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Afmelden voor Interne competitie bij

G. J. Ruegebrink. Liefst zo vroeg

Enige mededelingen vanuit de OSBO.
—Met: ingang van dit seizoen worden
ook de uitslagen van de derde
klasge OSBO doorgegeven aan de ra—
t: ingcomrnj.ssie van de HHSB. Voor de
vierde klasse gaat dat waarschijn—
lijk volgend seizoen in. Dit bete—

kend dus, dat Iedereen die externe
compet:i. tie speelt: een officiële

ELO—rating krijgt. Een goede zaak,

want: dat: maakt: het bondswedstrijd—
gebeuren toch voor velen weer wat
aantrekkelijker.

—Het OSBO bestuur gaat voorstellen

om de .competitie uit te breiden

met zogenaamde play—offs. Na de
zeven ronden gaan de bovenste
vier, met behoud van punten, spe—
Ien om de titel, de laatste vier

spelen tegen degradatie.

Het, met behoud van punten trekt
mij persoonlijk niet zo aan. • Wat

denkt u ervan? Laat mij dat eens
wet:en, want er moet begin mei over

gestemd worden in de OSBO vergade—

ring.

In de vierde klasse gaat dit na—
tuur lijk niet op, maar daar zal

voortaan in poules van zes teams
een dubbelrondige competi tie ge—

speeld gaan worden. Tenminste, dat

is de bedoeling. Ook aan de promo—

tieklasse 'zal (nog) niet worden

gesleuteld.

Ons jeugdteam (AB jeugd) heeft in

de Ie klasse zuid een mooie 4e

plaats bereikt (van 9) met een 50 q
score.

Zijn al die nieuwe jeugdleden u

trouwens opgevallen. Een gevolg

van het: onlangs gehouden basis—

scholen kampioenschap, dat door

ons werd mogelijk gemaakt. Gerrit

Ruegebrink heeft die kampioen—

schappen, geholpen door Michel

Weenink, Rob Thé en Coen Rampen
uitstekend georganiseerd. Je ziet

de resultaten! !

Met ingang van het volgende nummer

zal er iedere keer ook iets over

spelregels geschreven worden. De

rochade,: een spelregel—technisch

hoogstandje, zal het eerst onder

de loep worden genomen.

Sterkte achter de borden!

gelijk.



Het maartnummer van deze Toren komt juist uit voor een
belangrijke externe wedBtrij den. Want zowel het eerste
tweede hebben nog enkele wedstrijdpunten nodig om zich
handhaverf! Het jubi leum—evenement op zaterdag 22 april
laatste wedstrijd van het eerste in Het Kanon mag zich

aantal
alg het

te kunnen
na de

in een
snel groeiende groep belangstel lenden verheugen. We gaan barbe—
quen; bovendien staan er enkele verrassende optredens op het
programma',-nAn feite zou het mooi zijn als we er al Iemaal zijn;
zoals vermeld: partners zijn bij deze aktiviteit van harte welkom.
Aanmelding kan nog tot eind maart op de lijst voorin de speelzaal.

In deze toren geen Diablo; die ig in afwachting van de grote match
met de gevreesde Gerrit Ruegebrink. Wel biedt het wedstrijdver—
slag van het eerste zicht op een diabolische wending, waardoor
een belangrijk wedstrijdpunt kon worden toegevoegd.
Verder verslagen van het 2e, het succesvolle 3e (loopt 1 ronde
achter met de verslagen!) en het arme 5e.

Veel leesplezier en lees a.u.b. het volgende heel goed:

DE DEADLINE VOOR DE VOLGENDE ZUTPHENSE TOREN 24 april! ! ! ! ! ! !

Dus partijen, wedstrijdvers lagen, columns, leuke en minder leuke
stukj es, foto's. fragmenten, blunders en vaste rubrieken:
we Ikom in onze Toren.

