nog maar 3 minuten op de klok, remise aan. 
Gezien de stand werd er doorgespeeld. Rob offerde zijn stukken voor de 2 Torens. 
Daardoor ontstond een gewonnen pionneneindspel voor Rob en met de vlag op vallen werd 
tegenstander mat gezet. Wim, met wit, speelde het geweigerd Damegambiet. Wim had een 
ontwikkelingsvoorsprong, een sterk Paard op d6 en een open koningstelling van zwart, wat 
wil je nog meer. Langzaam werd zwart weggedrukt, kwaliteitswinst volgde en mat was niet 
meer te vermijden. Een goede partij van Wim en een prachtige overwinning. Einduitslag 
5½-2½.  We zijn nog steeds in de race voor het kampioenschap! 
 
Gerrit Ruegebrink  
 

Partijverslag extern: Ugchelen – Zutphen 2 

 
De 5e wedstrijd moesten we tegen Ugchelen. Levon was verhinderd en Jan Blaak was ziek. 
Invallers waren Wouter Rothengatter en Teun Michels. Teun was 12 februari voor het eerst 
op de club en 13 februari was de wedstrijd. Hij heeft altijd geschaakt in Lisse. Zijn rating 
is ruim 1800. De maandagavond alvast gebeld met Huub Blom, hij was helaas niet thuis, 
maar zou mij terugbellen. Dat heeft hij ook gedaan. Ik had echter mijn mobieltje op de 
trilstand staan, in verband met de wedstrijd van ons 1e team, en heb de telefoon niet 
gehoord c.q. gevoeld. De volgende dag gemaild naar Huub om alles te regelen dat Teun 
mocht spelen. Dat is gelukkig gelukt, met dank aan Huub en uiteraard ook Teun dat hij 
direct mee wilde spelen.  
Het werd een moeilijke avond voor ons. Wouter offerde in het begin een stuk, wat te 
optimistisch bleek. Wouter spartelde nog wat tegen, maar moest al snel opgeven. Daarna 
volgde een vlotte overwinning van mijzelf. In de Franse verdediging maakte mijn 
tegenstander in het middenspel een fout. Slaan met de Toren op b2. Door een “Dame 
vork”, 2 Torens stonden gelijk aangevallen, kon hij opgeven. Olav speelde de Siciliaan, 
tegenstander rokeerde kort. Olav rokeerde niet, maar speelde de g en h pionnen naar 
voren. Koningsstelling van Olav kwam daardoor wel zeer open te staan. Tegenstander 
kwam met Dame gevaarlijk binnendringen en Olav zag geen verdediging meer. Opgegeven 
dus. 
Hans speelde weer een zeer open partij. Aanval van beide kanten, opletten dus. Geen van 
beide spelers durfde te veel risico te nemen, remise was het gevolg. Vincent speelde vanaf 
het begin prima. Een goed opgezette partij en de winst was vlot binnen. 
Teun kwam wat minder uit de opening. Tegenstander, met wit, had inmiddels pionnen op 
b5 en c6. Teun zijn zwarte Loper en Toren stonden vastgenageld. Maar door voorzichtig 
manoeuvreren van Teun werd pion b5 door meerdere stukken aangevallen en gewonnen. 
Later werd ook de pion op c6 gewonnen. Daartegenover stond dat tegenstander een 
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vrijpion kreeg op de a-lijn, die oprukte tot a7. Door goed verdedigend spel werd ook die 
pion verorberd. Op dat moment deed Teun een mindere zet, waardoor Loper op c8 kon 
worden gepend. Gelukkig zag tegenstander het niet en even later werd tot remise 
besloten. Aleksandr, met wit, speelde de Dameopening, gevolgd door c4-c5. Wit rokeerde 
niet, zwart rokeerde kort en speelde zijn e-pion naar voren. Aleksandr kreeg een 
geweldige koningsaanval over zich heen met allerlei penningen. Ik gaf er geen cent meer 
voor. Aleksandr moest zelfs de Dame geven voor een Toren. Op het eind had Aleksandr een 
beetje geluk, dat met een combinatie, paard vork, de Dame teruggewonnen werd. Even 
later volgde de winst. 
Als laatste de partij van Rob. Rob, met wit, offerde in het begin al een Toren op g7, 
gevolgd door Loper en Toren voor de zwarte Dame. Stelling was echter zeer gesloten en 
Rob opende deze, was dat maar niet gedaan denk ik, want nu kwamen de Torens te veel in 
het spel. Rob moest zelfs Dame teruggeven en verloor de partij. Op de terugweg in de auto 
werd Rob z’n partij geanalyseerd door Vincent, Olav en Rob. De gehele weg werden 
combinaties en mogelijkheden voor Rob besproken. Zonder bord kwam men er echter niet 
uit.  
Einduitslag 4-4. Gelukkig heeft VDS (staat bovenaan) ook 4-4 gespeeld. We hebben nog 
kans op het kampioenschap. De volgende wedstrijd is tegen “De Zeven Pionnen” en de 
laatste wedstrijd tegen VDS. Het kan dus nog. 
 
