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Meynen 17 . 168

verlopen externe competitie ronde
gehad. Wel heeft gelukkig ons eer—

ste z'n eerste wedstrijdpunten

binnen en heeft het tweede het

sterke Theotorne uit Dieren op een

draw kunnen houden. Laten we hier

afspreken dat wij de volgende

ronde onze tegenstanders zullen

vernederen en verpletteren.

Als beloning vooraf is er een

meerkamp op zaterdag 26 november

a.s. tegen de Velpse s.v. in het

Kanon. Deze wedstrijd, met aan—

sluitend gratis buffet, wordt

organiseerd i.v.m. ons 75 jarig

bestaan en a L een beetje voor het

60 jarig bestaan van Velp volgend

jaar. Helaas is er die dag een

schoolschaakdag, zodat diverse

jeugdleden niet kunnen meespelen.

Zij zijn natuurlijk wel rond 17 . OO

uur welkom bij het buffet.

Houd u ook reeds zaterdag 22 april

1995 vrij in uw agenda. Ons eerste

speelt dan de laatste competitie—

wedstrijd (ook in het Kanon) en

als feestelijke seizoenafsluiting

organiseert het genootschap dan

voor alle Leden en partners een

gezellige barbecue.

Binnenkort kunt u op de vereniging

ook kennis maken met de elektroni—

sche " Fischer" klokken. Deze klok—

ken komen er steeds meer in en

zullen in de toekomst zeer waar—

schijnlijk door de KNSB verplicht

worden gesteld. Men zal het ge—

bruik van deze klok, beginnend bij

de hoofdklasse, langzaam gaan in—

voeren. Het zijn juweeltjes van de

technische vooruitgang.
Wagenaar

P.B.J. Ham

Talens 15.553

senior leden f1.140,— per

j uni or — eden 70,— per

adspirant—leden f1. 35,— per

Pos tbankrekening nr.

ten name van Penningmeester

Schaakgenootschap Zutphen

voor interne 

j aar

j aar

j aar

bij

G. J. Ruegebrink. Liefst zo vroeg mo—

gelijk.
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November . . terwij I grauwe wolkens lierten en regens luiers de
sombere dagen struktuur geven, komt de gemidde Ide Zutphense scha—
ker tot weinig meer dan het wekelijks aantreden op de 'fnaandag—

avond. Daar is het dan ook levendig, warm, gezellig van
het lange novembergevoel. Maar thuis ziet een ieder bi•j• de slecht
trekkende haard te kniezen, gespeend van elke inspirat•ie tot het

schrijven van een spranke lend artikel, een aardig wedstrijdver—
slag, of zelfs iets origineels. Nee, het wordt tijd da,t de kerst

nadert. het tj ubi leum gevierd zal worden en de eerste eneeur,q een

eind maakt aan deze slappe tijd. Want zeg nu eerlijk: '+,tat is een

Toren zonder vers lagen van het 2e en 4e? Een oneven, ••enevenwichti—

ge Toren, lijkt mij . En ook deze "oneven" vers lagen bereikten de

redaktie slechts enkele seconden voor de deadline.

Mag ik de lezer derhalve voorbereiden op een blad met *de gebruike—

lijke rubrieken, een partij van Frank Reuvers, een

bij drage • van Berry Withuis 'uit véér—feministische tijden en het

tweede optreden van ons al Ier diabolisch alter ego.

Ik wens een ieder allereerst schrijf ijver en daarna dok leesple—

zier: het volgend nummer zal ons jubi leumnummer zij n.: -het zal net

voor kerst verschij nen. Daarom hoop ik dat velen mee _•zul len werken

om daar een mooi en inhoude lijk boeiend geheel van tq. kunnen

maken. Ik zal zelf- materiaal uit het Verleden gaan verzamelen bij

diverse leden. Ligt er thuis nog iets interessants vrior dat num—

mer, dan houd ik mij aanbevolen.

Verder goed zijn als enkele smeui îge gebeurt}nissen uit

het verleden in het blad verhaald worden. Wellicht is er ook

sprake van enkele historische partijen op onze club?rDenk mee.

schrijf •en verzamel, de deadline voor het jubi leumnummer is:

MAANDAG 19 DECEIŒER ! !

