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Colofon

 
Voorzitter:  Gerrit Ruegebrink 
Secretaris:  Paul Ham 
Penningmeester: Klaas Hagendijk 
Intern Wedstrijdleider: Olav Wilgenhof 
Materiaal:  Max Venema 
Jeugdleider:  Rob The 
 
Redactie Toren: Olav Wilgenhof 
Redactie Loper: Rob The 
 
Internet:  Patrick Goudriaan 
 
Site: www.schaakgenootschapzutphen.nl 
 
Teamleider team 1: Klaas Hagendijk 
Teamleider team 2: Gerrit Ruegebrink 
Teamleider team 3: Wim van Haaster 
Teamleider team 4: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie 2007-2008: 
 
Seniorleden: € 99,- per jaar   
Juniorleden: € 63,- per jaar   
Aspirantleden: € 49,- per jaar   
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 20:00 - 24:00 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00 
Aansluitend vrij schaken tot 23:30 (juist ook voor senioren) 
 
Speelzaal: 
Wijkcentrum “De Born” 
Oude Bornhof 55 
 
Afmelden interne competitie senioren: 
o Vóór 19:30 bij Olav Wilgenhof. 
o Van 19:45 tot 19:55 bij de speelzaal. 
 
Deadline kopij Toren 106: 
25-04-2008 

https://www.schaakgenootschapzutphen.nl/
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Voorwoord 
 

 
Heeft u de nieuwe website al gezien. Nee, kijk dan snel op 
www.schaakgenootschapzutphen.nl 
Patrick Goudriaan, de webmaster, heeft dit voor elkaar gemaakt. Het ziet er leuk en fris 
uit. Nu langzaam uitbouwen, proberen actueel te houden en verbeteringen aanbrengen. Ik 
vind het prima gedaan, bedankt Patrick. 
 
Als nieuwe leden heet ik welkom: Ernst Boere, Daan Vinke, Lennaert Stronks en Jos van 
Lier. Daan en Lennaert komen van de jeugd, Ernst heeft voorheen gespeeld in Lochem en 
Jos heeft jaren geleden geschaakt in Neede en wil het nu weer oppakken. Ik hoop dat jullie 
je snel een beetje “thuis” zullen voelen op de club. 
 
De interne competitie verloopt prima. Jan Kalkwijk staat fier bovenaan met 12 punten uit 
13 wedstrijden. Hoe doet ie het… 
 
De externe verloopt zeker niet slecht. Dit geldt alleen niet voor ons eerste team. 
Het 1e heeft pas 1 wedstrijd gewonnen en 5 verloren. Vooral de laatste 2 wedstrijden zijn 
ongelukkig verloren. Het 2e staat 2e achter WDC waarvan verloren is. Van het sterkere 
geachte Zevenaar 2 hebben we met het kleinst mogelijk verschil gewonnen, evenals tegen 
Pallas 2. Het derde doet het ook zeer goed; 3 maal winst en 1 keer remise tegen Lochem 1, 
een uitstekend resultaat. Het 4e staat gedeeld eerste, wat een luxe. 
 
Aanvang wedstrijden 
We proberen om 20.00 uur te beginnen. Vaak beginnen we echter na 20.00 uur. Dit komt 
o.a. doordat de leden later binnen komen, maar ook omdat de wedstrijdleider wat later 
komt. Ik vraag jullie toch om uiterlijk, 19.55 uur aanwezig te zijn, zodat we dan met de 
indeling kunnen beginnen. Is dit niet haalbaar, geef dan bijtijds aan Olav door dat je later 
komt, zodat je toch ingedeeld wordt.  
 
Rumoer tijdens wedstrijden 
De laatste wedstrijd tegen Pallas was het erg rumoerig op de club. Tegenstanders vonden 
dit niet prettig. Gevolg is dat er een brief is geschreven naar de OSBO over het rumoer 
tijdens de wedstrijd. Wel werd hierbij opgemerkt dat dit niet alleen in Zutphen maar ook 
op andere verenigingen plaatsvindt. Schaken is een denksport en niet iedereen kan zich 
goed concentreren als het te rumoerig is. Als er gevraagd wordt of het wat stiller kan zijn 
dan vraag ik u hier voortaan gevolg aan te geven. Er bestaat ook nog zoiets als respect. 
Het 2e team zal bij thuiswedstrijden spelen in de kroonkamer. 
 
Grote clubactie 
De grote clubactie heeft € 112,50 opgeleverd. Dit is vooral te danken aan “onze” Dinie. Zij 
heeft 40 loten verkocht, Harrie Kuizenga 13 en de jeugdleden lieten het helaas afweten. 
Alleen Gerard Draadjer heeft 10 loten verkocht. Dinie, Harrie en Gerard, bedankt voor 
jullie inzet. 
 
Opbergen stukken 
Vriendelijk doch dringend vraag ik om de schaakstukken na afloop op te bergen. Nu moet 
dat vaak door dezelfde personen gedaan worden. Let op of het spel compleet is. 
Dit was het voor deze keer.  
 
Gerrit Ruegebrink, voorzitter 

https://www.schaakgenootschapzutphen.nl/
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Redactioneel 
 
Beste Leden, 
 
Zoals nog niet voor iedereen gewoon is wordt nu voor de tweede keer het clubblad per e-
mail verspreid. Wegens zeer drukke werkzaamheden vanwege mijn verhuizing heb ik de 
afgelopen tijd zeer weinig tijd gehad om achter de computer te kruipen en het clubblad in 
elkaar te draaien. Nu is het er dan toch eindelijk van gekomen en hoop ik dat de inhoud u 
zal kunnen bekoren. Er zijn een paar wedstrijdverslagen binnengekomen en een 
voorwoord. Verder zijn de interne en externe uitslagen vermeld. Ook wil ik u wijzen op het 
prachtige verhaal van Harrie Kuizenga over zijn toernooi-ervaringen in Voorst. 
 