Gerrit Ruegebrink 
 
 

Schaker Philidor bleef in leven met het damspel 
 
Philidor (1726-1795) werd beroemd om zijn blindpartijen bij het schaken. Bekend is dat 
Ton Sijbrands, een begenadigd dammer, beroemd om zijn blindpartijen bij het dammen, 
ook het schaken beoefende; zij het op veel lager niveau. In 1744 speelde Philidor tegen 
twee spelers blind met aanwezigheid van publiek. Dat was destijds een sensationele 
gebeurtenis. In 1783 speelde hij in Londen blind tegen 3 spelers. Daarnaast publiceerde hij 
damproblemen. Hij wist goed om te gaan met afwisselende meerslagen, stille zetten en de 
volgorde van offers met als spectaculair eind een slag over zes stukken. In Holland 
verdiende hij de kost met dammen. 
Volgens Philidor heeft dammen invloed gehad op zijn schaken. “Immer mit den Bauern 
vor,” sprak de oude Philidor. Hij noemde de pionnen de ziel van het schaakspel. Pionnen 
vormen een gesloten eenheid, een ketting; zij dienen elkaar wederzijds te ondersteunen. 
De speler laat ze in de rug gedekt, door met name het loperpaar, als een gesloten eenheid 
oprukken. Een geïsoleerde en/of achtergebleven pion wordt zwak, want het wordt een 
potentieel aangrijpingspunt. De schakers stonden in die tijd in taalgebruik en bij het 
hanteren van de pionnen onder invloed van het damspel. Het Franse woord dame in het 
schaakspel is al voor 1500 ontleend aan de damtaal en met de pionnen werd naar de 
promotielijn gerend om snel een koningin te halen. “Dat is geen schaken, dat is dammen!” 
mopperde Philidor. Antonius v/d Linde vatte het in 1974 zo samen in zijn boek: Geschichte 
und Literatur Des Schach Spiels: “Das Damenspiel drang geistig mit Philidor selbst in’s 
Schachspiel ein”. Waren de Fransen eerst op een verfoeide manier als dammers bezig, nu 
werd op een gestructureerde wijze het schijvenspel als pionnenspel ingevoerd in het 
schaakspel. 
 
Vrij uit Curiosa door Wim van Mourik, Damspel, november 2006 
 
D. van Rikxoort 
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De auto test 

 
Wederom een stukje over het zitten in auto’s van en naar uitwedstrijden. Wederom iets 
negatiefs over deze ritten. Ik begin nu langzaam tot het bewustzijn te komen dat het 
gewoon aan mijzelf ligt… 
 
De nieuwe Opel Vectra 
Ik ben achterin gaan zitten. Wat me meteen opviel was de ruimte die ik ondanks mijn 
lengte nog steeds had. Ook leuk waren de leuke gadgets: een lcd-schermpje voorin 
bijvoorbeeld met de tijd, binnen- en buitentemperatuur, uit welke windrichting de blower 
blaast en met welke windkracht dit gebeurt. 
Ook de gevoeligheid van de stuurinrichting bij onverwachte bewegingen is goed. 
Regelmatig moest er heftig gestuurd worden langs plotseling opdoemende rotondes, 
overstekende vluchtheuvels en draaiende routepalen. De auto rijdt stevig door: ondanks 
een flinke omweg door het Liemers, terwijl we de Achterhoek in moesten, waren we op 
tijd. Kortom: een pittige, luxewagen. Het enige minpuntje is de afwezigheid van zakken 
voor wagenzieke passagiers. 
 
