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G. J. Rueqebrink. Liefst zo vroeg

gelijk.

Februari wintermaand was het vroe—

ger; deze keer dus meer water—
maand. Ik hoop dat u geen van al—
len schade hebt ondervonden van de
hoge waterstanden.

Met de externe teams gaat het na

de jaarwisseling ietsie pietsie

beter. Het eerste strijdt met be—

leid om zich in de promotieklasse

te kunnen handhaven. Gelukkig werd
van het sterker geachte Veenendaal

mooi gewonnen, Vijf teams in deze

klasse mee 4 punten, die allemaal

nog met het grootste gemak kunnen

degraderen. Lekker spannend!

Het vijfde team heeft ook z'n eer—

ste twee bordpunten binnen. De

veel hoger op de ranglijst staande

Ugchelaren werden het slachtoffer.

Het zal de makkers van Talens he—

laas niet van de laatste plaats

afhelpen .

Het tweede heeft z'n kampioenskan—

sen moeten laten varen door één

wat mindere zet. Het verloor met

de kleinste cij fers van VDS waar

het eigenlijk had moeten winnen.

Een idee voor volgend jaar mi s—

schien; een cursus afmaken!

Het vierde zwalkt in het midden en

dat is geen rwonder ook als je die

spelers op een rijtje ziet zitten.

Zelfs .het lager geplaatste Almen

Eefde Combinatie schrok in eerste

instantie — maar vergat niet te

winnen !

Het derde daarentegen probeert

volgens mij toch nog stiekem kam—

pioen te worden; -inmiddels staan

ze op 6 uit 5.' Misschien niet

veel, maar alle teams in die klas—

se laten links en rechts punten

liggen. Je weet dus maar nooit.

Van 4 t/m 9 maart spelen we de

volgende externe ronde, succes .

Wellicht ten overvloede, maar Iet

er ook als speler op dat je niet

meer dan drie keer in een hoger

team mag invallen en zeker niet in

een lager team. Dit heett ons al

enkele bordpunten gekost; zonde.

Ook moet ik iedereen dringend ver—

zoeken, na afloop van de partij de

stukken weer netjes op te zetten

en liever nog op te bergen. Het is

de laatste tijd, jarnmer dat ik het

moet zeggen, toch een beetje een

zooitje aan het worden.



REDAKTIONEEL

Dit redaktioneel wordt in crisissfeer opgesteld... wat is
namelijk het geval: op dit moment is het reeds half 5 op
maandagmiddag, bevind ik mij bij een copieerwinkel in Apel—

doorn en wat blijkt: alle originelen zitten keurig in de map,

behalve het op geheimzinnige wijze verdwenen redaktioneel .

Dus daarom deze noodvoorziening zonder de vertrouwde kop. De
Toren is in vergelijking met het jubileumnummer behoorlijk

sober, maar bevat toch enkele belangwekkende bijdragen. Zo

zijn er diverse wedstrijdverslagen en heeft Tom Molewijk een

zeer interessante partij tegen Ton Sijbrands van commentaar

voorzien. Verder zijn de eindstanden van de eerste helft van

de interne competitie door Gerrit Ruegebrink overzichtelijk

vormgegeven. i Ook de nieuwe , interne komt al aardig op gang !

Agelopen . zaterdag vond • het basisscholen—schaakkampioenschap

van Zutphen/ Warnsveld plaats . Ik was getuige van een zeer

geslaagde dag onder de prima regie van Gerrit Ruegebrink, die

alle kinderen (13 x 4 ! ) heeft uitgenodigd voor een kennisma—

kingstoernooi op 3 maandagavonden hier op de club. Als je zag

hoe enthousiast er werd geschaakt, dan ligt v er in feite een

enorm potentieel aan mogelijke nieuwe leden voor de jeugdafde—

1 ing. Niet onvermeld mag blijven dat de "oudere" jeugd bij dit

toernooi aktief betrokken was,' met name bij het J leiden van de

wedstrijden. Hierbij nog een rectificatie, mij ingefluisterd

door Rob The, die in de vorige Toren ten onrechte geroemd is
als ontwerper van het nieuwe logo. Hij had het slechts aange—

reikt, Coen Rampen was de creatieve geest achter het logo .

EI diablo duikt weer op in de 4e ' episode van dit misselijk
alter ego. Hij krijgt het zwaar als 'er voor het eerst een
ander alter ego verschijnt...
Na dit redaktioneel komt direkt de grootste verrassing van dit
nummer: een bijdrage van neerlandicus Pieter Bas Kempe, die
mij een schrijven deed toekomen met een gedicht van tachtiger
Albert Verwey ' voor zijn vrouw, die I veel beter kon schaken dan

hijzelf. Het is een sinterklaasgedicht, vermoedelijk van
5—1 2—1912, bij het volgende kado: Een boek van Edward (waar—
schijnlijk Emmanuel) Lasker over de grondslagen van het prak—
Eisch . schaakspel. • Veel leesplezier, de deadline voor het
maartnummer zal zijn: maandag 1 3 maart I