Met vriendelijke schaakgroeten, 
 
Olav Wilgenhof 
 

Agenda 
 
Zaterdag 9 februari      promotieklasse, ronde 6 
11 februari   15e ronde   OSBO-competitie, ronde 5 
18 februari   16e ronde    Voorjaarsvakantie 
25 februari   5e avond rapid 
3 maart   17e ronde 
Zaterdag 8 maart      promotieklasse, ronde 7 
10 maart   18e ronde   OSBO-competitie, ronde 6 
17 maart   Paastoernooi  
24 maart   geen schaken   2e Paasdag 
Zaterdag 29 maart      promotieklasse, ronde 8 
31 maart   3e thema-avond  
7 april    19e ronde   OSBO-competitie, ronde 7 
14 april   6e avond rapid 
Zaterdag 19 april      promotieklasse, ronde 9 
21 april   20e ronde  
28 april   21e ronde   tulpvakantie 
5 mei    bevrijdingsschaak   Bevrijdingsdag 5 mei  
12 mei   geen schaken   2e Pinksterdag  
19 mei   7e avond rapid  
26 mei    22e ronde  
2 juni    23e ronde  
9 juni    8e avond rapid 
16 juni    24e ronde   einde competitie 2007–2008  
23 juni    afsluiting seizoen:  Snelschaaktoernooi Lochem 
30 juni    afsluiting seizoen:  Snelschaaktoernooi Zutphen 
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Concept Notulen ALV 27-08-2007 

 
Aanwezig volgens de presentielijst: 17 leden 
Afwezig met kennisgeving: Willem Oving, Coen Hilbrink, Harry de Rover, Wim van 
Meeteren, Jan Eefting, Eric Kloppers, Gert jan Ludden, Wouter Rothengatter, Wim van 
Haaster en Peter Enthoven. 
 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend om 20:05 door de voorzitter Gerrit Ruegebrink. 
 
2. Definitief vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Een bedankbrief voor onze blijken van medeleven van de weduwe van Piet van Gorkum. 
 
De vrouw van Jan Eefting is vorige week overleden, de voorzitter heeft contact met hem. 
 
Wij gaan als vereniging dit jaar voor het eerst meedoen met de grote clubactie. Eens 
kijken of dat bevalt. De centjes kunnen we goed gebruiken. 
 
Het Berkelstedentoernooi wordt dit jaar georganiseerd door Lochem i.v.m. een jubileum. 
De datum wordt 6 oktober. Helaas moet ons eerste dan competitie spelen. We doen in 
ieder geval met één team mee. 
 
4. Verslag van de vorige ALV d.d. 28 augustus 2006 
Dit wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag 2006/2007 van de secretaris, Paul Ham 
De vermelding van de jeugdkampioen is te summier. Er zijn diverse categorieën. Zie 
hiervoor het verslag van de jeugdleider. Overigens akkoord. 
 
6. Jaarverslag 2006/2007 van de jeugd, Rob The en Coen Rampen 
Naar aanleiding van een brief van de heer Enthoven, ouder van een jeugdlid, volgt een 
discussie over de aanvangstijd voor de jeugd. Hij stelt voor om vroeger te beginnen. 
Zijn argumenten zijn duidelijk en worden ook onderschreven. In het verleden hebben we er 
al eens over gedacht. Er is echter één groot probleem en dat zijn de begeleiders, die van 
buiten Zutphen komen. Half acht is al een probleem, laat staan als we om zeven uur gaan 
beginnen. Op dit moment praktisch dus nog niet mogelijk. Maar we blijven het volgen tot 
het wel kan. 
 
Egbert Talens, onze sleutelmeester, krijgt nog wel eens te horen dat de zaal er zaterdag ’s 
morgens niet geweldig uitziet. Oorzaak blijkt gelegen in het feit dat niet altijd dezelfde 
begeleiding de zaal afsluit. Zij zullen de afspraken onderling communiceren. 
 
Harry Kuizenga waarschuwt ervoor de jeugd niet onder te waarderen; zij moet in zijn ogen 
het speerpunt van de vereniging zijn. Dat is zo; onder andere de rapid competitie is vorig 
seizoen opgezet om de ouder wordende jeugd te laten integreren in de 
seniorencompetitie. Het aantal begeleiders/ lesgevers zakt nu naar 5 personen. Onze 
jeugdleider roept dan ook iedereen op zijn steentje bij te dragen. 
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7. Diverse prijsuitreikingen en kampioenen 2007 
Najaarscompetitie: 1e Nagib Zafari en 2e Etienne Goudriaan. 
Voorjaarscompetitie: 1e Jan Kalkwijk en 2e Klaas Hagendijk. 
Overall: 1e en dus clubkampioen is Etienne, 2e Nagib en 3e Jan. 
De rapidcompetitie is gewonnen door Kees Henstra met als 2e Jan Kalkwijk. 
 
Alle aanwezige prijswinnaars krijgen een fles goede biologische wijn! 
 
Voor Diny Teerink zijn er als dank voor haar inzet bloemen. 
 
8. Jaarverslag 2006/2007 van de penningmeester, Klaas Hagendijk 
Enkele vragen van Jan Kalkwijk over het verschil in begrootte en daadwerkelijke bedragen, 
met name wat betreft de contributies. Het verschil wordt veroorzaakt door het dit jaar wel 
grote aantal “te laat” betalers. Inmiddels is er al wel een fors deel binnen van de 
contributies van vorig jaar.  
Er staat een post Berkeltoernooi op de balans. De reserve is al enige jaren € 250,=. Is dat 
voldoende om een volgend toernooi te organiseren. Neen maar we gaan ervan uit dat bij 
een volgend toernooi er ook weer een subsidie van de gemeente verwacht kan worden. Het 
is een groter interregionaal toernooi met ook diverse Duitse verenigingen. 
Het nu begrote bedrag van € 50,= is alleen inschrijfgeld voor het toernooi (Dit jaar dus in 
Lochem). 
 
9. Verslag kascommissie, Eric Kloppers en Vincent Thijssen 
Vincent heeft als reservelid Jan Blaak, die op vakantie is, vervangen 
De boekhouding is correct bevonden en het bestuur wordt decharge verleend. 
 
10. Benoeming nieuwe kascommissie 
Er wordt een nieuwe kascommissie gevormd door Jan Blaak (2e termijn) en Vincent 
Thijssen (1e termijn). Reservelid wordt Teun Michels. 
 
11. Bestuursverkiezing 
Er zouden geen veranderingen in het bestuur plaatsvinden, ware het niet dat Coen Rampen 
zijn functie tussentijds ter beschikking stelt. Hij woont sinds enige tijd in Zeist en kan niet 
meer zoveel in Zutphen zijn. Iedereen heeft daar begrip voor en de aanwezigen danken 
hem voor de jarenlange inzet. 
 
12. Begroting 2007/2008 
Het 1e gaat dit jaar op zaterdag spelen. Is daar rekening mee gehouden in het begrote 
huurbedrag. Neen, vergeten. Het zijn 4 thuiswedstrijden; kosten € 80,=. 
Met deze aantekening wordt de begroting aangenomen. 
 