Eric Kloppers
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Wedstrijdkalender seizoen 1994-1995 versie d.d.1511-94

za 19 november
za 26 november

di 6 december
vry 9 december
za • 10 december
ma 12 december
ma 12 december

za 7 januari
ma 16 januari
ma 16 januari
di 17 januari
di 17 januari
za 21 januari

za 4 februari
ma 6 februari
ma 6 februari
di 7 februari
do 9 februari

za 4 maart
ma 6 maart
ma 6 maart
ma 6 maart
do 9 maart

10-12 maart
za 18 maart
ma 27 maart
ma 27 maart
di 28 maart
di 28 maart

za 1 april
za 22 april
za 29 april

za 13 mei

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

Ede 23e Denksporttoemooi
ZUTPHEN TWEEKAMP ZUTPHEN VS. VELP waarna koud buffet

Vianen

Ermelo

Zwolle
Amhem

Beverwijk

Pallas 3 - Zutphen 2
Rheden - Zutphen 3
ECI - jeugdtoemooi
Lochem 3 - Zutphen 4
Zutphen 5 - Apeldoorn 6

Zutphen 1 -ZSG 2
Zutphen 2 - Voorst d
Zutphen 3 - Eerbeek 1
Groenlo 2 -Zutphen 4
Pallas 6 - Zutphen 5
I Ie VSG rapidtoemooi

Veenendaal I -Zutphen 1
Zutphen 4 - AEC 2
Zutphen 5 - SVU 2
SVU 1 -Zutphen 3
VOS 1 -Zutphen 2

Zutphen 1 - Doetinchem 1
Zutphen 2 - ASG 3
Voorst 3 - Zutphen 4
Zutphen 5 - Eerbeek 2
VOS 2 - Zutphen 3
Computerij weekendtoemooi
Voorjaarstoemooi
Zutphen 3 - Doetinchem 2
Zutphen 4 - Wisch
Apeldoorn 3 - Zutphen 2
ASG 5 -Zutphen 5

ASG 2 -Zutphen 1
Zutphen 1 UVS 1
Snelschaken clubteams

Nederlands kampioenschap Snelschaken voor clubteams



Promotieklasse OSBO Zutphen 1, tl. P.BJ. Ham 05750-15483 Aanvang steeds om 13.00 uur