P. S. Ik hoop dat alle teamcapt:ains er om • denken om zelf een
stukje te schrijven of deze klus te delegeren. En wie volgt de
voorbeelden van klaas hagendijk en Tom Molewijk: breng eens
een eigen partij in (mag ook zonder commentaar! )

Eric Kloppers



Wie eens kust Wil altijd kussen,
Nie eens schaakt, wil altijd schaken:
Niemand kan die hartstocht blussen,
Als hij eens begon te blaken.Kinderen, wilt dit onthouen:
Mannen niet alleen, ook vrouwen
Kunnen nooit hun drift verzaken
En het allerminst het schaken.
Zie rnaar hoe de grote Lasker
't Hele leven onder • t mesker
Van het leert beschouwen

in éen ding nooit verflauwen" ,
Zegt hij nooit de kunst verzaken
Uw geburen mat te maken.
IV ie dat doet, zal altijd winnen
En kan steeds verfrist beginnen,
Zo in 't leven als in 't spelen.'
Meer dan u mee kan delen
Heeft hij hieromtrent geschreven.
In te schaken en te leven
Is hij vvonderbaa•r bedreven.
Hoe heeft hij die gaaf gewonnen?
Daar hij 't schaken is begonnen
In zijn wieg en deed nooit anders.
Zo ontstonden de Alexanders
Caesars en Napoleonnen,
Die • t van andren altijd wonnen.
Zo ontstonden alle helden
Die op ieder veld ons velden.
Zulke helden zijn de " f'lamme "
Van een mij bekende dame.
Altijd zou zij willen strijden
Op het schaakveld, als de tiJden
(Voor een huisvrouw) ernaar waren.
Bisschop noch kasteel vervaren
Haar: 'Zij doet haar, paarden springen,

' Weet de koningin te dwingen,
Schuift slagorden van pionnen
Voorwaarts, schikt ze in échelonnen,
"Vaar in de enen de andren dekken,
Totdat ze onrust weet te wekken
In de sterkste tegenstander.
Waait ook op zijn slot de stander,
Is hij ook verbazend schrander,
Zij weet hem zo fel te deren
Dat hij 't opgeeft te roqueren,
En zich, -in een hoek gedrongen,
CP het hevigst voelt besprongen.
Eind lijk vindt hij nergens woning,
Eind lijk roept ' zij: "Mat, de koning!"
En zij zelf 'is overwinster.
Ach, zij was het reeds als "spinster"
En zij bleef het als gehuwde
Schoon de schaak lust schiJnbaar luwde ,
Schijnbaar, daar de tijd mankeerde.
Niet de lust, want zlj begeerde
Iedre dag opnieuw te schaken.
Om dit mogelijk te maken
Zendt de Sint tot deze dame
De allergrootste en meest bekwame
Schaker, hem, die elk deed beven,
Hem, die zei: Schaken is leven!
Wie eens kust, wil altijd kussen,

. Alie eens schaakt, wil altijd schaken
Niemand kan die hartstocht blussen
Als hij eens begon te blaken



Alle part I Jen in de vorige competitie z 1 Jn nog niet gespeeld maaromdat bekend Ig wie er promoveert en degradeert i g op 23 Januari
199S de 2e competitie begonnen.

Eindstand te competitie:

GROEP
N.

2. J.
3. K.
4. R.
s. W.

Cort lever
Bosch v. R.
Hagend 1 Jk
de Lange
Rothengatter
Withuis

uit

uit

uit

uit

4 uit

11

11

11

11

10
9

E.
J.

la. T.
11. H.
12. J.

Post huma
Kloppers
Melllnk

Molewldk
de Vog
Stout

4
4 uit

4 ult 11

uit

ult 11

uit 9

De heer Cortlever 1 g t wederom op de eerste plaatg geëindigd met eenprachtige score.
H. de • Vos en J. Stout} degraderen. Ook al -zou Stout de laatste 2

t par i den winnen dan degradeert h i d toch omdat Tom Molewidkonderlinge part i J heeft gewonnen.

GROEP 2
1. G. Rueeebrink
2. H. Jacob g
3. B. Ebgkamp
4. F. Reuverg

H. v.d. Tol

uit 9 6.
6 uit 9
6 uit 9

uit 9
Sh uit 9 la.

D.
A.
u.
u.
C.

van Rikxoort S
Meidnen S
Verbeek
gek kers 2
Ueltevrede

H. Jacobs en G. , Ruegebrink promoveren naar groep 1; Jacobs

de

uit 9
uit 9

9

uit 9

uit 9

heeft
onderlinge . partld tegen E bekamp gewonnen.
Bek kers en Weltevrede degraderen.

GROEP 3
1. R.

u.
J.

4. M.
W.

Y.

Thé
van Mee teren
FerFers
Ueenink
van Gulik
Wagenaar

8 uit
uit

6 uit
Sh

S uit

uit

9 Q.
9
10
10
9 11.
9

M. Weerman
Theissen

J. W. Ruegebrink

R. Thé en W. van Meet eren promoveren.
Alleen Houtzager degradeert.

GROEP
Thelseen
Hagendldk
Wirbals
Talens

M. Venema

uit

Q uit

6 uit
6 ult

6 ult

10

10
9

10
10

Q.

10.
11.