13. Interne competitie 2007/2008 
Olav introduceert het voorstel, dat iedereen thuis heeft kunnen nalezen. Ook wordt een 
brief voorgelezen van Eric Kloppers met enkel relevante opmerkingen. 
Besloten wordt Zwitsers op rating te gaan spelen. Ranglijst op wedstrijdpunten. Niet meer 
dan 2x per jaar dezelfde tegenstander. Externe wedstrijd telt alleen mee als intern die 
week niet gespeeld wordt. Verhindering, niet spelen, levert ook niets op. Een oneven 
ingedeelde speler krijgt zoals in het Zwitsers gebruikelijk een bye. Dit is volgens de 
spelregels ook die speler met het minste aantal wedstrijdpunten die nog geen bye heeft 
gehad. Een bye levert een wedstrijdpunt op maar verhoogt niet de TPR. 
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14. Rondvraag/w.v.t.t.k. 
Jan Kalkwijk bedankt het bestuur voor het goede besturen van afgelopen seizoen en ziet 
vol verwachting het beleidsplan tegemoet. 
Harry Kuizenga stelt dat we wellicht meer met sponsoren moeten werken. Max Venema, 
bestuurslid belast met materiaalzaken, geeft aan dat de eerste al binnen is gehaald. 
Verpakkingsindustrie Zutphen schenkt € 200,= voor materiaal. 
 
15. Sluiting     
Na afloop gaan de liefhebbers natuurlijk een toernooitje snelschaken. 
 
Paul Ham,  
secretaris 
 
 

 

Wedstrijdverslag: Zevenaar 2 – Zutphen 2   

 
Bliksemstart en goede finish redden de zege in Zevenaar 
 
Zevenaar 2 – Zutphen 2   3 ½ - 4 ½  
 
Met maar liefst 1 vervoermiddel te veel, omdat Willem Oving tot de laatste gebruikers van 
Nederland behoort en het reisje zonder rookwaar niet kan volbrengen, vertrokken we 
compleet naar Zevenaar. Daar aangekomen was het gelukkig weer een hele zoektocht naar 
de nieuwe locatie, want geheel conform de tijdgeest was de oude sponsor en 
lokaliteitleverancier, sigarettenfabriek BAT ter ziele gegaan… Het in de routebeschrijving 
genoemde grote parkeerterrein werd inderdaad gevonden, maar er stond niet bij dat het 
op dinsdagavond een 100% bezetting kent… Na veel getob en gehannes waren we nog net 
op tijd in de zeer witte zaal in het centrum van Zevenaar. Jan Blaak had er ooit drie jaar 
gewoond, maar hij vond het een rotplaats. Slechts de aankoop van een weegschaal voor de 
geboorte van een van zijn dochters was hem in positieve zin bijgebleven. 
 
We werden in rap tempo welkom geheten, want we waren amper over de drempel of de 
klokken stonden al aan, het was dan ook 20 uur precies. Er bleef nog wel genoeg tijd over 
om de vriendelijke Edzar Bosch, broer van ex-lid Jeroen ridderlijk de hand te schudden. Ik 
kon Teun Michels die aan bord 7 tegen hem zou spelen vertellen dat hij vandaag tegen een 
speler met ongeveer dezelfde degelijke stijl zou spelen. Mijn voorspelling zou later wel 
wat onzinnig blijken…. 
 
Jan Blaak werd in zijn visie op Zevenaar en zijn bewoners ongewild ondersteund door het 
bijzonder gezellige gedrag van mijn tegenstander aan bord 1. Deze had een scherp oog 
voor het zichzelf snel laten bedienen van een kopje koffie, zonder de gast een consumptie 
aan te hoeven bieden. Ik dacht: hij bedoelt het niet zo kwaad en bood hem toen ik zelf 
een half uur later dorst kreeg wel een drankje aan, wat hij kortaf weigerde, om een 
kwartier later zelf wel weer een verfrissing te gaan bestellen, zonder mij iets aan te 
hoeven bieden. Zo loop je qua consumpties de hele avond wel achter de feiten aan…. 
 
Na enkele zetten besluit ik al eens rond te gaan lopen om in elk geval de openingen te 
kunnen benoemen in het verslag. Daarbij wordt direct mijn aandacht getrokken door luid 
gebeuk op de klok op bord 6, waar Wouter Rothengatter met wit een onvervalst vluggertje 
tegen zijn ook niet bepaald trage opponent op het bord smijt. Na 1 e4 Pc6?! waren er in 10 
minuten al 16 zetten gespeeld. Een blik op de stelling leert mij dat Wouter aan hooguit 2 
minuten bedenktijd genoeg zal hebben om zijn prachtstelling naar winst te schuiven, want 
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hij heeft: 1 pion meer; 1 heel actieve dame en 1 superpaard, waartegenover zijn 
tegenstander een zielige zwakke loper en een ingebouwde dame kan tonen. 
Dan de andere, veel rustiger borden: Op bord 8 speelt Gerrit Ruegebrink met wit tegen een 
Caro-Kann, een opening die hij zelf ook op het menu heeft staan. Het staat gelijk. Op bord 
7 is Teun Michels eveneens in zeer degelijk vaarwater beland, ik moet zeggen: vooralsnog 
is het hier rustig…. 
Op bord 5 vinden we Jan Blaak, die tot zijn geluk in het Konings-Indisch met zwart merkt 
dat wit de lange rokade aandurft: een koningsaanval voor zwart lijkt geboren en zelf staat 
Jan zijn koning nog heel veilig. Hij staat duidelijk beter. 
Op bord 4 schaakt Rob The in een Italiaanse opening lekker losjes: hij wint ruimte en staat 
overwegend. Op 3 zit Vincent ook nog met ruimtevoordeel in een Siciliaan, maar het is 
sterk de vraag of zijn lang gerokeerde koning niet te snel onder vuur komt te liggen… 
Willem Oving is aan 2 bezig aan een stukje theorie van de Caro-Kann: het bekende patroon 
met h4 en h5 staat op het bord. Dat kan een lange avond worden, want het staat perfect in 
balans. Aan mijn bord is met wit na het bekende flexibele Londoner systeem sprake van 
licht centrumvoordeel, maar de partij is nog niet echt op gang gekomen. 
 