Eric Kloppers
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WEDSTRIJDKALENDER 1995/1996

UVS—Schaaknacht te Nijmegen

Zutphen 3 — Doetinchem 2

Zutphen -4 — Wisch

ASG 5 Zutphen 5

ASG 2 'Zutphen 1

Apeldoorn 3 Zutphen 2

Ton Arns—De Koningtoernooi te Huissen

Zutphen 1 - UVS '1

Groot, seizoens afsluitfeest van ons

genootschap in het Kanon

Snelschaken clubteams

22e ETR—schaaktoernooi te Beneden—Leeuwen

Algemene ledenvergadering O.S.B.O. te Apeldoorn
Bevrijdingstoernooi te Wageningen
G.O.V.—toernooi te Doetinchem

Nederlands kampioenschap snelschaken voor

clubteams 'te Beverwijk
10e Rothmans denkconcours, 29e schaaktoernooi te

Zevenaar
3e Interpolis. Rabo schaaktoernooi te Groesbeek

Open Deventer: Rapidkampioenschap

rapidtoernooi te Meppel,) 60 jaar MSV

14e BSV Jeugdschaaktoernooi te Bennekom

Rie Timmer rapidtoernooi te Ermelo
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ZUTPHEN 1 - DOETINCHEM 1

Na een half uur spelen loop ik de eerste ronde in het Kanon, dat

verwarmd 'wordt door een gezel lig knappend houtvuur. Buiten geselen

sneeuwbuien de snel stromende IJssel en binnen.. . zal een kokend

spektakel worden opgevoerd:

Aan bord 8 speelt Jaap Mel link met wit een opening, die van Frans

transformeert tot een mysterieuze Sici liaan.

Bord 7; tja, daar zit, beter gezegd: zat ik zelf. Een Lettisch

gambiet werd door wit dermate vervlakkend af geserveerd, dat alle

glans ero na 13 ( Y) zetten af was (1/2—1/2) . Dat biedt het voordeel

dat ik de match nu op de voet kan volgen; geen overbodige luxe,

zal later blijken.

Berry Withuis heeft er zin in aan bord 6: hij gaat vanuit een

gesloten Si ci liaan zonder rokeren met h4, h5, h6 op de arme zwarte

koning . Het ziet er groots en meeslepend uit!

Minder florissant is het bij Frank Posthuma: in een soort Damegam—

biet geeft hij zomaar pion h7 bij zijn koning kado. Brr.

Aan bord 4 is Rik de 'Lange' s Engels onbegrij pel ijk moeilijk voor

een Kloppers, maar hij is gewoon heel goed, weet ik uit betrouwba—

re bron. Dus zal het wel heel goed zijn. Hij heeft veel ruimte en

zit fris rechtop achter het bord.

Nico Cortlever een keer niet aan bord 1 — heeft na een Engelse

opening al gauw een eindspel op het bord. Het staat zo gelijkwaar—

dig, dat de vrede na 21 zetten getekend kan worden.

Jeroen Bosch zet z'n Dame loperspel met Lg5 weer voor, de opponent

komt met de handenbinder Db6. Dan verzuimt . Jeroen een loper op b4

met a3 te hinderen en verliest hij onnodig een belangrijke pion.

Bord 1. Wie zit daar? Jawel: invaller Wout Rothengatter. Hij

speelt vlug en zelfbewust als immer en vermijdt geen ruil. Een

eindspel met ongelijke lopers is het • resultaat. Hij heeft minder

ruimte .

Met de 1—1 tussenstand gaat het aan de topborden mis. Jeroen Bosch

rommelt nog wat door het 'aanbieden van een stuk voor 3 pionnen,

maar de tegenstander lust het "offer" niet en blijft een vitale

vrijpion voor. Die beslist, snel.

Dan bord 1. ' Met glans vindt de Grote Rothengatter de moei lijke

weg tot remise door zijn koning fraai naar de bedreigde hoek te

loodsen ..Menig speler zou hier gefaald hebben. Dan komt het tot

de diagramstand, met nog 1 juur en 20 minuten op zijn klok.

(ZIE DIAGRAM 1) .