H.
H.

D.
F.
P.
J.

Bol and
Houtzager

Oudbier
Kalf
Ham
Jansen

4 uit 9
4 uit la
4 uit

uit 9
uitla

P. vd Meulen

S uit

4 uit
2 uit

lh uit
h uit

la
9
9
8
la

van Gorkum

T. Theigsen en M. 

Sh uit 9

Hagendidk promoveren.



BEKERCOMPETITIE

De voorronden van de bekercompetitie zldn nog gteedg bezig. Van
elke groep gaan de bovenste 2 door. Z i 3 spelen vervolgens een
knock—out systeem.
Reeds geplaatst voor het k. o. systeem z i dn:
Cor t lever; Ebskamp, Pogthuma, G. Ruegebrink, Verbeek, Bosch v R.,
Rothengatter, K. Hagendldk, M. Hagendldk, Venema en u. Bekkerg.

GROEP 1 Wedstri 'dl ei der Gerrit Rueqebrink , tel. 03730 - 27737)

Nr Naam ai 02 03 04 ae 07 aa aq ia 12

J.

02 N.

04 E.

R.

a6 J.

T.

09

G.

11 -

H.

Bosch van R.

Cort I ever

Hagendi j k

KI oppers

de Lange

Mel link

Posthuma

Mol ewi jk

Rothenqatter

Rueqebrink

Jacobs

SEIZOEN 1994/ 1993

GROEP 2 (Wedstri jdleider Gerrit Ruegebrink, tel. — L 27737)

Nr Naam al 02 as 04 as ae a7 ag 09 la 11 12

B.

A.

F.

as D.

J.

R.

H.

a9

H.

12

Ebskamp

van Meeteren

Mei jnen

Reuver s

van Ri oort

Stout

Thé

van der Tol

Verbeek

de Vos
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Groep

Wedstrijdlei der, Gerrit Rueqebrink, tel .

Nr Naam

SEIZOEN i 994/ i 993

Oi 02 03 04 a3 06 a?

Bekker s

H. Bol and

Fer $ er s

van Gulik

os M. - Haqendi jk

06

T.

V.

09

M.

11 M.

12 C.

Rueg•brink

Thei ssen

Thei ssen

Wagenaar

Ween i n k

Weerman

Wel tevrede

SEIZOEN 1994/ 1993

- 27737

09 11 12

GROEP 4 •(Wedstri jdl ei der Gerrit Ruegebrink, tel. 03750 — 27737)

Nr Naam al 02 03 04 as a7 ae 09 la 11

P.

03 E.

04 D.

F.

P.

07 J.

M.