Nog voor ik kan plaatsnemen achter het bord vindt de eerste felicitatie plaats: Wouter 
heeft de tegenstander inderdaad alle hoeken van het bord laten zien: deze moet om 20.15 
al opgeven, tot zichtbaar ongenoegen van enkele medespelers. En nog voor ik begin aan 
mijn tweede rondje is het alweer raak: naast me wint Willem Oving na een klein, maar 
beslist te doorzien valletje een vol stuk en dus de partij! Dat is dus al 2-0 voor binnen een 
uur; ik bedenk dat ik dit vorig jaar met het 1e nog nooit heb meegemaakt: toen viel de 
eerste beslissing soms pas in het 4e speeluur.. 
 
Na een uur volgt dus mijn tweede ronde langs nog maar 5 andere borden (dat maakt de 
taak van reporter wel makkelijker!). Bij Gerrit en Teun en ondergetekende is er nog niets 
wezenlijks veranderd: stabiliteit en evenwicht zijn hier kenmerkend. Bij Rob is er wel 
nieuws: het thematische schijnoffer op e5 pakt matig uit: hij wint een pion, maar verliest 
initiatief. De dames verdwijnen. Het wordt een moeilijk middenspel, vrees ik. Bij Vincent 
is gebeurd wat te voorzien was: zijn arme koning staat onder ondraaglijke druk en een 
superpaard van wit op c4 domineert de hele stelling. Ik reken al richting matcombinaties, 
slechts noodgrepen als Pa2?! houden Vincent nog in leven.  
 
Vlak voor het laatste speeluur aanbreekt houd ik een laatste systematische omloop. Gerrit 
heeft wat meer ruimte, maar een zwakke geïsoleerde centrumpion zou hem in een kaal 
eindspel wel eens fataal kunnen worden. Bij Teun is het gekabbel volledig verleden tijd: 
hij dringt binnen met zijn dame en met de prachtige tactische vondst La6! wint hij een 
pion met behoud van initiatief. Dat gaat lekker! Bij Jan Blaak is de koningsaanval 
weliswaar vastgelopen, maar hij heeft een pluspion aan de schermutselingen 
overgehouden. Er zal veel techniek nodig zijn om het punt binnen te halen. Net als ik bij 
zijn bord komt, zie ik Rob een bijzonder belangrijke penning benutten om een pion te 
winnen: ook hier gaat het een technische kwestie worden. Tot mijn verbazing haalt 
Vincent gewoon het laatste speeluur. Met ijzeren wil heeft hij zich staande weten te 
houden, maar nog altijd staat zwart angstig nabij zijn taaie koning. Aan mijn bord loopt 
het niet naar wens, want door mijn iets te passief spel weet mijn tegenstander een pion te 
winnen. Wel is er veel verdwenen: Hij bezit loper en paard en ik 2 paarden. Zou remise 
nog lukken?  
 
De spanning begint voelbaar te worden, vooral als het mis gaat bij Teun. Hij komt door 
eigen initiatief uit op een eindspel D + stuk tegen 2 T + stuk (en met 2 pluspionnen). Bij de 
bar is hij hier uitgesproken tevreden over, want hij heeft in een prachtig eindspelboek 
gelezen dat dit eindspel voor de D-partij veel beter is dan b.v. D tegen 2T…. Nu kan het 
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best een mooi boek zijn (Euwe?), maar de stelling van het moment doet ook mee: Teun 
heeft te maken met een eigen koning achter paaltjes en dat nadeel gaat hem tempi en 
later het stuk en de partij kosten: jammer van de creatieve opzet en weg met dat rotboek. 
Het is nu 2-1. Even later weet Jan zijn partij met fluwelen hand naar winst te voeren: een 
knappe demonstratie eindspeltechniek! Echter, bij Gerrit gebeurt het omgekeerde: die 
ellendige pion is inderdaad verorberd en zijn tegenstander blijkt een bekwaam schuiver:  
3-2 
 
Je hoeft geen helderziende te zijn om nu te kunnen vaststellen dat alle uitslagen rond 4-4 
goed mogelijk zijn. Omdat ik inschat dat Rob die ik ken als een bijzonder logische 
eindspelvirtuoos zijn moeilijk te winnen stelling waarschijnlijk gaat binnenhalen en dat 
Vincent het toch niet zal redden, ga ik mij volledig concentreren op mijn eigen partij in de 
wetenschap dat het verschil tussen verlies of remise waarschijnlijk een heel wedstrijdpunt 
zal schelen. Dankzij enkele goede paardzetten lukt het me zowaar de pion weer terug te 
winnen en wat rest is het eindspel L tegen P met elk nog een g- en h-pion.. Dus bied ik 
remise aan, wat bits wordt geweigerd (altijd gezellig in Zevenaar…), hoewel ik nog 6 
minuten heb en hij 3. OK, dan maar alles op wit (hij heeft een zwartveldige loper) en maar 
zetten met dat paard.  Na zo’n 20 bijzonder zinloze zetten biedt hij nu remise aan, ook 
omdat hij inziet dat het gezien de tijdverhouding (nu 5 om 2 minuten) een link spelletje 
begint te worden. Even speel ik met de gedachte om hem nog te laten zweten, maar dat 
zou mijzelf even lachwekkend hebben gemaakt: remise dus. Tegelijk haalt Rob het volle 
punt inderdaad op bekwame wijze binnen, waardoor de match is gewonnen 
 
Wat er nu gebeurt tart elke beschrijving: mijn tegenstander snelt naar het bord van 
Vincent, waar de wederzijdse tijdnood enorm is. Vincent doet daar in de haast juist op dat 
moment een onreglementaire zet en moet die dus terugnemen. Direct bemoeit mijn 
opponent zich luidkeels met deze situatie (de wedstrijdleider van Zevenaar staat erbij en 
zegt niets) door met niet verhulde boosheid te schreeuwen dat Vincent een tijdstraf van 2 
minuten verdient. Daarop komt de wedstrijdleider inderdaad in actie. Hij berispt niet zijn 
zich misdragende teamgenoot, maar pakt nu wel de klok om de Zevenaarnaar (bijzonder 
nare plaats dat Zevenaar) er 2 minuten bij te geven. Vincent toont zich bij dit alles zeer 
sportief en rustig en gaat even later door zijn klok en verliest op eervolle, ja bijna 
ridderlijke wijze. Hij had trouwens het eindspel T en P tegen D met elk enige pionnen 
bereikt, wat gezien de eerdere stelling een wereldprestatie genoemd mag worden.  
 