Zwart (Wout) mag gaan

zetten.- De koning staat

O.K., de loper kan altijd

pion c6 tof g6 dekken.

Bij voorbee Id :

1

2 Ke6 Ldl

3 Kf6. Lh5 v . v.

Bij wachtzetten heeft

zwart altijd een koningszet
over a8—b7 v.v.

8

7

6

5

4

3

2

1

ab cd etg h
Dus: worden er handen geschud.. Voor de remise? Nee. omdat de Grote

Rothengatter heeft opqeqeven. . Dit heet niet: blunder, fout,

vergissing. schaakblindheid of een andere platte term. Nee. dit

is wat De Grote Rothengatter tot Grote Rothengatter maakt. Zo

werd Franz 'Beckenbauer "Der 'Kaiser" dankzij zijn terugspee I ballen,

niet omdat hij kon voetbal len. Hij schoot dan zonder om te kijken

terug, passeerde zo zonder om te kijken zijn eigen keeper en



verwaardigde zich evenmin aandacht te besteden aan het gevloek

van de vertwijfelde doe Iman achter hem. Zoiets moet het zijn bij

de Grote Rothengatter..

Het is nu 1 3 en onze hoop ig vooral gevestigd op Jaap Mel link.

Want zijn tegenstander heeft lang gerokeerd — een zeer matig idee.

Jaap kraakt na het openen van de c—lijn inderdaad het garnme 1e

onderkomen van de zwarte monarch op snelle en pijnloze wijze.

Berrt Withuis geeft remise. Zijn veelbe lovende aanval is geBtrand,

nadat zijn tegenstander een sterk paard op. e5 kon posteren. Zijn

pluspion stelt in deze stelling niets voor. Het is zo 2 1/2

3 1/2, de spanning neemt toe. Frank Posthuma is na het pionverlieg

sterk gaan spe len en heeft een remisestelling. Maar hij wacht in

het teambelang nog af en blijft zetten.

Dat moet ook, omdat het met de drukstel ling van Rik de Lange goed

fout gaat. De tijdnood nadert; hij verliest een pion, een kwal i—

teit, maàr zet koelbloedig door. Hier is hulp van hogerhand vel

zeer gewenst, want zelfs het bereiken van remise lijkt een utopie

(en hij moet winnen. . . )

De spe lerg komen de tijdnoodf ase bij zet 40 beiden door en houden

nog enkele seconden over DOP de digitale klok. Dus heeft Rik 's

opponent, U Roessel, nog een vol uur om het stellinkje uit te schui—

ven .
Dan gebeurt er veel 'in weinig seconden. Roessel staat voor zijn

41e zet (ZIE DIAGRAM 2) . Gewoon het. paard terugs laan is niet de

moeilijkste zet van deze partij . Misschien is het gezonder eerst

een consumptie te halen na 'zet 40. want de adrenaline stroomt nog

door. het door de tijdnoodgekte voortj agend bloed. Dat gebeurt

allemaal niet.

Jaap Stout is onze trouwste supporter. Dat is in dit verband

ineens • van belang. Want hij volgt de partij met geestdrift en van

nabij . Maar hij speelt zelf in de 2e klasse. Daar is het na 2 uur

bedenktijd afgelopen met 'de pret. En hij weet niet dat het in de

promotieklasse anders is. ' Zo ' voelt hij een spanning die andereh

niet voelen. tenminste, als je de regels zelf kent. Eigenlijk is

hij. nu erg aardig voor Roessel, die door de vlag dreigt te gaan.

want Jaap spoort hem even aan om te zetten. 'Roessel had erom

kunnen lachen. de wedstrijdleider kunnen roepen dat het publiek

stiller moet zijn, • alsnog een consumptie kunnen halen, maar hij

reageert even op Jaap en pakt dan om onverklaarbare reden

zijn koninq (waarschijnlijk voor de verboden zet Kxg7) . Die laat

hij erna snel weer los. Maar minimaal 19 paar ogen hebben het

gezien. Ook de ogen van de intens mee levende Jaap Stout: die als

eerste zegt, u • "aangeraakt,' dus zetten! " .