Hout z ager

van Gor kum

Talens

Oudb i er

Kalf

Ham

J ansen

Venema

09 C' Rampen

10 R. J., Ekker



994 / 1995

ZUTPHEN 1, promotieklasse OSBO tl. Paul Ham 05750-15483

1 Apeldoorn 1

2 Veenendaal 1

3 ASG 2

4 ZUTPHEN 1

5 ASV 3

6 UVS 1

7 ZSG 2

8 Doetinchem 1

9 Ede 1

5-8-
7- 23

4-5. 18
4- 19'/2
4- 19 1/2

4- 15
4- 9

zat

zat

zat

zat

zat

17-sep-94 ASV 3 - Zutphen I

08-0kt-94 Zutphen I • Apeldoorn I

Ede I - Zutphen I

03.dec.94 vrije ronde

07-jan.95 Zutphen 1 -ZSG 2

2-6

2%-5%

3-5
zat 04-reb.95 Veenendaal I Zutphen I

zat 04-maa-95 Zutphen 1 - Doetinchem 1

ZUTPHEN 2, OSBO 2e klasse B

1 Voorst 1

2 Apeldoorn 3

3 ZUTPHEN 2
4 Theothorne 1

5 VDS 1

6 ASG 3

7 Pallas 3

4- 14 1/2

3-2- Ilh
3-2- 11
4-

zat 01-apr-95 ASG 2 - Zutphen 1
zat 22-apr-95 Zutphen 1 - U VS 1

tl. Ton Meijnen 05750-17168

vrije ronde

ma 07-nov-94 Zutphen 2 Theothorne I

di 06-dec-94 Pallas 3 - Zutphen 2

ma 16-jan-95 Zutphen 2 - Voorst I

do 09-reb-95 VOS 1 - Zutphen 2

ma 06-maa-95 Zutphen 2 - ASG 3

4-4

4-4

ZUTPHEN 3, OSBO 3e klasse C

di 28-maa-95 Apeldoorn 3 - Zutphen 2

tl. Yvonne Wagenaar 05750-11416

1 Doetinchem 2

2 Lochem 1

3 Eerbeek 1

4 ZUTPHEN 3
5 SVU 1

6 Rheden
7 VDS 2

8 Doesborgh 1

ZUTPHEN 4, 

1 Doetinchem 3

2 Rokade

3 Wisch

4 ZUTPHEN 4
5 Voorst 3

6 AEC 2
7 Lochem 3

7- 21
7- 18
4- 12

4- 16

4- 2- 10 1/2

4- O- Ilh

4e klasse F

20

6- 14

4

4- 10
4-3 7

ma

ma

vr

ma

di

do

03-0kt-94 Doesborgh 1 - Zutphen 3 3%-4%

07-nov-94 Zutphen 3 - Lochem 1

09-dec-94 Rheden - Zutphen 3 3%-4%

23-jan-95 Zutphen 3 Eerbeek I

07-reb-95 SVU 1 -Zutphen 3

09-maa-95 VDS 2 - Zutphen 3

ma 27-maa-95 Zutphen 3 - Doetinchem 2

tl. Paul Ham 05750-15483

do 

ma 

ma 

di 
ma 

06-0kt-94 Rokade - Zutphen 4

07-nov-94 Zutphen 4 - Doetinchem 3

12-dec-94 Lochem 3 - Zutphen 4

10-jan-95 Groenlo 2 - Zutphen 4

06-reb-95 Zutphen 4- AEC 2

8 Groenlo 2 , 4 5 1/2

ZUTPHEN 5, OSBO 4e klasse C

1 ZSG 6

2 ASG 5

3 SVU2
4 Voorst 2

5 Apeldoorn 5

6 Eerbeek 2

7 Schaakmaat 3

16

4- 6- 15

4- 11
• 4- 3- Ilh
4-3- 13

ma 06-maa-95 Voorst 3 - Zutphen 4
ma 27-maa-95 Zutphen 4 - Wisch

tl. Egbert Talens 05750-15553

ma 03-0kt.94 Zutphen 5 - Voorst 2

ma 07•nov-94 Schaakmaat 3 - Zutphen 5

ma 12-dec-94 Zutphen 5 -Apeldoom 5

di • 17-jan-95 ZSG6.Zutphen5
ma 06-feb-95 Zutphen 5 - SW 2

ma 06-maa-95 Zutphen 5 - Eerbeek 2
di 28-maa-95 ASG 5 - Zutphen 5

4-2

2-4

1%-4h
6-0

8 ZUTPHEN 5 4-0-

EXT94_95XLS VERSIE D.D. 10-02-1995



zat 18

24-26
zat 25

zat 4

maa 6

maa 6

maa 6

don 9
10- 12

don

zat

vry

maa

maa

din

din

zat

zat

zat

16

18

24

27

27

28

28

1

15

22

februari

februari

februari

maart
maart

maart
maart

maart
maart

maart

maart

maart

maart

maart
maart

maart

april

april

april

1995

1995

1995

1995

1995

1 995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

zat

zat

na afloop

29 april

6 mei

,1995

1995

zat 13 mei

zat 27 mei

zat 14 oktober

zat 20 j anuari

1995

1995

1995

1996

SCHAAKGENOOTSCHAP ZUTPHEN

WEDSTRIJDKALENDER 1995/1996

sv "De Zeven Pionnen" rapidtoernooi te Epe 05780—15022

Daniel Noteboomtoernooi te Leiden

Open snelschaaktoernooi te Dronten

Zutphen 1 - Doetinchem 1

Zutphen 2 - ASG 3

Voorst 3 . Zutphen 4

Zutphen 5 - Eerbeek 2
VDS 2 — Zutphen 3

Computerij weekendtoernooi te Zwolle

Geurts Conserventoernooi te Zetten

organisatie Dodewaardse SV

Voorjaarstoernooi te Arnhem

UVS—Schaaknacht te Nijmegen

Zutphen 3 — Doetinchem 2

Zutphen 4 — Wisch

Apeldoorn 3 — Zutphen 2

ASG 5 . — Zutphen 5

ASG 2 — Zutphen 1

Ton Arns—De Koningtoernooi te Huissen

Zutphen 1 - UVS 1

Groot seizoens afsluitfeest van ons

genootschap in het Kanon

Snelschaken clubteams

G.O.V. —toernooi te Doetinchem

Nederlands kampioenschap snelschaken voor

clubteams te Beverwijk

3e Interpolis Rabo schaaktoernooi te Groesbeek

rapidtoernooi te Meppel, 60 jaar MSV

Rie Timmer rapidtoernooi te Ermelo

Over het vi i f de team. .

Op 17 januari zetten w ii koers naar Zwolle om teaen ZSG. dncr
sommi gen als afkort ina van ons aenootschao aanaezien. in het
stri idperk te treden. Reeds om half zeven ( noa wel in de
avond ) ai na het richt inq autobaan om vanaf Apeldoorn via dat
spoor naar het noorden te trekken. Rust ia. rust. ia. . . als een

karret je OD de zandwea. de maan scheen helder. . .
Toch nog ( veel te ) vroea en dus kan er noa even aebil iat•d
worden. Maar eindel ijk kunnen we aan de slag, onder de tonen
en' kreten van een toneel groep elders . in het aebouw. Het bli i ft

onrust i g. Jansen qooit een bierglas met inhoud ) om en ver—

der 'is er veel geloop in verband met de consumpties die van
buiten onze lokal iteit moeten komen.