Conclusie: een mooie start van de competitie, temeer daar Zevenaar zichzelf tot de 
titelkandidaten meent te moeten rekenen! De volgende match zal Gerrit verslaan, tot in 
ronde 3 dus,  
 
Eric Kloppers 
 
Het overzicht 
 
Bord 1  Eric Kloppers      1/2    Bord 5  Jan Blaak   1 
Bord 2  Willem Oving          1  Bord 6   Wouter Rothengatter   1 
Bord 3  Vincent Theissen    0  Bord 7  Teun Michels   0 
Bord 4  Rob The         1  Bord 8  Gerrit Ruegebrink  0 
 
P.S.: het is mogelijk dat ik de borden 5 t/m 8 heb omgedraaid in dit verslag…. 
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Zutphen 2 – Pallas 2  
 

Na de 1e wedstrijd tegen Zevenaar2 gewonnen te hebben met 4½ - 3½ moesten we nu 
tegen Pallas 2. Pallas had de 1e wedstrijd gelijk gespeeld tegen ASV6. Teun Michels was 
verhinderd. Wim van Meeteren was zijn vervanger. 
 
Voordat ik er erg in had was de eerste partij al afgelopen. Wie denk je die dit met een 
sneltreinvaart, het lijkt wel een tgv, heeft klaargespeeld. Ja, natuurlijk onze enige schaker 
die meestal snel speelt, want zegt hij vaak: “waarom lang nadenken als een normale goede 
zet logisch is”. Het is dus Wouter Rothengatter die na 20 minuten en 12 zetten al 
gewonnen had. Na de opening (Frans) kwam van Wouter de Dame snel in het spel. Hoe het 
precies gegaan is weet ik niet, maar wel dat tegenstander overspeeld werd door aanval 
met Dame en Paard. 
Willem Oving, met zwart aan bord 1, speelde de Caro-Kann en staat goed. Eric Kloppers, 
met wit aan bord 2, speelde weer zeer aanvallend, pionnenopmars op koningsvleugel, geen 
rokade van Eric. Tegenstander rokeerde kort. Ik vind het onduidelijk wie er beter staat. 
Vincent Theissen, aan bord 3 met zwart tegen de heer Duvekot, heeft grote 
ontwikkelingsvoorsprong en staat goed.  
Rob The, aan bord 4, met wit, krijgt de Siciliaan te bestrijden, staat gelijk. 
Ikzelf, Gerrit R, aan bord 6, sta lekker te spelen, niets aan de hand. 
Jan Blaak, aan bord 7, speelde de Siciliaan, heeft wel 2 zwakke Lopers, staat vind ik iets 
minder. 
Wim van Meeteren tenslotte, aan bord 8, is al in remise geëindigd. Heb ik weinig van 
meegekregen hoe dit tot stand is gekomen. 
 
Vincent heeft zijn ontwikkelingsvoorsprong niet kunnen vasthouden. Tegenstander vond 
het veel te rumoerig, kon zich daardoor niet goed concentreren, en is met remise akkoord 
gegaan. 
Rob kreeg een sterke aanval over zich heen en moest lijdzaam toezien hoe hij uiteindelijk 
verloor. 
Jan speelde het verdedigend prima, dat kan hij wel, uiteindelijk kwam er een eindspel op 
het bord met ongelijke lopers en werd het remise. 
Eric speelde het vervolg uitstekend. Eric kwam een pion voor, die in het Toreneindspel niet 
te houden was, winst dus voor Eric. 
2 partijen waren er nog bezig, van Willem en van mijzelf, en de stand is op dit moment 3½ 
- 2½ voor Zutphen. Willem zijn partij leek wel wat op een dampartij, geschuif van pionnen 
en zo. Ikzelf sta prima, rokeerde evenals tegenstander lang. Ik speelde met c4 en later 
gevolgd door b4 op de aanval. Tegenstander kan alleen maar verdedigen, eigenlijk doen 
zijn Paard en Toren nauwelijks mee. 
Willem kreeg remise aangeboden en kwam bij mij en vraagt: als jij nou ook remise 
aanbiedt dan hebben we gewonnen. De laatste tijd verlies ik nogal eens in betere stelling 
op het eind, dus bood ik ook remise aan, die door tegenstander aanvaard werd. Een 
tactische overwinning dus van 4½ - 3½.  
 
Gerrit Ruegebrink 
 
 
Hieronder volgt een kopie van de klachtbrief van Willem Duvekot en de reactie van de 
OSBO daarop. 
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Zutphen 3 – Lochem 1 

Vorig seizoen werd ons derde door het eerste van Lochem met 5-1 weggevaagd. Dit jaar 
echter voelden we ons versterkt met de komst van Olav en Hans. We gingen uit. De sfeer 
was gemoedelijk en Nico van der Zee was ijverig bezig alle ontmoetingen op een groot 
schoolbord te schrijven.  
Patrick Goudriaan speelde een degelijke remise. Geen moment in gevaar geweest. Daan 
Vinke, die al enkele keren zeer goed voor Harry de Rover was ingevallen, had een flinke 
aanval op de koningsvleugel, maar moest toch in remise berusten. Ikzelf liet de hele avond 
een gevaarlijke dreiging in leven. Een dreiging die simpel te pareren zou zijn geweest. Ooit 
heb ik met bewondering toegekeken hoe wijlen Wouter Janse penningen toeliet op zijn 
dame en zijn koning en daar ijzingwekkend kalm onder bleef. Dit bleef ik deze avond 
eveneens, maar met een toch nog verrassende dramatische afloop. Door deze nederlaag 
kwamen we achter te staan. Echter, ons nieuwe teamlid Benno Galjart zette zijn 
tegenstander prachtig mat met een paard dat reeds van verre al aangalopperend te horen 
was. Het had drie zetten nodig om het stikmat te realiseren. Kennelijk zag zijn 
tegenstander de parade niet en liet zich mat zetten. Hiermee stonden we weer gelijk. 
Hans de Vos stond gedrongen, zeer gedrongen zelfs, en moest alles uit de kast halen om 
niet te verliezen. Dit deed hij: met een zéér subtiele damezet loste hij in één handomdraai 
alle problemen op. Waarachtig de mooiste zet van de avond. Tenslotte moest Olav Jan 
Haker nog van het lijf houden. Dit lukte ruimschoots: hoe Haker ook naar winstwegen 
zocht: die waren niet te vinden. Sterker nog, als hij een en ander zou hebben geforceerd, 
dan zou hij verloren hebben. Eindstand: 3-3 
 
Wim van Haaster 
 

Een Zutphense schaker in Voorst 

Op internet had ik gezien dat er in Voorst het Open Voorster Kampioenschap (OVK) werd 
gehouden en aangezien de Hoven en Voorst niet zo ver uit elkaar liggen, leek het mij geen 
slecht plan om daaraan mee te doen. Probleem was alleen dat dit gehouden werd op de 
maandagavond maar nadat ik voor de zoveelste keer mat werd gezet aan een tafeltje in de 
Born, was de beslissing snel genomen. Ik had mijzelf ingeschreven bij zwakkere broeders 
waar ik op papier een zwakke middenmoter zou zijn. Het toernooi zou bestaan uit 6 
avonden/ronden en er werd gespeeld volgens Zwitsers systeem. De speellocatie was een 
voetbalkantine waarin de geur van modder, gras en zweet je tegemoetkomen. Vele 
jeugdherinneringen kwamen terug, zeker nadat mijn bestelde thee gloeiendheet in een 
plastic bekertje werd geserveerd waardoor het plastic een beetje begon te vervormen. 
 