1 Apeldoorn 1

2 ASV 3

3 Veenendaal 1
4 Zutphen 1
5 UVS 1

6 ASG 2

7 ZSG 2

8 Ede 1
9 Doetinchem 1

2
2

2

3

2

1

2

2

o

4

4
3

2

2
1

o

o

o

13,5

11

9

11

9,5

4

3

3

o

•

•

1e ronde

2e ronde

3e ronde

4e ronde

5e ronde

6e ronde

7e ronde

8e ronde

9e ronde

zat 17-09-1994

zat

zat 12-11-1994

zat 03-12-1994

zat 07-01-1995

zat 04-02-1995

zat 04-03-1995

zat 01-04-1995

zat 22-04-1995

ASV 3 - Zutphen 1

Zutphenl - Apeldoorn I

Ede I -Zutphen I
vrij

Zutphen 1 - ZSG 2

2-6
2%-5%

Veenendaal 1 - Zutphen 1

Zutphen I - Doetinchem 1

ASG 2 - Zutphen 1

Zutphen 1 - UVS 1

2e klasse B Zutphen 2, tl. A. Meijnen 05750-17168 Aanvang steeds om 20.00 uur

1 Theothorne 1 2
2 Voorst 1
3 ASG 3
4 Zutphen 2
5 Pallas 3

6 VDS 1

1

1

1

1

1

7 Apeldoorn 3 1

3

2

2

1

o

o

8,5

4,5

4,5

4

3,5

3,5

3,5

1e ronde

2e ronde

3e ronde
4e ronde

5e ronde

6e ronde

7e ronde

ma 07-11-1994

di 06-12-1994

ma 16-01-1995

do 09-02-1995

ma 06-03-1995

di 28-03-1995

Ydje ronde

Zutphen 2 - Theothorne I 4-4

Pallas 3 - Zutphen 2

Zutphen 2 - Voorst 1

VDS 1 - Zutphen 2

Zutphen 2 - ASG 3

Apeldoorn 3 - Zutphen 2

3e klasse C Zutphen 3, tl. Y. Wagenaar 05750-11416 Aanvang steeds om 20.00 uur

1 Lochem 1

2 Doetinchem 2

3 Zutphen 3
4 Rheden
5 Eerbeek 1

6 VDS2

7 Doesborgh 1

8 SVU 1

2

1

2

1

1

1

1

1

4

2

2
1

1

o

o

o

11

6

6
4

4

2

3,5

3,5

I e ronde

2e ronde

3e ronde

4e ronde

5e ronde

6e ronde

7e ronde

ma 03-10-1994

ma 07-11-1994

vry 09-12-1994

ma 16-01-1995

di 07-02-1995

do-09-03-1995

ma 27-03-1995

Doesborgh I - Zutphen 3 3%-4%

Zutphen 3 - Lochem I

Rheden - Zutphen 3

Zutphen 3 - Eerbeek 1
SW 1 - Zutphen 3

VDS 2 -Zutphen 3

Zutphen 3 - Doetinchem 2

4e klasse F Zutphen 4, tl. P.BJ. Ham 05750-15483 Aanvang steeds om 20.00 uur

1 Doetinchem 3 2

2 Wisch
3 Voorst 3
4 Rokade
5 Zutphen 4
6 Groenlo 2

7 Lochem 3

8 AEC 2

1

1

1

2

1

1

1

4

2

2

2

o

o

9

6

4

4

3,5
2

1,5

Ie ronde

2e ronde

3e ronde

4e ronde

5e ronde

6e ronde

7e ronde

do 0601994

ma 07-11-1994

ma 12-12-1994

di

ma 06-02-1995

ma 06-03-1995

ma 27-03-1995

Roude - Zutphen 4 4-2

Zutphen 4 - Doetinchem 3

Lochem 3 - Zutphen 4

Groenlo 2 - Zutphen 4

Zutphen 4 - AEC 2

Voorst 3 - Zutphen 4

Zutphen 4 - Wisch

4e klasse C Zutphen 5, tl. E.G. Talens 05750-15553 Aanvang steeds om 20.00 uur

1 Voorst 2
2 Apeldoorn 5

3 ZSG 6

1

1

1

2

2

2

4,5

3,5

3,5

1e ronde

2e ronde

3e ronde

ma 0+10-1994

ma 07-11-1994

ma281j-1994

Zutphen 5 - Voorst 2

Schaakrnaat 3 - Zutphen 5

Zutphen 5 - Apeldoorn 5

4 ASG 5

5 Eerbeek 2

6 Schaakmaat 3

7 SVU 2

8 Zutphen 5

1

1

1

1

1

2

o

3,5

1,5

4e ronde di 17-01-1995

5e ronde ma 06-02-1995

6e ronde ma 06-03-1995

7e ronde di 28-03-1995

ZSG 6 - Zutphen 5

Zutphen 5 - SW 2

Zutphen 5 - Eerbeek 2

ASG 5 - Zutphen 5



Zutphen 1 — Ape Idoorn 1 2—6

Aan de Oude Kanonsdijk was ons kruit al snel verschoten; zo zocht
Nico Cort lever geheel tegen zijn r gewoonte in al snel beschutting
in het vei liger centrum van de stad, nadat hij voor het eerst
sinds mensenheugenis een externe, partij had verloren. Jaap Stout,
die na deze gebeurtenis als supporter binnen kwam, kon zijn onge—
loof hierover in zijn spontaniteit niet verbergen. Nu is één O
doorgaans geen ramp, maar ook de overige spelers staken niet in
blakende vorm, waarbij toegegeven moet worden dat de tegenstanders
doorgaans blijk gaven van enig talent. Tja, dat het er in. de
promotiek lasse pittig aan toe gaat weten we nu wel...

De partijen: Jeroen Bosch had een interessante partij; hij ging
laat ten onder. Klaas Hagend ijkj kreeg afschuwe lijke tijdnood,
nadat hij met zwart te lang had gepiekerd om het dame loperspel
(Lf4) te kraken. In het gej aag ging hij ten onder. De eniçre echte
kraker deze middag was Frank Posthuma, die een gammele
met smaak verorberde .
Berry Withuis verdedigde zich prachtig in een moei lijke Vartij ;
hij haalde een remise aan het 5e bord. Jaap Mel link kreeg aan
bord 6 zeker kansen in een grillige partij maar de gelukkige
tegenstander sloeg gemeen toe. Zelf bereikte ik een enorm over—
Hicht, maar de defensief taaie tegenstander hield het halve punt
steeds net binnen bereik. • Invaller Tom Molewijk spee Ide met een
geïsoleerde pion en kon het bijbehorende aktieve stukkenspel niet
vasthouden. Hij -creëerde nog wel Îeen chaos ter verwarring van de
opponent, maar die bleef fris tot het punt binnnen was...

Ede 1 - Zutphen 1 -2 1/2 - 5 1/2

Behoorl ijk gemotiveerd en zonder inval Iers trokken we naar Ede,
waar dan hopel ijk de eerste punten zouden worden vergaard:-
Naarmate de tijd vorderde zag ik steeds meer blije gezichten. ten
teken dat deze doe 1ste I ling bereikt zou worden. In mijn 