We ver l' iezen al weer — met 4.5 — 1.5 .d Weerman wint, zelf

maak ik remise. ' Omdat ik nooit beareep wat dat woord met scha—

ken van doen had verbond het met trams en autobussen - kwam
daar bi i mii nooit iets van. Of er werd aewonnen, of — meestal

— verloren. Nu t won t ik waarempel een half punt. Maar. aan het
Dl aatste bord. • Dat maa niet. Opaeaeven aan het eerste bord. is
het vierde bord voor mii de laaaste moaeli ikheid. Hoe kwam
dat? Ti idens • onze 'wandel i na t over de autobaan iet ik van de
Meulen en Jansen de keus tussen 4 en 5, (ook) in verband met
de kleur. • in plaats van 5 en 6. Fout ie... Toen ze allebei vet•—

loren -hadden, bleek mi in indel i na ' • daar debet aan te zi in.

Ondank is I s werelds loon, niet waar? Bol and (2) en van Gorkum

(3) verloren ook. De teruatocht g ina heel wat snel Ier. Afrea—

geren. De maan was achter een wolkendek verdwenen. . . .



Op 6 februari kwam SVU 2 het tegen ons oonemen. Z ii hadden van

Zwolle aewonnen, dus. .AJit Ugchelen komen ze: Schaken Vrese—

lijk Uitaekookt. Of ze na afloop weer thuis aekomen -z i in is

mii onbekend. Want ze verloren. niet dik maar toch. Hoe is het

mogeli jk, zou ie aeneigd zi in te zeaaen. Z ii staan

5M—- en 12.5 B-punten. w ii onderaan ( achtste ) met OM- en 3.5
B-p. Het is onze eerste overwinnina als team. dit seizoen.

Van Gorkum (1) , Th. Theissen (3) en Oudbier (6) winnen. Jansen

(2 - die de opstellina mocht maken - haalt remise. Houtzacer

(4) en onderaetekende (5) verl iezen. Weer speel ik te laaa.

Zal de comoetitieleider aenade voor recht laten zelden, nu ik

verloren heb? Het valt te hopen. . ( Nomen est omen; 5 an-

sen. )
Als mevrouw Bruins-Simons nu maar niet L uit de school .

Weaens ti idaebrek VUT. DOP. Pensioen of wat noa meer. ia

ja)' bliift het bi i deze twee korte stukies

Ëabert Talens.

GROENLO 2 VERSUS ZUTPHEN 4

Het waren helaas weer moeilijke dagen, de dagen voor 10 januari 1995. Het

vierde moest weer schaken en het lijkt vel steeds ingewikkelder te worden om

een voltallig team op te stellen. Één van de vaste spelers zit helaas, voor

mij, nog in het Verre Oosten. Een ander zie je zelden meer op de speel—

avonden, zodat uitnodigen heel moeilijk wordt omdat hij ook geen telefoon

heeft. Een derde meldt zich daags tevoren even af en een vierde heeft zich

helemaal niet afgemeld, zodat we met slechts vijf mensen ten strijde trokken

in die vermaledijde Achterhoek.

Het Beleg van Grol, zo heette de speelzaal. Hij staat er nog steeds, maar in

de ons toegedachte speelzaal hebben we niet gespeeld. De teamleider van de

tegenstander vilde nog even iets aan het licht doen. Dat heeft hij geweten,

de hele zaak kwam van het plafond af. Altijd leuk zo'n begin.

Omdat we pas tegen half negen konden beginnen in de gelagkamer, met muziek,

hebben we de speeltijd ingekort tot drie en een half uur. Geen enkel pro—

bleem in deze klasse!

We begonnen dus met een verliespunt op het eerste bord. Klaas Glim was ook

met ons mee en die hebben we buiten mededinging op het eerste bord gezet.

Zijn Grolsche tegenstander,. met de toepasselijke naam Kamperman slaapt nu

nog slecht. Een punt krijgen, maar ook ongelofelijk op je sodemieter, ver—

werk je niet snel. Psychologisch hadden we dus een goede kans. Dat bleek

snel te kloppen, want zelfs ik wist toch redelijk snel te zegevieren na en

dat moet eerlijk worden gezegd een beetje hulp van mijn tegenstander, die

kennelijk een ingeboren afkeer van paarden had en ze dan ook snel weggaf.

bord 1

bord 2
bord 3
bord 4
bord 5
bord 6

J.
W.

H.

B.
S.

P.

Kamperman

Overkemping

Kamperman

Gockel

van de Laan

Gockel

1-0
— Max Venema

— Paul Ham 0-1 Groenlo 2 2 bordpunten

- Rob Thé Zutphen 4 = 4 bordpunten

— Ronald Wirbals

Mark Hagendijk



ZUTPHEN 2 VOORST 1

Wit: Ton Sijbrands
Zwart: Tom Molewijk .

1 c4 Pf6 2 Pc3 d6 3 d4 Lf5 4 Pf3 h6 5 e3 Pbd7

6 Ld3 Lxd3 7 Dxd3 e5 8 0-0 Le7 9 b3 0-0

10 Lb2 c6

De stel ling die nu OP het bord staat was mij bekend, daar ik hem
al eens eerder had gespeeld. Sijbrands had deze opening nog nooit

gespeeld, wat ook duidelijk bleek uit zijn verbruikte tijd, nl.