In de eerste ronde moest ik tegen Christiaan Makkink, een speler uit het tweede team met 
een rating die ruim 200 elo punten hoger lag dan het mijne. De eerste indruk van deze 
speler van ongeveer mijn leeftijd was moeilijk te maken. Een niet echt spraakzame speler 
met weinig uitdrukking op zijn gezicht. Dit kon natuurlijk komen door de dampende 
spanning die in de voetbalkantine van Voorst hing. Na een gelijk opgaande opening kwam 
ik op het punt “Ja, en wat nu!” Het punt dat je heelhuids door de opening bent gekomen 
maar geen flauw idee hebt waar je de pijlen op gaat richten. Na een kwartiertje net doen 
alsof ik diepzinnig aan het nadenken was, deed ik een, wat later een fatale zet bleek te 
zijn. Mijn tegenstander verliet zwijgzaam en emotieloos het pand. Mijn eerste nul stond. 
 
Door een cursus kon ik in Voorst en in Zutphen vele maandagen niet spelen. Gelukkig vond 
de toernooicommissie het goed dat de wedstrijd op een andere tijd en locatie werden 
gespeeld. Ik speelde mijn tweede partij dus bij iemand thuis. Na een uitvoerige en 
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gedetailleerde routebeschrijving van mijn tegenstandster Wilma Dolman bleek het huis te 
staan tegenover een in het hele dorp bekende muziektent. Binnengekomen werd ik 
besprongen door twee grote Deense Doggen waardoor meteen duidelijk werd dat de 
overwinning niet cadeau gedaan werd. Door de schrik was de controle over mijn sluitspier 
niet optimaal. Een wc-bezoek was nodig. Daar lag een tweede verrassing op mij te 
wachten. Vlak voordat ik wilde gaan staan, zakte ik door de wc-bril! Met het schaamrood 
op de kaken vertelde ik mijn tegenstandster wat er gebeurd was. Deze vond het verhaal en 
mijn gezicht daarbij zo plezant dat ze niet meer bijkwam van het lachen. Het schaakbord 
werd daarna in nevelen gehuld omdat Wilma niet vies was van een paar sigaretjes. Nadat 
de mist rond de stukken verdwenen was, bleek dat de zwarte koning van Wilma neergelegd 
was. Het eerste punt was binnen. 
 
De derde ronde kon gewoon op de plek en datum zelf gespeeld worden. Inmiddels was mijn 
toiletscène in het roddelcircuit van Voorst terecht gekomen waardoor iedereen mij met 
een lichte glimlach opnam (zelfs Topalov had ervan gehoord en had daardoor een ideetje 
gekregen om Kramnik een poets te bakken!). Ik moest nu spelen tegen Betsie Jansen 
waarvan men mij wist te vertellen dat ze behoorlijk vergeetachtig begon te worden. Nu 
vond ik dat niet zo erg maar het gevloek en getier van haar kant na iedere miszet deed 
zelfs iedere atheïst achter de oren krabben. Gelukkig was het tweede punt binnen een uur 
binnen. 
 
In mijn korte schaakcarrière heb ik slechts twee keer tegen een vrouw mogen spelen. In 
het OVK speelde ik in de vierde ronde voor de derde keer tegen een vrouw. Daarmee had ik 
alle vrouwen die deelnamen aan het toernooi ontmoet. Het waren voor mij vruchtbare 
ontmoetingen. Ook nu moest de plek en tijd verzet worden vanwege een cursus en speelde 
ik nu tegen Els Jansen (geen familie van Betsie) bij haar thuis. Ze woont op een zeer 
idyllisch plekje in het Voorster Bos tussen de reeën en geiten. Toen ik bij haar aankwam 
werd net het avondeten opgeruimd en zo te ruiken wisten ze dat spruitjes niet mijn 
favoriete eten was. De familie van Els bleek een echte schaakfamilie te zijn. Zowel zij als 
haar man bleken fanatieke schakers en ook haar zoons zetten anderen graag mat. Ze 
spelen beiden in het eerste team van Voorst. Het toeval wil dat ik tijdens het persoonlijk 
kampioenschap van de OSBO ook al tegen Els had gespeeld. Toen won ik eenvoudig met 
wit. Nu won ik opnieuw maar minder eenvoudig met zwart. Langzaam werd duidelijk dat ik 
tijdens dit toernooi mee ging doen voor de prijzen en dat allerlei (chemische) valletjes op 
mij geen uitwerking hadden (wc-brillen en spruitjes ten spijt). Mijn naam werd nu 
genoemd op de nieuwspagina van het toernooi als een van de kanshebbers. 
 
De volgende partij was gewoon weer in de voetbalkantine tegen Dick Hoekman. Dit werd 
misschien wel mijn beste partij. Je hebt soms van die wedstrijden waarin je het gevoel 
hebt niets fout te doen en de duimschroeven steeds meer aan kunt draaien. Zo ook deze 
avond. Tijdens de partij kwamen er steeds meer mensen ‘even’ buurten om te kijken wat 
er gebeurde waar ik eerst in volle rust kon doen alsof ik nadacht werd nu iedere 
spierbeweging van mijn kant door vele stuurlui aan wal bekeken. Gelukkig liet ik mezelf 
niet van de wijs brengen en maakte de partij af: ik stond nu zowaar gedeeld 1e! 
 
De laatste avond. Er konden nog 4 spelers kampioen worden. Helaas werd ik het niet. Ik 
werd met zwart de hele tijd onder druk gezet en mijn 8e zet (een torenzet ipv te rokeren) 
bleek uiteindelijk in zet 35 fataal te zijn. De naam van mijn tegenstander heb ik uit pure 
frustratie spontaan vergeten. Toch nog 4e geworden. Al met al was het een erg leuk 
toernooi. Wellicht iets voor onze vereniging?  
 