i 

rende

ache
langs de borden na de 'openingen kwam ik al tot optimist 
besp iege I ingen .
Zo had Nico Cort lever aan bord 1 beslist geen zin in een ûierhaling
van het puntverlies een maand geleden. Hij plaatste een prachtige
schimrnel op d6 en nadat, zijn ploeterende tegenstander dat beest
met moeite had bestreden sloeg hij nog eens toe met een Eeer
fraai schij noffer. Ik sprak zijn tegenstander tijdens der partij ,
deze verzuchtte: "Al lemensen, wat een goede stelling heeft hij
opgebouwd .u. ik weet niet wat ik nog moet verzinnen...
Jeroen Bosch stond • in een boeiende Franse partij al snel%oed. hij
haalde het punt bekwaam binnen. Klaas Hagendijk had weertzeeën
van tijd nodig voor een hem onbekende Franse variant. Hij.. zou
later verliezen. Rik de Lange spee Ide een mooi opgebouwde Nimzo—
Indiër; hij won afgetekend. Ook Berry Withuis, onze "topacorer"
wist te winnen, maar van die partij kon ik niet zeggen hij
geolied verliep. Zijn tegenstander offerde na de Franse ppening
een stuk en kreeg daarvoor een akelig sterk centrum en enige
pionnen. Maar een Withuis versla je zomaar niet: met scherp tegen—
spel vist hij het tij te keren en uiteindelijk zelfs te kinnen.
Frank Posthuma posteerde zijn stukken daar waar het gebeurde dat
was maar op teen klein deel van het bord, omdat. elders de? pionnen
totaal in elkaar waren vastgelopen. Zo won hij zonder sl-ag Of
stoot 2 pionnen, waarna zijn tegenstander vlot opgaf. Ook bij mij

è.



ging het goed: ik had een pion gewonnen en een leuke stelling,
maar in de tijdnood kwam hij met iets geniepigs. In 15 seconden
wist ik geen antwoord op zijn rotzet. Dat was niet leuk.
Jaap Mel link aan bord 8 speelde zeer zeer degelijk. net als zijn
uiterst uiterst solide opponent. Een 1/2 was het enig rnogelijke
resultaat .

Nu staan we er toch rede lijk voori handhaving is ons doel en dat
moet zeker kunnen • lukken; als iedereen zo lekker blijft spelen
als in Ede zit er nog wel. meer in, denk ik.

Eric Kloppers

Zutphen 3 — Lochem 1

Op maandag 7 november 'jl. moesten wij met het derde team
aantreden tegen Lochem 1, het team waarmee het tweede vorig

seizoen om het kampioenschap streed en die dit seizoen dus
voor de hoofdprijs zouden gaan. nu dit hebben wij geweten.
Een rondje langs • de borden leerde mij, dat na 1,5 uur spelen
er al een kleine achterstand was, Henk vd Tol had een
evenwichtige stel I ing op het bord getoverd, waar pas veel

later enige beweging in zou komen.

H. van Meeteren stond een pion voor, • Yvonne Wagenaar had een

geïsoleerde pion, Jan Wi I lem Ruegebrink stond een pion voor,

Wilfried Verbeek had een loper ingeleverd voor 3 pionnen,

Rob Thé stond een kwal iteit achter (paard voor een toren) en

Michel Weenink stond nog compleet remise.

Ik moest op bord twee tegen de oud c I ubkampioen van onze

schaakvereniging, dhr. Ovink en moest al redelijk snel een

pion inleveren, waar geen compensatie tegenover • stond.

Na 2,5 uur spelen hadden we al 3 verliespunten (Wilfried.

Jan Willem en Michel) en Yvonne had een. remise aanbod van haar

tegenstander, die ze nog niet aannam. omdat ze de

ontwikkelingen in de rest van de partijen wi Ide afwachten.

Om een lang verhaal kort te maken, Yvonne bes loot inderdaad

tot remise en Rob was de enige, die zijn partij in winst wist

om te zetten, eindstand . 6,5.
Wat mezelf betreft, ik heb wel iswaar verloren, maar voor mijn

gevoel heb ik een hele goede partij gespeeld, op zet 26 had ik

zelfs drie stukken instaan. waar een matdreiging tegenover

stond .
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De pion, die ik in het begin verloor heeft me uiteindelijk de

partij gekost, want in het eindspel had ae heer Ovink die ene

pion meer en daar heeft hij optimaal van geprofiteerd.

Hier volgt het zettenverloop, na 24 zetten is er een stelling
ontstaan, die cruciaal is voor de rest vnn de partij .