Ook de Renault Kangoo heeft menig Zutphense schaker door de binnenlanden rond de 
Hanzestad geloodst. De passagiers kregen bij het instappen en papieren zak aangeboden. 
Deze bleek hier niet voor wagenziekte te zijn maar om over je hoofd te doen zodat je niet 
herkend zou worden in deze wagen. Wat meteen opvalt bij het instappen is de ruimte 
boven het hoofd. Sinterklaas zou met gemak met hoofddeksel op rondgereden kunnen 
worden. De vergelijking met de pausmobiel is dan ook snel gemaakt. De hoge instap werd 
door onze “senior” schakers zeer op prijs gesteld. 
Het rijcomfort valt gezien het model van de auto nog best mee. Door de hoogte is de auto 
wel windgevoelig en daardoor bij hogere snelheden ook lawaaiig. Dit kan men ondervangen 
door een goed stel boxen achterin te installeren en de volumeknop van de radio flink naar 
rechts te draaien. De snelweg kan dan met veel plezier en snel genomen worden. 
 
Harrie Kuizenga (voor u onderweg naar weer een andere auto) 
 
 

Alleksandr Sahakian en Hans de Vos 
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Externe uitslagen 
 
Klasse 1A     Mp Bp   1  2   3   4   5   6  7   8 

 

1. Zutphen        14  41   x  6½  4½  6   6   5½ 7   5½ Kampioen 

2. Voorst         10  31½  1½ x   4   4   5   6½ 5   5½ 

3. ZSG 2          8  28½  3½ 4   x   2   5   5½ 4   4½ 

4. Pallas         7  28½  2  4   6   x   1   3½ 5½  6½ 

5. VSG            6  27½  2  3   3   7   x   3½ 4½  4½ 

6. Schaakstad 5   6  24   2½ 1½  2½  4½  4½  x  5   3½ 

7. WDC            3   21½  1  3   4   2½  3½  3  x   4½ Degradatie 

8. Dronten        2   21½  2½ 2½  3½  1½  3½  4½ 3½  x Degradatie 

 

  Klasse 2B        Mp  Bp   1   2  3   4  5  6   7   8 

 

1. VDS             13  35½  x   4½ 4½  4  5  5½  6   6 Kampioen 

2. Pallas 2        11  36   3½  x  4   6½ 5½ 5½  6   5 

3. Zutphen 2       10  32½  3½  4  x   5½ 5  4   6   4½ 

4. ASV 6             9   32   4   1½ 2½  x  5½ 6½  6   6 

5. De Zeven Pionnen  6   28   3   2½ 3   2½ x  4½  7   5½ 

6. Ugchelen          4   23½  2½  2½ 4   1½ 3½ x   4   5½ 

7. Schaakstad 6      3   17½  2   2  2   2  1  4   x   4½ Degradatie 

8. Lochem            0   19   2   3  3½  2  2½ 2½  3½  x Degradatie 

 

 

Klasse 3C           Mp  Bp   1   2   3  4   5   6   7   8 

 

1. Pallas 4         13  31½  x   3½  3  4   5   5   5   6 Kampioen 

2. Rokade           10  25½  2½  x   3½ 4   4   3   3   5½ 

3. Twello           9   26   3   2½  x  5   2   4   5   4½ 

4. De Toren 4       8   20½  2   2   1  x   3½  3½  4½  4 

5. Groenlo          7   21½  1   2   4  2½  x   3½  3   5½ 

6. Aalten           5   19½  1   3   2  2½  2½  x   4   4½ 

7. Zutphen 3        4   16½  1   3   1  1½  3   2   x   5 

8. Lochem 2         0   7    0   ½   1½ 2   ½   1½  1   x Degradatie 

 

   Klasse 4C       Mp  Bp   1   2  3  4   5   6   7  8 

 

1. Twello 2        14  31½  x   5  4  4½  5   3½  5½ 4 Kampioen 

2. Voorst 4        9   20   1   x  1  3   3½  3½  3½ 4½ 

3. Doesborgh 2     8   25   2   5  x  3½  3   2½  3  6 

4. De Sleutelzet   7   24½  1½  3  2½ x   5   4   6  2½ 

5. Ons Genoegen 2  7   19½  1   2½ 3  1   x   4   4½ 3½ 

6. Pallas 5        5   21½  2½  2½ 3½ 2   2   x   3  6 

7. Zutphen 4       4   14   ½   2½ 3  0   1½  3   x  3½ 

8. Eerbeek 2       2   12   2   1½ 0  3½  2½  0   2½ x 
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Individuele uitslagen extern 
 

 