45 minuten. Ik had 10 minuten verbruikt .

11 Tadl Dc7 12 Tfel Tfe8 13 Ph4 Lf8 14 Pf5 e4

15 De2 Tac8 16 f3 d5 17 fxe4 dxe4 18 d5 Pe5

19 Tfl . ZIE DIAGRAM 1.

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2

1

a e g h a b h

19 Pd3??
Deze zet was natuurlijk een enorme blunder, maar ik moet eerlijk
bekennen dat mijn stelling hier zeer moeilijk was. Wat wel te
spelen b. v.? (19 20 Pg3 en pion e4 wordt zwak: 20... Pd3
dan 21 •Pcxe4. enz.) . Het grote probleem van mijn stelling was

dat ik totaal geen controle had op de witte ve Iden (f5 en g4) .
20 Pxe4 Pxe4 ; 21 Txd3 g6; 22 d6 Dd7 23 Dg4! Pc5

24 Dd4! f6 25 Dxf6 Lg7 ; 26 Pxg7 Tf8 ZIE DIAGRAM 2.
Red. : De koningsaanval die Sijbrands voert, dreigt te stranden.
Td3, Df6. Tfl en onder omstandigheden zelfs Lb2 en Pg7 staan onder
druk. Daar staat de gruwelijke ; positie van de zwarte koning tegen—
over. Sijbranda kiest in tijdnood voor het schij noffer:
27 Ph5?!, (Nu ,zou 27 .Txf6 leiden tot een drama: 28 Pxf6+ Kf7
29 Pxd7+ en zwart verliest have en goed) .
27 . . .Kh7! 28 Dxf8 Zwart geeft op.
(Red. Hoe gaat het evt. verder? : 28 Txf8 ; 29 Txf8 (dreigt Th8
mat); 29 gxh5 en wit zal wel winnen na b.v. 30 Tdl. Maar
met de gierende 'tijdnood voor Sijbrands zou het in de praktijk
een forse klus zijn geweest!)

Slotopmerking: Hoewel. ik deze partij verloren heb. wat nooit
prettig is, wil ik 'hierbij opmerken dat het voor mij een mooie.
leerzame partij was. Mijn tegenstander was gewoon beter en heeft
dan ook verdiend gewonnen.

Tom Mo lewijk
Ibll



— Zutphen 2:
Via het mooie landelidke gebied Empe togen op 8 Februari
naar Beekbergen. Met 2 invallers moesten wij spelen tegen het VOS

Na een half uur wierp ik een blik op de borden .t• 0e meesten kwamen
redelijk uit de opening, behalve Frank Reuvers. Hid behandelde de
opening niet zoals het hoorde en moest al spoedig de rochade
opgeven; hl J speelde alg het ware met een toren minder.
Mee teren kwam wel behoorlidk onder 'druk te g taan maar dat zidr-, we
wel van hem gewend
Uouter Rothengatter ruilde b13na al zldn g tukken, Oame—elndgpel
was het gevolg. Hij verloor echter een belangriJke pion waardoor
er voor zijn tegenstander een v r IJ plon ontgtond welke niet te
stoppen was. Verlies dus. (1—0)
0e tweede verliespartij kwam op o naam van van Meet eren. HIJ k warn
steeds meer onder druk te staan en moest de kwaliteit geven en de
stelling was niet meer te houden. (2—0)
Ik liep nog eens langs de borden en zag dat Stout een belangrl'ke
centrumplon verloor. Dit gaat niet goed dacht Ik. Maar Stout wist
toch nog een remise uit het • vuur te slepen.
Daarna volgde een winstpartld van Gerrit Ruegebrlnk', Einde II 'k
eens geen remise. Na 29 zetten stOnd hl J reeds gewonnen, maar
tegenstander speelde nog door tot de SOe zet ( speelde alleen nog op
pat) (2h-1h)
Hans de Vos speelde zoals gewoon 11 Jk een zeer scherpe part 1 d en
won ook ( 2h—2h)
De volgende winstpartid wag voor Frank Reu verg. H I J hee Ft de
gehele partij minder gestaan; tegenstander kwam echter in tiddnood
en moest vervolgens opgeven wegens ondekbaar mat.(2h—3h)
Op de andere 2 borden stond van Aikxoort gewonnen en Molewljk
verloren. Het zag er naar uit dat wij met 4h—3h zouden winnen.
Tom Molewidk verloor, dus alle hoop was gevestigd op Dirk van
Alkxoort. Dirk stond een stuk ( paard) voor Tiaar had nog Q minuten
op de klok staan. Dirk strekte even zijn benen en nam weer
plaats( tegenstander had intussen reeds gezet). Dirk bood Oamerull
aan en greep vervolgens naar zidn hoofd en kon gelidk opgeven.
Oameverlles was het gevolg; Dame kon • n .'I. niet teruggenomen worden
omdat 21jn Koning gepend stond. Einduitslag 4h—3h verlies.