De vraag is of ik eerst Pc5 moet doen, Ot iets anders. Mocht er

iemand zijn, die de goede oplossing heeft, dan hoor ik dat wel

(en lees het in het volgend nummer, red. t'

Frank Reuvers

Wit Frank Reuvers Zwart Ovink

1 e4 c5 2 Pf3 e6 Pc6 : 4 Pc3 pe7 5 Le2 d5

6 exd5 Pxd5 7 Ld2 Le7 , 8 0-0 a6 9 Dcl h6 10 a3

11 h3 Dc7 12 Pe4 Ld7 13 0-0-0 14 c4 Pf4

15 Dc3 e5 16 b4 cxb4 ; 17 axb4 18 Db2 Lxd2

19 Dxd2 g4 ; 20 hxg4 Lxg4 21 Tam Lxf3 22 Lxf3 Txd3

23 Lg4+ Kb8 24 Db2 Pd4 ZIE DIAGRAM.

25 Tea f5 26 Pc5 Dc6 27 Dxb7+ 28 Txb7+ Kaa

29 Lh5 Txe3 30 fxe3 Thc8 31. exH4 Txc5 32 Tbl Tc7

33 Lf3+ e4 ; 34 Pd3 35 Lg2 ; 36 c5 Ka7

37 Tb6 Td7 38 Tf6 e3 , 39 Te6 s.f'4 ; 40 gxf4 Pxf4

41 Txe3 Pxg2 42 Kxg2 ; Txd4 0-1. ,

8

7

5

4

3

2
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Over het laagste en laatste team van SGZ — het vi jfde team.

De lengte van dit verslag is evenredig aan de resultaten van
Zutphen—5. Want tot nu toe hebben wij er maar bitter weinig
van terecht gebracht .
Onze eerste (thuis) wedstri jd, tegen Voorst —2, was nog een 'da—
verend succes' vergeleken met de tweede wedstri jd tegen het
derde van De Schaakmaat (uit) .
Van Voorst verloren wij met 1,5 — 4,5. Henk Bol and (remise) en
Thomas Theissen zorgden voor de punten, Dick Oudbier, Jan Jan—
sen, Egbert Talens en Henk Houtzager konden geen vuist maken
en zagen een nul achter hun naam op het score—formul i er ver—
schi jnen. Het enige bi j zondere wat nog te vermelden valt is
het feit dat in beide teams een speler zat die in een ver

verleden' lid was van de opponerende vereniging. Bi i Voorst
was dat Reindjan Gemen, mi in tegenstander, en bij ons was het

Henk Houtzaaer die, . tegen Koers, (dus) ten onder q incr. Al met

al, een slechte start van het nieuwe seizoen.

Nu moet ik het kort houden, anders zou U kunnen denken dat

door de lengte van mi jn verhaal de aanduiding 'daverend suc—

ces t sarcastisch of zo U wilt ironisch bedoeld was. Wat dus

niet het geval is. Oei ! Met Piet van Gorkum als deelnemer en

met achterlating van Thomas ging het vi jfde in bi jna dezelfde

samenstell ing naar Apeldoorn • de Maten. De volgorde aan de

borden bespaar ik U. Mi jn manie voor suspense maq als bekend

verondersteld worden ( l Witte Wiev l n t ) vandaar deze verklaring

voor de uitslag. De beginletters van de achternamen van de

spelers van Schaakmaat—3 luiden v. UDVSOR. Zonder enige moeite

herkent U onmiddellijk het anagram v. DR. VOUS. Van Dr. U ?

Ja, na een 6—0 nederlaag zeg je bij het afscheid nemen wel ü

tegen zo t n tegenstander .
Nu mag ik hopen dat mi jn teamgenoten zich niet tekort gedaan

voelen met zo'n kolderverhaal, want uiteraard hebben zij zich

wel degel i jk tot het uiterste ingespannen om een ietwat eer—

voller resul taat te bereiken. Maar aangezien ikzelf weinig

ti jd vond naar de standen op de andere borden te ki jken, wat

overi gens nog niet veel wil zeggen omdat het beoordelen van

een stel ling een grotere schaak—ervaring c.q. —kennis vereist

dan waarover ondergetekende beschikt, en het verzamelen van

enige gegevens er door drukke bezi qheden bij in schoot

waarom anders ging ik met de DOP — is het enige dat mii van

mi jn medeteamgenoten nu noa voor ogen staat de tamel i ik verge—

vorderde partij van Dick Oudbier aan bord zes. Door ti idnood

geplaagd en omringd door vele reeds uitgespeelde belanastel—

lenden moest Dick razendsnel de promotie van een wi t te pion

zien te verhinderen. Het lukte.• nét niet. Gel ijk met zi in vlag

viel z t n sterkste overgebleven stuk, de Toren, waarna de ana—

lyse welke een heel wat beter. resul taat voor Dick suggereerde

min of meer kwam als mosterd na de maalti jd. Zijn teleurstel —

ling werd er alleen maar , groter door, had ik zo het idee.

De vol gende wedstri jd voor het vi ifde is op 28 november a.s.

omdat Apel doorn—5 de vi jfde december niet zo'n geschikte datum

vond. Daarmee valt mi jn reeds in september voorbereide 5—De—

cember—strategie in duigen. Met als gevolg: een complete ande—

re opstelling. Dat zal ze leren! (Als ze dit nu maar niet te

lezen kri j gen. .. )

Egbert Talens. 9



GROEP 1

r Naam

2

J.