Harrie Kuizenga 
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Berkelstedentoernooi 
 
Het is zaterdagmorgen, 6 oktober 2007, om 08.00 uur. Het jaarlijkse Berkelstedentoernooi 
wordt weer gehouden. Ditmaal in het Woodbrookershuis in Lochem. Helaas vertrokken we 
met 5 spelers, Vincent was niet op komen dagen zonder iets van zich te laten horen. Nu 
moesten we elke keer met een speler van een ander team ons team compleet maken. 
 
Lochem heeft dit 25 jaar geleden voor het eerst georganiseerd, nu dus voor de 25e keer. 
Een traditie van Nederlandse en Duitse schaakverenigingen die aan de Berkel liggen. De 
sfeer is zoals altijd uitstekend, evenals de lunch. 
 
Ons team bestond uit: Gerrit Ruegebrink, Harry de Rover, Benno Galjart, Dirk van 
Rikxoord, Jan Eefting en aan het 6e bord elke keer een invaller. 
 
9 teams deden er mee. Uiteindelijk zijn we op de 5e plaats geëindigd. Tegen Almen, 
Winterswijk 2 en Lochem 2 hebben we de punten behaald.  
 
Oja, Winterswijk1 werd ongeslagen kampioen. Volgend jaar vindt het plaats in Stadtlohn.  
 
Gerrit Ruegebrink 
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Uitslagen en standen externe competitie 
 

    Promotieklasse Mp Bp  1  2   3  4  5   6  7   8  9  10 

 

1.  Meppel         12 34  x  .   .  .  4½  6½ 5   5½ 6  6½ 

2.  Wageningen 2   9  29½ .  x   5  6½ .   3  .   4  4½ 6½ 

3.  Bennekom       8  27  .  3   x  .  3   6  5½  4½ .  5 

4.  Het Kasteel    8  25  .  1½  .  x  5   .  3½  4½ 4½ 6 

5.  UVS 2          6  25½ 3½ .   5  3  x   4½ .   .  3½ 6 

6.  Schaakstad 4   6  23  1½ 5   2  .  3½  x  4½  .  .  6½ 

7.  ASV 4          6  22½ 3  .   2½ 4½ .   3½ x   4½ 4½ . 

8.  PSV-DoDO       3  23  2½ 4   3½ 3½ .   .  3½  x  6  . 

9.  Zutphen        2  19  2  3½  .  3½ 4½  .  3½  2  x  . 

10. PION 2         0  11½ 1½ 1½  3  2  2   1½ .   .  .  x 

 

 

Uitslagen ronde 6 

Het Kasteel  - Wageningen 2 1½ - 6½ 

Meppel       - Zutphen      6  - 2 

Bennekom     - PSV-DoDO     4½ - 3½ 

Schaakstad 4 - ASV 4        4½ - 3½ 

PION 2       - UVS 2        2  - 6 

 

 

Ronde 7 (8 maart) 

Wageningen 2 - UVS 2        - 

ASV 4        - PION 2       - 

PSV-DoDO     - Schaakstad 4 - 

Zutphen      - Bennekom     - 

Het Kasteel  - Meppel       - 

 

 

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

 

1. WDC          7  22  x  5  .   .   4   .   6   7 

2. Zutphen 2    6  17  3  x  4½  .   4½  5   .   . 

3. Pallas 2     5  18½ .  3½ x   4   .   5   6   . 

4. ASV 6        5  18½ .  .  4   x   2   .   6   6½ 

5. Zevenaar 2   4  17½ 4  3½ .   6   x   4   .   . 

6. Wageningen 4 3  15½ .  3  3   .   4   x   .   5½ 

7. Voorst 2     2  10½ 2  .  2   2   .   .   x   4½ 

8. Ugchelen     0  8½  1  .  .   1½  .   2½  3½  x 

 

 

Wageningen 4  - Pallas 2      3  - 5 

WDC           - Zutphen 2     5  - 3 

ASV 6         - Zevenaar 2    2  - 6 

Voorst 2      - Ugchelen      4½ - 3½ 
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   Klasse 3D Mp Bp  1  2  3  4   5  6   7  8 

 

1. Zutphen 3 7  16  x  3  .  5½  4  .   3½ . 

2. Lochem    5  14  3  x  4  .   2½ .   4½ . 

3. Groenlo   5  13  .  2  x  3   .  4½  .  3½ 

4. Aalten    5  11½ ½  .  3  x   3½ 4½  .  . 

5. Rokade 1  4  13  2  3½ .  2½  x  .   .  5 

6. Voorst 3  3  9½  .  .  1½ 1½  .  x   3½ 3 

7. Twello 2  2  12  2½ 1½ .  .   .  2½  x  5½ 

8. Rokade 3  1  7   .  .  2½ .   1  3   ½  x 

 

 

Rokade 3      - Twello 2      ½  - 5½ 

Aalten        - Voorst 3      4½ - 1½ 

Lochem        - Groenlo       4  - 2 

Zutphen 3     - Rokade 1      4  - 2 

 

 

 

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

 

1. Zutphen 4       6  16½ x  .  .  6   4  4½  2   . 

2. Pallas 6        6  16  .  x  .  5½  3  3   .   4½ 

3. Zeven Pionnen 2 6  14  .  .  x  .   3  4½  3½  3 

4. Voorst 4 j      4  7½  0  ½  .  x   .  .   3½  3½ 

5. Eerbeek 2       3  11  2  3  3  .   x  .   .   3 

6. Lochem 2        3  9½  1½ 3  1½ .   .  x   3½  . 

7. Ons Genoegen 2  2  11½ 4  .  2½ 2½  .  2½  x   . 

8. De Toren 10     2  10  .  1½ 3  2½  3  .   .   x 

 

 

Eerbeek 2     - Zeven Pionnen 2 3  - 3 

Voorst 4 j    - De Toren 10   3½ - 2½ 

Lochem 2      - Pallas 6      3  - 3 

Ons Genoegen 2 - Zutphen 4     4  - 2 
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Stand interne competitie 
 