Zo voert Roessel de afgrijselijke verplichte zet Kg8???? uit.

En geeft direkt op, hij L kan de ellende niet meer aanzien.

Aan het andere bord kan nu remise worden gegeven; eindstand 4—4.

Tenslotte nog enkele ' uitspraken van de akteurs in dit drama :

Nico Cort lever: "Ik heb op zaterdag geen zin. "

Jeroen Bosch: "Zaterdag... ik hoop dat we degraderen... 
"

Wout Rothengatter: "Ik zag het echt niet.

Rik de Lange (direkt na "Sorry •• . sorry...

sorry • • • 
"

Rik de Lange (twee minuten later, met grote glimlach) : "Ik ben

gewoon heel goed! "

Jaap Stout: (altijd even subtiel) : "Ik heb deze match gewonnen! "

— terzijde staan nog enkele. mokkende Doetincherruners...



Ziehier het diagram 2:

Niet bepaald compleet, maar
de essentie van de stelling
is er in vervat. U moet weten,
zwart blijft een kwaliteit
voor als hij Lxg7 had gedaan. .

Eric

ZUTPHEN 2 ASG a

Onze voorlaatste wedstrijd wag tegen ASG 3 uit Apeldoorn. ASG
stond op de 2e plaats met 4 uit 4 en • 19 bordpunten. WIJ stonden
op de 4e plaat g, eveneens met 4 uit a maar met 16 bordpunten. In
deze klasse (2e klasse B) doen Q teams mee. Voorst 1 is reeds
kampioen. De nummers 2 t/m 6 hebben allen 4 matchpunten, zodat
een ieder nog kan degraderen. Er degraderen 2 teams; Pallas 3
staat laatste met 1 uit 4.

Op 20.00 uur waren nog maar 4 spelers van ASG aanwezig. De andere
4 spelers kwamen om ongeveer 20.20 uur.

Stout en Eb g kamp, beiden met zwart, kwamen glecht uit de opening
en verloren beiden kansloos. De tegenstander van Rothengatter
offerde 1 stuk voor 2 pionnen waarvan er 1 promoveerde en verlies

het gevolg. voor ASG. Jacobs,' met wit, speelde goed enwas 
leek te gaan winnen, kwam een stuk voor in ruil voor 2 pionnen,
maar pionnenstructuur -van tegenstander wag niet door heen te
komen. Remise dus. 'Daarna • volgde er een voortreffelijke
overwinning van varv Rikxoort. De Vos speelde zoals gebruikelijk

winnenzeer geraffineerd tegenstander dacht een pion te kunnen 
kon een paar zetten later opgeven. Stand 2 h 3h. Van Meet erenen 

en G. auegebrink speelden nog. a van Meet eren stond op winst en
Ruegebrlnk had voordeel. Ge 11 J k spel leek haalbaar. van Meet eren

ging echter. door zldn "vlag" ( kan eigenlldk niet meer met de
dlgitale klokken) en verloor. Ruegebrink was ir. een Dame—eindapel
gewikkeld maar uneer dan remise zat er niet in. Einduitslag S
voor ASG a.
Volgende wedstrijd ig op 4 april 199S tegen Apeldoorn 3. Zid
g taan 3e met 4 uit S en t 6h bordpunt. Wij na deze wedstrijd ook 4
uit S maar met 19 bord punten. •We hebben het dus nog in eigen hand

of we degraderen of niet. Gezien de sterkte van het team moet
handhavingtoch mogelijk zljn.



Een schaak—duel tussen Zutphen en Apeldoorn.