16E.

a

1

2

Cor Elever

Hagend IJk
Bosch van

de Lange

Mellink

Kloppers

Rothengatter

de Vog

Pog t huma

Wit huig

Stout

Molewidk

De heer Cortlever staat er vederom het beste voor. Opvallend is de n slechte n score
van Erik Kloppers. Het lidkt erop dat Tom HoleviJk, Jaap Stout •cn Erik Kloppers

moeten strijden voor behoud In deze groep.

GROEP: 2

Nr Naam a 1 02 aa 04 as 09 11

al B.

D.

u.

10 C.

11

Eb s kamp

Ruezebrink

van Rikxoort

Verbeek

van der Tol

Jacob g

Bekker g

Meidnen

Reuver g

Ueltevrede

Gerrit Ruegebrink 13 uitgespeeld; Bart Ebskamp 
en Henk Jacobs kunnen 

nog boven: hem



Naam

van Meet eren

K. Scholten

van Gulik

J. W. Ruegebr{nk

V.

H.

R.

12 M.

Theigsen

Wagenaar

Houtzager

Weerman

Bol and

F erf erg

Thé

Ueenink

GROEP

01 02 as 06 09 1 a 11

x

Ir x

de heer Scholten heeft zich teruggetrokken. Zijn partijen worden vervallen verklaard.

Jacques Ferfers, Rob Thé, Michel Weenink 'doen het goed in deze groep, evenals

van Meeteren. Dhr. Houtzager wacht nog op zijn eerste overwinning.

GROEP

Nr Naam
as 10 11

a2 E.

F.

la

11

van Gorkum

Talens

Oudbier

Kal F

Ham

Theissen

Jansen

van der Meulen

Hagendidk

V en ema

Wirbals

Opvallend zijn de goede resultaten van de nieuwe. leden Mark Hagendijk, Max Venema

en Ronald Wirbals. Thomas Theissen doet het ook uitstekend.



LADDERCOMPETITIE

Iedereen begint met een waarde van 20 punten. Dug de laatgte {g 20
punten waarden, de één na laagte 21 'ë punten enz. Indien u wint
kridgt u de waarde van de tegenstander bi J uw totaal aantal punten
opgeteld. Remise, de helft en
bi J ver lieg geen punten.

stand na 14—11—1994

nr naam

1 Paul Bek kers
2 W. Rothengatter
a K. Hagend i Jk
4 Ronald Wirbalg
s Jaap Mel link
6 Tom Molewidk

Dirk van Aikxoort
8 Hans o de Vos
9 u. van Gulik

Frans Kal F
11 Dirk Oudbier

C. Weltevrede
13 Erik Kloppers
14 Uilfred Verbeek

tegenstander

s, 12

4

6

9

totaalaantal punten

180

60h

40

19 DECEMBER KERST TOERNOOI

Op 19 december a.g. zal er een kerst toernooi worden gehouden.
Er worden 6 ronden -gespeeld volgens het Zwitsers systeem.
Speeltempo IS minuten per persoon/ per partij.
Aanvang: 19.4S 0uur

Het zal op prids worden gesteld indien u zelf een attentie zou

willen meenemen. U mag zelf weten wat, b.v. doos de bonbons, Fles
drank,. zelf gebakken cake n etc. Kortom, niet duur maar wel leuk.

OSBO-RAPIDCOMPETITIE (LIEFHEBBERS)

In deze klasse doen 1 a teams mee in 2 groepen.
Zutphen is ingedeeld bid OenO, VSO, Pegasus en Doetinchem.
0e nrs 1 en 2 van elke groep spelen de kruisfinales.

De 1e wedstridd was uit ten VSG in Ermel•o.

Met z'n drieén ' vertrokken • wij, Frank Reuvers, Jaap Mel 1 ink en
Gerrit Ruegebrink naar Ermelo. Ton Meidnen zou er rechtstreeks
naar toe gaan.
Helaas was Ton deze avond totaal vergeten.

ue waren er geconcentreerd en speelden prima.
Einduitslag a 8 (Een uitstekend resultaat)
Eén troosETon:. Je bent geen 1 keer mat gezet!!!



De 2e wedstridd was tegen peg a sus uit Zwolle.
Persoonlidke resultaten:
Frank Reuver s punten
Jaap Mel I ink 2 punten
Ton Me i d nen 2 punten
Gerrit Ruegebrink lh punt
Einduitslag: 9h

EXTERNE WEDSTRIJD ZUTPHEN 2 - THEOTHORNE 1

Van deze wedstridd geen verslag ontvangen.
Derhalve alleen de persoonlidke resultaten.