Zutphen 1 ZSG 2 5

Van deze match heb ik bijzonder weinig genoteerd; mijn partij
heeft teveel aandacht vereist... Wel kan ik nog berichten over de
eerste uren en het bloedstol lende slot. Te beginnen aan bord 8:
daar zat Jaap Mel link in een chaotische. maar aantrekkelijk ogende
variant van het koningsgambiet. Zelf vertrouwde ik tot enig af—
grijzen van Berry Withuis op het fantastisch Lettisch gambiet.
Berry zelf spee Ide een rustige ges loten Siciliaan. Frank Posthuma
speelde aktief tegen een navolger van Larsen (b3 en e3) . Klaas
Hagendijk was er nog niet. Rik de Lange speelde een Caro—Kann met
h5. Jeroen Bosch had zijn loperspel weer opgesteld en Nico Cort le—
ver. .. was al klaar met een 1/2 en onmiddellijk vertrokken.

Bij het spaarzame rondwandelen viel me de mooie partij van Rik de
Lange op: hij speelde uitstekend. Jeroen kwam vast te zitten en
met Jaap ging het eveneens beroerd. Verder leek het me nogal
gelijk te staan. Op het laatst bleven de partijen van Rik en mij
over. De stand was toen 2 1/2 — 3 1/2 in het voordeel van de
gasten.

Mijn partij was steeds leuk geweest; het mondde uit in een moei—
lijk eindspel met beiden Koning. Dame. Paard en twee pionnen. We
hadden elk een vrijpion. Ik had hem onder druk, kon makkelijk
remise afdwingen. maar wachtte even de ontwikkelingen bij Rik af .
Die stond volgens deskundigen gewonnen. Toen ik echter naar zijn
stelling keek. leek de winst mij onmogelijk. Het zou inderdaad
remise worden, waardoor ik een winstpoging moest doen.
Dat kon al leen door mijn vrijpion te ondersteunen. maar dan kwam
hij weg uit zijn omklerming. De gevolgen van de verscherping varen
moei lijk te berekenen, maar ach en wee . L hij promoveerde op 1 tempo
op dezelfde diagonaal als waarop ik dat feit ooit ook had willen
vieren. Dat j was weer een verlies. nog wel tegen een concurrent.
We troostten ons met een smakelijke pizza aan de overzijde van

Éli

het water. We geven de moed niet op!

Eric Kloppers



Impressieverslag Veenendaal 1 - Zutphen 1 4-2-1995

Er moest vandaag gewonnen worden. Immers een score van 2 matchpunten uit 4 wedstrijden begint
bedenkelijk te worden. We moesten tegen Veenendaal welke met 7! matchpunten een geduchte
tegenstander leek. Kloppers had al de maandag tevoren remise gespeeld. Halverwege stonden de
partijen er niet gemakkelijk voor en we vreesden het ergste. Cortlever moest in het eindspel vechten
voor remise, maar moest zich tenslotte toch gewonnen geven. Een zelfde lot onderging Withuis.
Daartegen over stond een overwinning van Bosch die een vreselijke aanval op zijn koningsvleugel
koelbloedig afsloeg. Postuma won ook snel, zodat we onze sombere prognose moesten bijstellen. Na de
tijdcontrolle wonnen De Lange, Mellink en Hagendijk hun partijen, zodat toch nog ruim met 5h-2V2
gewonnen werd.

Hieronder mijn partij tegen een oude schaakkennis van 20 jaar geleden. Het werd en wisselvallige partij.
Zwart maakte op de 21e zet de eerste fout en gaf de kwaliteit weg. Wit kon de weelde niet dragen en
begon rond de 27e zet minder te spelen. We raakten allebei in tijdnood en na wits blunder op zet 33
kreeg zwart een gevaarlijke vrijpion. Een al te haastige opmars op zet 40 van zwart, maakt aan alle
illusies een einde (zie diagram).

wit: Hagendijk, K.
zwart: Riksen, J.

I.e2-e4 c7-c5 2.d2-d4 c5xd4 3.c2-c3 d4-d3 4.Lflxd3 Pb8<6
5.Pg1-f3 d7-d6 6.0-0 Pg8-f6 7.h2-h3 g7-g6 8.Dd1-e2 Lf8-g7
9.Tfl-d1 Dd8-c7 10.Pb1-a3 a7-a6 0-0 12.a2-a4
Lc8-e6 13.Lc1-f4 Pf6-h5 14.Lf4-h2 15.Pf3xe5 d6xe5
16.Pc4-e3 TB-d8 17.Ld3-c4 Ph5-f4 18.De2-fl Td8xd1
19.Ta1xd1 Dc7-c6 20.Lc4xe6 Pf4xe6 21.Pe3-d5! Dc6xa4?
22.Pd5-b6 Da4-e8 23.Pb6xa8 De8xa8 24.Df1<4 b7-b5 25.Dc4-d5

Da8-b8 26.Td1-a1 b5-b4 27.c3-c4? Lg7-f6 28.Ta1-a5 Db8-c7
29.b2-b3? Dc7-b6 30.Lh2xe5 Lf6xe5 31.Dd5xe5 f7-f6

Kg8-g7 33.Ta5-a4? Pe6-c5 34.Ta4-a2 Pc5xb3 35.Dd5-d7 Kg7-f7
36.e4-e5 Pb3-c5 b4-b3 38.Ta2-b2 a6-a5 39.Dc8-h8

Pc5<i3 b3-b2? 41.e5e6 Db6xe6 42.Dh8xh7 Kf7-t8

43.Te2xe6 b2-b1D 44.Kg1-h2 Db1-b8 45.g2-g3 Db8-e8 46.Te6-a6
Pd3xn 47.Ta6-a8! stand na 40 • I.- b3-b2?