Michel Weenink • begon met de opening maar verloor
na een half uurtje al onze loper.
Toen was het ee beurt voor Ruegebrink die de
blunder van Michel gelukkig weer goed te maken
door ee paard van Apel 'Joorn te veroveren.
Nu was het de beurt voor v.d. Tol die ondanks
alle, inspanningen onze paarò moest ruilen.
Dus stond het nu gelijk.
Nu was 'het de beurt voor Reuver s die na een
verkeerde pionen ruil onze toren verloor.
Het staat nu voor Apeldoorn.
Het begon nu echt spannend te worden.
Het was de beurt voor Rob nu.
Hij stond achter en speelde met de laatste
minuut, • maar Apeldoorn maakte een paar blunders
waar Rob gebruik van maakte en hij won de
loper van • onze tegenstanders.
Het staat nu gelijk.
Toen was het de beurt voor V. Meeteren.
Na wat spannende acties won v. Meeteren de
toren van onze tegenstander.
Het staat nu in onze voordeel.
Nu was het de beurt voor Wagenaar.
Zij verloor jammer genoeg onze dame.
Het staat nu

Het was. nu erg spannend aan het worden want wie
deze zet won zou de winnaar zijn van deze partij.
Als 'laatste was Ferfers overgebleven.
En na een paar minuten won Ferfers gelukkig, en
zetten de koning .van onze tegenstander mat.
We hebben nu , met gewonnen van Apeldoorn.

Midtgl BEünk



Zutphen 5 - Eerbeek 2 1

Opnieuw een zware nederlaag.- Na een flauwe opleving tegen Ug-
chelen, vorige maand, was het nu weer ouderwets raak .
Toch stonden wij er halverwege de avond niet zô slecht voor.
Maar ki jken we eerst even naar onze opstell ing. Van bord 1 t/m
6 was deze: van Gorkum, Jansen, Talens, Houtzager, Oudbier en
van de Meulen.

Tussen Jansen en Houtzager inzittend, kon ik van die parti jen
af en .toe wat mee-pikken. Bij Jansen zag het er al snel be-
droevend uit. Achterstand in en positioneel ook geen
perspectief; opgave hing al even in de lucht en toen die kwam
verbaasde dat niemand.

Ook bij Houtzager zag ik geen mogeli jkheden die enig optimisme
konden garanderen. Het verbazingwekkende zat in het feit dat
zijn tegenstander nog zo ongelooflijk lang bezig was om het
onvermi jdeli jke mat te real i seren.
De • stri jd aan het, eerste bord heb ik niet goed kunnen vol gen.
Maar ook daar kon geen bi jdrage tot puntenwinst voor ons gel e—
verd worden.

Zelf kwam ik goed uit de A)pening met een pion winst en een
tegenstander in defensief. Maar onoplettendheid leidde tot
stukverl i es zodat mi jn voorsprong plotsel ing in twee pionnen
achterstand veranderde. Nu kon mi jn opponent het initiatief
overnemen en van defensief naars offensief spel overscha—
ke (Ie) n. En omdat de positie van. mi jn stukken te weinig samen—
hang vertoonde, leidde dat. onherroepel ijk tot verl•ies.
Daarmee staan we al op O 4
Dik Oudbier leek er prima voor .te staan. Vol gens mij kon hij
zô op winst spelen. Hij moet iets over het hoofd hebben gezien
want verder dan remise kwam hij niet.
Dus speelde good—old van de Meulen ook remise, anders kon de
eindstand niet zi j n bereikt -zoals deze bovenaan reeds werd
vermeld. Ook van zijn partij heb ik 'te weinig gezien om er
iets over te kunnen zeggen.
Al met al geen resul taat om lang bij stil te staan, dus. Maar
gezellig was het wel en dat is ook iets waard.

Er volgt nog één externe, tevens ui twedstri jd, namel ijk tegen
ASG 5, in Apeldoorn dus. Die wedstri jd zal gespeeld worden op
dinsdag 28 maart a.s. Op die datum uis Henk Bol and in elk geval
beschikbaar, zodat de kans op tenminste één winstpunt gunstig
is. Misschien kunnen we ons. zelf nog één 'keertje opladen om
bij die laatste gelegenheid flink van ons af te bi j ten.
De samenstell ing van het team is nog niet helemaal rond, maar
veel mogel i jkheden tot variëren zi j n er n iet ' L Ook het feit dat
het op een dinsdag—avond is, maakt het er niet gemakkel i jker
op. Wie besl ist niet kan, onag verstek laten gaan, maar als dit
door twee mensen wordt geclaimed voorzie ik nog wel de nodige
problemen bij het verkri j gen van een vol ledig team. We zul len
het wel zien.