Pos Nr Naam Prt   W  R   V  Score BRtg TPR   Rtg    Prc    S Ext Wt 
 
  1  13 Jan Kalkwijk 13    11  2   0   12.0 2015  2114  2047   92.3  1   0   7 
  2  37 Nagib Zafari 14 8   2   4    9.0  1852  1912  1872   64.3  0   1   7 
  3  22 Wouter Rothengatter 11 5   4   2    8.5  1725  1863  1764   63.6 -1   2   5 
  4   9 Klaas Hagendijk 15 6   5   4    8.5  1914  1855  1893   56.7  1   0   8 
  5   1 Jan Blaak 11 4   3   4    8.0  1741  1795  1755   50.0  1   4   6 
  6   6 Etienne Goudriaan 10 6   3   1    7.5  2148  2060  2124   75.0  0   0   5 
  7  14 Eric Kloppers 9 3   6   0    7.5  1830  1861  1838   66.7  1   3   5 
  8  19 Willem Oving 8 3   2   3    7.5  1920  1743  1886   50.0  0   4   4 
  9  21 Dirk van Rikxoort 13 5   3   5    7.5  1609  1670  1629   50.0 -1   2   6 
 10   7 Patrick Goudriaan 7 4   0   3    7.0  1663  1734  1675   57.1  1   4   4 
 11  34 Hans de Vos 10 4   1   5    7.0  1672  1646  1666   45.0  0   3   5 
 12  15 Harrie Kuizenga 8 4   1   3    6.5  1411  1703  1462   56.3 -1   3   3 
 13  35 Olav Wilgenhof 9 3   0   6    6.5  1707  1657  1697   33.3  1   4   5 
 14  20 Frank Posthuma 9 6   0   3    6.0  1819  1848  1824   66.7  1   1   5 
 15  25 Aleksandr Sahakian 11 6   0   5    6.0  1804  1796  1801   54.5 -1   0   5 
 16  12 Coen Hilbrink 11 5   2   4    6.0  1644  1624  1637   54.5  1   0   6 
 17  11 Kees Henstra 12 5   2   5    6.0  1939  1779  1895   50.0 -1   0   5 
 18  18 Teun Michels 7 4   1   2    5.5  1825  1779  1817   64.3 -1   3   3 
 19  24 Gerrit Ruegebrink 9 3   2   4    5.0  1722  1646  1705   44.4  1   4   5 
 20   4 Benno Galjart 10 2   2   6    5.0  1632  1475  1593   30.0  0   4   5 
 21  31 Vincent Theissen 6 4   0   2    4.5  1704  1777  1715   66.7  0   1   3 
 22  17 Wim van Meeteren 7 3   2   2    4.5  1637  1671  1644   57.1  1   1   4 
 23  32 Max Venema 7 2   2   3    4.5  1421  1576  1447   42.9  1   3   4 
 24  23 Harry de Rover 8 2   2   4    4.5  1511  1493  1507   37.5  0   2   4 
 25   3 Jan Eefting 8 3   0   5    4.5  1464  1492  1470   37.5  0   3   4 
 26   2 Ernst Boere 5 2   2   1    4.0  1751  1753  1751   60.0 -1   1   2 
 27  29 Egbert Talens 13 2   1 10    4.0  1372  1421  1389   19.2 -1   2   6 
 28  33 Daan Vinke 9 0   4   5    3.5  1500  1426  1483   22.2  1   3   5 
 29  27 Jurrien Schouten 8 2   0   6    3.0  1419  1436  1423   25.0 -2   0   3 
 30  10 Paul Ham 7 1   0   6    3.0  1346  1284  1335   14.3  1   3   4 
 31  16 Gert-Jan Ludden 3 2   1   0    2.5  2227  2233  2228   83.3 -1   0   1 
 32   8 Wim van Haaster 5 0   1   4    2.5  1522  1459  1513   10.0 -1   4   2 
 33  28 Lennaert Stronks 2 2   0   0    2.0  1500  1820  1516  100.0  0  0   1 
 34  30 Rob The 0 0   0   0    2.0  1816  1816  1816   50.0  0   3   0 
 35  36 Berry Withuis 0 0   0   0    0.0  1877  1877  1877   50.0  0   0   0 
 36  26 Levon Sahakian  0 0   0   0    0.0  1797  1797  1797   50.0  0   0   0 
 37   5 Raymond Gieteling 0 0   0   0    0.0  1471  1471  1471   50.0  0   0   0 
 38  38 Jos van Lier 5 0   0   5    0.0  1400  1109  1365    0.0  -1   0   2 
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Ledenlijst  
 

ELO * NAAM ROEPNAAM     

1873  Alink, D. Daniel     

  Alink, J. Joris     

  Bekers, G. Gydo     

  Berge, S. ten Stijn     

1741  Blaak, J.A. Jan     

  Brokken, J. Jamiro     

  Deen, C. Christiaan     

  Draadjer, G. Gerard     

1464  Eefting, J. Jan     

  Enthoven, M. Maarten     

1632  Galjart, B. Benno     

1471  Gieteling, R. Raymond     

2148  Goudriaan, E. Etienne     

1663  Goudriaan, P.F. Patrick     

1522  Haaster, W.J. van Wim     

1914  Hagendijk, K. Klaas     

1346  Ham, P.B.J. Paul     

  Heldens, T. Tim B     

1939  Henstra, C.C. Kees     

  Hoefsloot, W. Wibe     

  Jonasse, P. Pelle     

2015  Kalkwijk, J. Jan     

  Kamstra, D. Daniël     

1574 * Kerpershoek, W.H.F. Wouter     

1830  Kloppers, E. Eric     

1411 * Kuizenga, H. Harrie     

  Linssen, V. Vincent     

2227  Ludden Gert-Jan     

1637  Meeteren, W. van Wim     

1825  Michels, A.C. Teun     

1920  Oving, W. Willem     

1819  Posthuma, F. Frank     

1605 * Rampen, C. Coen     

1609  Rikxoort, D. van Dirk     

  Roos, M. Marcus     

1725  Rothengatter, W. Wouter     

1511  Rover, H. de Harry     

1722  Ruegebrink, G.J. Gerrit     

  Saane, M.van Mirjam     

  Saane, M.van Maarten     

1804  Sahakian, A. Aleksandr     

1499 * Sahakian, A. Areg     

997 * Sahakian, A. André     

1797  Sahakian, L. Levon     

1419 * Schouten, J. Jurriën     

  Stronks, L. Lennaert     

1372  Talens, E.G. Egbert     
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1816 * The, R. Rob     

1421 * Venema, M. Max     

1672  Vos, H. de Hans     

  Weide, T. van der Tim     

1707  Wilgenhof, O. Olav     

  Winmai, A. Arran     

1877  Withuis, B. Berry     

1852  Zafari, N. Nagib     

  Zanen, O. Olaf     

  Zennipman, W. Wessel     

        

 