Hans de Vos, Dirk van Rikxoort en Gerrit Ruegebrink wonnen hun
partiden; Bart Eb s kamp en Ton Meijnen remise; Jaap Stout, LJouter
Rothengatter en Tom Molewidk verlies.
Einduitslag 4 ( Een goed resultaat tegen deze sterke
tegenstander) .

Gerrit Ruegebrink.

li liiili lift

Begin zestiger jaren was het jaarlijkse Danlon• Damestoernooi in
Emmen een internationaal hoogtepunt in de verdienstelijke pogingen
het Europese ' vrouwenschaak een forse stimulans te geven.
Op woensdagavond vroeg de wedstrijdleider mij 3 afgebroken partij—
en "over te nemen"; dat was niet moeilijk. Om 8 uur moest ik de
dames aan de borden hebben, de enve loppen met 'de afgegeven zetten
openmaken. die op het bord uitvoeren en de klokken indrukken —
een kind kon de was doen.

Om acht uur was ik ter plekke ' — geen dame te zien. Ik wachtte
nogal ongerust tot 10 over acht. Het werd te Ik ging op zoek
naar de ladies. Ze zaten gezusterlijk in de tv—kamer, lief naast
e Ikaar. gespannen naar het beeld te kijken. lk vroeg aan de Neder—
landse deelneemster: "waar blijven jullie; het is al tien over
acht . " Ze keek me vernietigend aan en zei vol aovertuiging: "het is
toch Peyton Place. "

Het verhaal gaat nog verder. Om half twaalf kvam de echte wed—
strijd leider boven water, met een gezicht als • een oorwurm. Hij
had deelgenomen aan een bridgedrive. "Je zult t het niet geloven" ,
bromde hij, "we hebben twee keer een klein slem gemist. Dat krijg
je met een vreemde partner. Anders hadden we & e eerste prijs
gehad. " In die dagen was parnerruil nog geen inode, dus vroeg ik:
"j a, J maar waar was die dame dan? " "Je kunt het geloven of niet" ,
verklaarde hij nadrukkelijk, "ze keek liever naar Peyton Place.

P. S. Op termijn wordt die destijds beroemde serie opnieuw uitge—
zonden.

ws.

13



tik

c.q. AnPRAKFNa1JÉST 28/10/1994, schaalgenootschap Zutphen.

Aanwezig: Paul Ham, Gerrit Ruegebrink, EYic Kloppers, Frans Kalf, YvonWagenaar (notuliste) en Klaas Hager,dijk (later) .

Notulen vorige keer:
De bekercompetitie is op dit moment nog maar 1 keer *uur p.p.p.p.,
later bij het knock—out systeem is het 2 keer }uur p.p.p.p..
Punt 6: reiskosten bij externe partijen die met het openbaar vervoer
gemaakt worden worden in principe volgens de normale regeling vergoed.

N.a.v.:

De fisherklokken zijn nog niet bestêld, Frans wil eerst informatie
ins•rinnen om ze zelf te maken. Hij Iaat voor de volgende bestuursverga—
dering aan Yvon weten of' dat uitvoerbaar is. zo niet dan besteld Yvon er
tien.

Er is een massakamp met Velp georgahiseerd op 26 november a.s. in Het
Kanon op de kanonsdijk 132. Aanvang 13.00u, zaal open 12.00u.
Velp, die dit jaar hun 60—jarig jubileum vieren worden vemacht om
12.30u met 27 spelers.

Openingswoord en eventueel openingszet door de wethouder van 

Yvon 

sportzaken;

het
Gerrit regelt dit, lukt dit niet via infomele weg, dan gaat 
op formele weg proberen.

wordt gespeeld op volgorde van sterkte in groepjes van drie. Er
worden die middag drie wedstrijden, gespeeld van een *uur p.p.p.p. ,
Gerrit maakt hier een systeem voor.

Paul is wédstFLjd1Gidèr ov di' daÈ en heeft ae organisatie van die dag
in handen; hij schrijft dit van te voren uit.

Als herinnering -wordt er gedaOht 'aan Vennen met opdruk 'tMassakamp
Zutphen—Ve1p 't of iets 'dergelijks;' Yvon gaat hier achteraan en bestelt
er 100.

Het .is leuk om een wisselbeker in te stellen zodat deze dag elk jaar
een vervolg kan krijgen; Frans wil op zijn werk wel een granieten
plaat fraisen met het Logo van Velp en ons Logo. Hij infomeert naar
de mgelijkheden en Yvon vraagt het Logo van Velp op.

Er moet genoeg materiaal zijn,. Frans kijkt dit na; is er niet genoeg
dan haalt Klaas bij.