'*r' rabat



Nr N 66 m 01 02 03 04 as 06 ap og 09 la 11

J.

02 N.

03

04 E.

OS

06 J.

F.

T.

09 u.

Bosch ven R,

Cortlev•r

He zond IJk

Klopper •

do Lange

Mel I ink

Posthuma 1

Moi•w1Jk

Roth•ngett.r

nu•gebrink

II van u. st

H. J.oob.

Stand na 6-3-1995

Opvallend zijn de scores van Cortlever en Bosch.- Beiden hebben al 2 verliespunten.
Klaas Hagendijk lijkt zonder problemen op de 1e plaats te eindigen.
Jacobs is nog zonder winstpunt. Molevijk en Ruegebrink hebben beide 1 punt.

de heer van West is een nieuw lid die vroeger heeft gespeeld bij 'DD in Den Haag-

SEI ZOEN 19947199%

GROEP 2 '(Wedstri Jdleider Gerrit Ruegebrink, tel. 0- 27757)

Nr Naam at 02 03 04 as 06 07 aa 09 10 11 12 Stand na 6—3—1995

B.

02 W.

03 A.

04 F.

05 D.

06 J.

07 R.

H.

09 W.

H.

Eb sic amp

van Meeteren

Mei jnen

Reuverg

van Ri k H oort

St out

Thé

van der Tol

Verbeek

de Vos

1 o x

de heer Meijnen heeft zich voor dit seizoen teruggetrokken.Zijn partijen zijn
komen te vervallen.



GROEI' • 3

Naam ai 02 03 07 Stand na 6 — 3—1995

02 H.

03

04 W.

05 M.

Bekker g

Bol and

Fer fers

van Gulik

Hagnndi J k

06 O.W. Ruoqebrinlc

T.

09

M.

12 C.

T hei sgen

Thoi sgen

Wagenaar

Weeni nk

Weer man

Wel tevrede

de heer Boland is tot eind april verhinderd om op de maandagavond te spelen.
Hij wil graag spelen. Indien u tegen hem wilt spelen dan kan dat, neem dan met
de heer Boland contact op; tel. 19283
Opvallend zijn de goede resultatel van de jeugdleden Mark Hagendijk en Michel Weenink.

SE ZOEN

GROEP 4 (Wedstri jen ei der Gerrit Rueqebrink, tel. 037 SO —27757 )

Nr Naam 01 02 04 a7 ag 09 la lt 12 13 Stand na

H.

02

as

04 D.

F.

06 P.

07 J.

M.

09 M.

Houtzager

van Gor kum

Tal ens

Oudbi er

Kalf

Ham

Jansen

Venema

Wermers

1 o o

10 R.J. Ekker

de heer M. Wermers is een nieuw lid. Hij speelt in deze groep mee.



OEK€nCOHPETITIE 11995

J. Bogoh • v.R.

F. Pogthumo

R. de Lange

M. Hagendi3k

nr 1 groep S

nr 2 groep I

G. Ruegebrink

Verbeek

u. Rot hengotter

N. Cortlever

u. Bek kers

E. Tal eng

M. Venema

B. Ebskamp

nr 2 groep S

K. Hegendidk

Vanaf. deze Indeling spelen we • een k. o. gygteem;

a. 2 part I Jen. van . h uur per persoon per part 1 d,
2 part i Jen van h uur per pergoon per. part i. J,

c. 2 partijen 'van k uur „per per goor.per part43,
2 perti'er. van Q mi r; per persoon per nart IJ,
winnaar is

g tand gel IJk dan;
stand. gelijk dnn•,
stand ge I IJk dan:
net•olang tot er een

spelregel g a.b. • en c: • regel B ,voor versneld L beëlndigen•,
spelregel 9 d:- snel schaak regels.