We hebben geleden onder Jaap Mel link' s inschatting van onze eind—

speltechniek, " onder Frank Posthuma's neiging stukken door de zaal

te werpen en onder de onvergankelijke glim van Klaas Hagendijk.

Toch zijn we er weer; de competitie is weer begonnen. Een korte

blik op de groep leert dat er iets is gebeurd. waarvoor wij al in

de vorige Toren gevreesd hadden: we zul len tegen een Gerrit Ruege—

brink moeten. De Gerrit Ruegebrink. Hebben we zo ons best gedaan

om niet • te degraderen. blijkt dat hij stiekem is gepromoveerd.

Het moest verboden worden! Maar ja, hij deelt in en heeft feilloos

in de smiezen wanneer mogelijke opponenten in een dip zitten...



8.

Voorlopig blijft deze match ons bespaard. We zien Jeroen Bosch
achter de witte stukken plaatsnemen. Ook Jeroen Bosch is geen
speler waar je graag tegen schaakt. Meestal wint hij zijn partij
Dat is geen prettig trekje. Aardig is vel, dat we zijn opening
kunnen voorspel len; die lijkt verdacht veel op onze eigen opzet
met wit. Maar schaken tegen Jeroen Bosch heeft meer herkenbaars •
Ook hij heeft een alter ego. Die gedraagt zich opval lend; is
onmiskenbaar minder lomp dan diablo. maar didaktisch een heel
stuk verder. Zijn alter ego geeft onderwijs. Hij leert hem de
stelling obj ektief te bekijken, een oordeel in de geest van Euve
te geven, met een degelijke uitwerking van het daarbij behorende
plan. Hij biedt hem bovendien onderricht in de bedoeling van onze
zetten. Kortom, een alter ego om jaloers op te zijn. Toch zijn we
dat niet. Want zijn alter ego spreekt. Niet een los woord, niet
een toonloze zin die je alleen zelf hoort, nee, hij spreekt ge—
woon. Hij spreekt in volzinnen, geeft betogen, vat samen, biedt
ideeën en wijst op zwakheden.

Omdat hij spreekt en —dat moet gezegd— graag veel spreekt, komt
de sfeer aan het bord ons vertrouwd voor. Want wij zitten ook in
het onderwijs. Dat heeft iets links. Want we zitten hier juist
ter ontspanning. Om te winnen dus. Maar soms lijkt het meer op
een docentenkamer tijdens een drukke pauze, vooral wanneer zijn
alter ego omstanders betrekt bij het benoemen van stel lingskenmer—
ken. Ook zet het aan tot beschouwing. Is de niet af latende ijver
van zijn alter ego voordelig voor Jeroen? Wij menen van wel. Het
went snel, zo'n leraar in je die hardop onderwijst. Maar voor de
tegenstander is het even wennen. Een groot deel van de essentie
van een partij valt weg. Door de perfecte formulering van weder—
zijdse bedoelingen door zijn alter ego bevindt de partij zich
voortdurend op 'analysenivo. Zo wint niet de beste schaker, maar
de beste analyticus. En zij zijn met z'n tweeën (diablo kan niet
schaken.. . ) .

De partij [(de analyse) zelf: Na een wat mislukte opening beveelt
zijn alter ego hem een pionoffer aan. met een goed klinkende
motivatie. Jeroen offert die pion (hij luistert nauwgezet naar
zijn alter ego; let daar goed op!) . Het raadt ons vervolgens te—
recht af het aan te nemen. Dus nemen wij het wel aan. in de veron—
derstelling dat zijn alter ego lijkt op diablo. Direkt hierop
biedt hij nog een pion aan. Die is echt giftig, dat vertelt zijn
alter ego er onomwonden bij . Nu is het ons duidelijk: zijn alter
ego heeft niets gemeens, we kunnen er beter goed naar luisteren.
Daarna volgen we menig advies op. dat doet Jeroen ook. Zo gaat de
partij verder, geheel in de geest van zijn alter ego. Het is een
zeer gelijkwaardige partij. het gevolg van het ten onrechte aange—
nomen pionoffer „is wel dat we steeds wat minder staan. Zelfs in
de gierende wederzijdse tijdnood versaagt zijn alter ego niet:
hij redeneert door in de stijl van Hans Eij svogel die Aktion
Squatter naar de finish begeleidt. Wij kunnen de adviezen in dit
tempo niet meer volgen. Jeroen wel; hij wint dan ook met een
neuslengte voorsprong. Opval lend is zijn bijdrage na af loop, als
zijn alter ego op adem komt. Hij toont de 'logica van zijn winst
op vol leerde wijze aan, tegen onze dubieuze tegenwerpingen in.
Eigenlijk hebben we geen kans gehad. Hij heeft gelijk. Goed onder—
wijs loont.

Eric Kloppers