Na het schaken is er een koud buffet s voor al onze spelers en de aan—
wezige spelers van Velp. Eric overlegt met het werkleerprojekt van
de Reggestroom (de vrije school) om de catering door hun te laten
verzorgen. Hij geéft de prijs door aan Yvon.

EÈ• moet een intekenlijst komen voor onze spelers; Klaas verzorgt dit
en houdt deze ook bij.

Er, kornt een jubileumuitgave van de Zutphense Toren, hiervoor moet
er historisch materiaal verzameld worden bij o.a. Stout, Talens, v.Gu1ik,
Jacobs, Scholten, Withuis, Cortlever en G. Ruegebrink. Yvon doet dit in
overleg met ù•ic.

ù'ic Mondeel is joumalist van het ZUtphens Ihgblad. Hij moet wordeningelicht over deze dag, vooral ook orrdat hij had aangegeven zeer regel-
matig over ons te willen schrijven; neemt kontakt met hem op.
Volgende vergadering over .de• stand van zaken: dinsdag 15- november, 20.00uur bij Paul Harn thuis (Klaas zal dan iets later zijn) .



We zijn er weer. Want het is maandagavond. We lezen • Gerrit Ruege—
brink zijn indeling. Het is ongehoord. We moeten tegen Klaas
Hagend ijk. Er zijn weinig dingen in het leven die erger zijn dan
het moeten spelen tegen Klaas Hagend ijk. Ja, misschien het moeten
spelen tegen Jeroen Bosch of Nico Cort lever. Maar Klaas Hagendijk
is ook heel erg erg. Want Klaa Hagend ijk kan nogal behoorlijk
schaken. En dat is onprettig. Want we Ilen winnen.
En er is nog meer onprettig aan Klaas Hagend ijk. Hij komt altijd
wat later. We hebben de klok .nog niet aangezet. niet om hem, maar
om onszelf. Want anders heeft hij dat excuus als hij verliest.
Dus beginnen we een half uur te laat. Dat maakt niet uit, want
Klaas Hagend ijk komt toch in tijdnood, al krijgt hij 7 uur bedenk—
tijd.

Klaas Hagendijk is aan zet. Dat is doorgaans zo. Waar zou hij
naar kijken? Naar onspeelbare zetten. Want dat doek hij altijd.
Wij vinden dat niet leuk. Want straks vindt hij zo.' n zet die een

ander nooit zoekt. die toevalAig wel spee I baar is : En dan heb je
zomaar ver loren. Dat is ook onprettig aan Klaas Hergendijk.
Je kan zomaar verliezen door een onspeelbare spee [bare zet. Maar
dat gebeurt vandaag niet. Wang nu zet hij voor éé?i keer snel. Ha,
denken we. dat is een fput. Zo winnen we• .ëen pion en
verdwij nen de dames van het bord. Dat gaat lekker,' Ja. lekker,
maar we spelen wel tegen Klaas Hagend ijk. En die •heeft nog veel
meer onprettigs. Zo moet je hem 7x verslaan. Als -thet ware. Want
hij , is een rommelaar. Als hij slecht staat, schaakt hij in feite
niet verder. Hij gebruikt de stukken niet meer te schaken,
maar om ermee te rommelen. En daar komen wij nier. voor op de club.
We komen om te winnen met schaken. En niet om te•verliezen met
romme I en .

Hij gaat dus ronvnelen. Inmiddels is zijn tijdnood groot en wsvden
zijn romme I zetten steeds rommeliger. Dat is onprettig. want we
staan een pion voor en .beogen een rustige, heldere stelling.
Om die mooi schakend te winnen. Met veel publiek om het bord.
Ja. dat publiek dat is er wel. Om naar 'het gerommel van Klaas
Hagend ijk te kijken. Want het publiek op deze c rub heeft geen
smaak. Het houdt niet van schaken. Het houdt he Iemaal niet van
ons. Dat moet verband houden.
Het gerommel loont. Hij wint een stuk op de meeSt gluiperige
manier om een stuk 'te winnen. ' We verbleken. Dit is de ware Klaas
Hagend ijk. Het publiek heeft de ogen gericht op • zijn gezicht.
We wil len het niet zien. Het komt. Het is er. Hét meest onprettige
aan Klaas Hagend ijk. Hij glimlacht fijntj es. NISt zoals een ander
dat doet. Nee, zoals Klaas Hagendijk dat alleen• maar kan. We
hebben verloren. Hij heeft geglimlacht. De ste doet er niet
meer toe. Dat Nico Cort lever cin een he ledere analyse achteraf
aantoont dat het eindspel na het stukverl ies offiectief remise is.

het moge zo zijn. Maar we hebben het verloren. Want Klaas Hagen—
dijk heeft gerommeld en glim gelachen. Heel glim.
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