Zutphen     1  2  3  4  5  6  7  Bp  KNSB TPR  W-We 

1. K. Hagendijk   0  ½  0  ½  ½  1  0  2½  1937 1869 -0,7 

2. E. Goudriaan   1  1  1  1  1  1  -  6   1887 2330 +3,2 

3. J.P.TH. Kalkwijk  0  ½  1  1  1  1  ½  5   2007 2053 +0,6 

4. W. Oving   1  1  ½  ½  1  ½  -  4½  1890 2014 +0,9 

5. A.C. Michels  -  -  -  -  -  -  0  0   1826 1685 -0,4 

6. C.C. Henstra  1  0  1  1  1  ½  1  5½  1896 2055 +1,3 

7. A. Sahakian   -  -  -  -  -  -  ½  ½   1807 1992 +1,6 

8. O. Wilgenhof   -  -  -  -  -  -  1  1   1688 1862 +0,4 

9. E. Kloppers   1  ½  ½  1  ½  1  -  4½  1816 1874 +0,4 

10. F. Posthuma   1  1  1  ½  1  1  ½  6   1757 2006 +2,0 

 
 
Zutphen 2     1  2  3  4  5  6  7  Bp  KNSB TPR  W-We 

1. A. Sahakian   1  ½  0  -  1  ½  0  3   1771 1914 +1,1 

2. L. Sahakian   -  1  -  -  -  0  0  1   1802 1762 -0,2 

3. V.V. Theissen  ½  1  ½  1  1  0  -  4   1674 1824 +1,2 

4. R. The   1  1  0  1  0  1  ½  4½  1804 1825 +0,3 

5. A.C. Michels   -  -  -  -  ½  -  1  1½  1826 1942 +0,3 

6. J.A. Blaak   0  0  1  1  -  ½  ½  3   1738 1737 +0,0 

7. O. Wilgenhof   1  ½  1  0  0  1  ½  4   1688 1724 +0,4 

8. G.J. Ruegebrink  1  1  ½  1  1  1  1  6½  1641 2069 +3,0 

9. W. Rothengatter  -  -  -  ½  0  -  -  ½   1723 1442 -0,7 

10. D. van Rikxoort  -  -  0  -  -  -  -  0   1617 1476 -0,4 

11. H. de Vos   0  1  1  0  ½  1  0  3½  1673 1684 +0,1 

12. W. van Meeteren  -  -  -  1  -  -  -  1   1635 1828 

13. C.F. Jongkind  0  -  -  -  -  -  -  0   1573 1407 -0,4 

 
 
Zutphen 3    1  2  3  4  5  6  7  Bp  KNSB TPR  W-We 

1. P. Goudriaan  -  -  -  -  -  -  0  0   1676 1476 -0,5 

2. W. Rothengatter  1  ½  1  1  0  ½  -  4   1723 1830 +0,9 

3. W. van Meeteren  -  -  ½  0  ½  ½  0  1½  1635 1499 -0,9 

4. E.D. Eckstein  0  0  -  -  -  -  -  0   1594 1348 -0,9 

5. W.J. van Haaster  0  ½  ½  0  0  1  0  2   1550 1444 -1,6 

6. H. Kuizenga   0  0  1  ½  0  ½  0  2   1367 1445 +0,5 

7. J. Eefting   0  ½  1  ½  0  0  ½  2½       1434 

8. D. van Rikxoort  ½  ½  1  1  ½  ½  ½  4½  1617 1624 -0,3 

 

 

Zutphen 4    1  2  3  4  5  6  7  Bp  KNSB TPR  W-We 

1. C.F. Jongkind  -  -  -  ½  -  ½  -  1   1573 1506 -0,2 

2. W.H.F. Kerpershoek -  -  0  -  -  -  -  0   1609 1358 -0,7 

3. H.de Rover   0  1  0  0  0  1  0  2   1561 1384 -1,2 

4. R. Gieteling  0  1  -  -  -  -  -  1   1462 1455 +0,5 

5. J. Schouten   -  -  -  0  0  0  ½  ½   1493 1126 -1,7 

6. P. van Gorkum  0  0  0  -  -  -  -  0   1460 1122 -1,5 

7. M. Venema   0  0  0  0  0  ½  1  1½  1457 1244 -0,4 

8. P.B.J. Ham   ½  ½  0  1  0  0  1  3   1334 1337 +0,3 

9. E.G. Talens   1  ½  0  1  ½  1r 1  4   1330 1534 +1,5 

10. NO    -  -  -  -  0r -  0r 0 
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Ledenlijst 
 
Naam Elo  
 
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  
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  


