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Agenda 

VR    8 DEC Pepernotentoernooi in Het Volkshuis 
 
ZA    9 DEC 2e speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het C-TEAM in Kampen 
 
ZA  16 DEC 2e speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het AB-TEAM in Nijmegen 
 
(WO 27DEC) 
DO  28 DEC TOERNOOI: OSBO Persoonlijk Jeugd Kampioenschap 
VR  29 DEC (Zie ook verder in deze Loper) 
(ZA 30 DEC) 
 
VR  29 DEC Geen interne competitie. Vrij schaken in Het Volkshuis! 
 
ZA  13 JAN 3e speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het C-TEAM in Deventer 
 
ZA  20 JAN 3e speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het AB-TEAM in Zevenaar 

3e speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het D-TEAM in Voorst 
 
 
 

 

“Moeder, kijk eens, die man daar eet zijn soep met een vork.” 
 

“Stil toch kind.” 
 

“En nu drinkt hij uit het bloemenvaasje, moeder.” 
 

“Hou je mond nu eens.” 
 

“Maar moeder, kijk toch eens,  
hij eet nu zelfs een bierviltje op…” 

 
“Geef hem eens vlug zijn bril terug,  

dan heb ik misschien eindelijk eens wat rust.” 
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Redactioneel 

Hoi iedereen!  
 
Nou, het schaakseizoen is nu echt in volle gang. We zitten midden in de toernooitjes en 
uitwedstrijden en er komt nog heel wat aan! Kijk vooral even links op de agenda voor als 
je ook eens gezellig aan een toernooi mee wil doen. 
 
Verder in deze Loper al het oude vertrouwde: de ranglijsten, wedstrijdverslagen, een 
toernooiverslagje… Lees maar snel verder! 
 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 

Een gek loopt door de gangen van een inrichting  
en sleept een tandenborstel aan een touwtje achter zich aan.  

Plots komt hij een dokter tegen en die vraagt vriendelijk:  
“ Hallo, alles in orde met je hondje?” 

 
De gek kijkt heel verontwaardigd en zegt:  

“Maar dokter, dit is toch geen hond?  
Dit is een tandenborstel aan een touwtje!” 

 
“Nou nou,” denkt de dokter, “die is ook bijna genezen!,” en hij loopt verder. 

 
Als de dokter goed en wel uit het zicht verdwenen is,  

keert de gek zich naar de tandenborstel en zegt:  
“Doe hebben we mooi beetgehad, hè Bobby?” 
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Interne Competitie 

Nr Naam Punten Waarde Gespeeld Gewonnen Remise Verloren % 

         

1 Daan Vinke 485.00 60 10 9 0 1 90.0 

2 Maarten Derickx 480.00 59 11 9 0 2 81.8 

3 Lennaert Stronks 417.00 58 11 8 0 3 72.7 

4 Vincent Linssen 414.00 57 10 7 1 2 75.0 

5 Winand Mestebeld 264.67 56 9 5 0 4 55.6 

6 Floris Graziosi 253.00 55 7 4 0 3 57.1 

7 Eric Kloppers 248.50 54 11 5 1 5 50.0 

8 Frodo Muyzer 245.00 53 9 5 1 3 61.1 

9 Stefan Stappenbelt 216.00 52 10 4 0 6 40.0 

10 Thomas v Schooten 207.33 51 8 4 0 4 50.0 

11 Rick Koekkoek 204.00 50 9 4 0 5 44.4 

12 Vincent Vreeken 201.33 49 9 4 0 5 44.4 

13 Bart Wieck 189.67 48 7 4 0 3 57.1 

14 Jelle Will 189.50 47 10 3 2 5 40.0 

15 Matthijs Makkink 171.83 46 8 3 1 4 43.8 

16 Simon Koekkoek 165.50 44 10 1 5 4 35.0 

17 Mirjam van Saane 154.50 43 11 3 1 7 31.8 

18 Timon Gosen 105.50 42 8 1 1 6 18.8 

19 Roy Koers 103.50 41 7 1 1 5 21.4 

20 Rene Gosen 68.67 40 9 1 0 8 11.1 
 
De lijst ziet er nog redelijk hetzelfde uit, de meesten staan nog steeds ongeveer op 
dezelfde plek. Daan staat nog steeds bovenaan, maar de voorsprong met nummer twee is 
dit keer zelfs nog kleiner dan de vorige keer. Hij heeft echter wel een wedstrijd minder 
gespeeld, zal dat uiteindelijk misschien toch nog de doorslag geven? 

 
De nummers 1 tot en met 4 komen nu echt los van de rest. Ze hebben nu een voorsprong 
van bijna 150 punten ten opzichte van Winand, die op nummer 5 staat. Frodo doet het de 
laatste tijd erg goed en is maar liefst 6 plaatsen gestegen ten opzichte van de vorige keer. 
 
In de Superliga krijgen we het wéér moeilijk om de competitie rond te krijgen. Dit komt 
omdat, nèt nadat we besloten hadden dubbelrondig te gaan spelen, Geert op de club 
kwam. Geert speelt zó goed, dat we besloten hebben hem maar meteen in de Superliga 
mee te laten spelen. Hier laat hij zien hoe goed hij nu echt is, want hij heeft nog geen 
enkele partij verloren! 
 
Wedstrijdschema SGZ Superliga, bijgewerkt t/m 24-11-2000: 
 

Nr.  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

   1  Geert Houterman X 1/1 / 1/1 1/1 1/ /1 X 

   2  Jon Gotink 0/0 X 0/½ /1 1/ 0/0 0/ X 

   3  Koen Molewijk / ½/1 X / / 0/0 0/0 X 

   4  Leon ter Horst 0/0 0/ / X /0 0/ 1/ X 

   5  Carlo Preuter 0/0 /0 / / X 0/ 0/1 X 

   6  Daniel Alink /0 1/1 1/1 /1 /1 X / X 

   7  Sebastian Nijenhuis 0/ /1 1/1 /0 0/1 / X X 

   8  BYE X X X X X X X X 
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8 september 1e Ronde 1-7  2-6  3-8  4-5 
15 september 2e Ronde 5-7  8-4  6-3  1-2 
22 september 3e Ronde 2-7  3-1  4-6  5-8 
29 september 4e Ronde 7-8  6-5  1-4  2-3 
  6 oktober 5e Ronde 3-7  4-2  5-1  8-6 
13 oktober  6e Ronde 7-6  1-8  2-5  3-4 
20 oktober 7e Ronde 4-7  5-3  6-1  8-2 
27 oktober 8e Ronde 7-1  6-2  8-3  5-4 
  3 november    9e Ronde 7-5  4-8  3-6  2-1 
10 november 10e Ronde 7-2  1-3  6-4  8-5 
17 november   11e Ronde 8-7  5-6  4-1  3-2 
24 november 12e Ronde 7-3  2-4  1-5  6-8 
  1 december 13e Ronde 6-7  8-1  5-2  4-3 
  8 december pepernotentoernooi/ inhaalavond 
15 december  14e Ronde 7-4  3-5  1-6  2-8 
 

Laddercompetitie 

Naam Stap Gespeeld Begin Erbij Totaal 

Simon 2 11 120 34 154 

Rick 3 13 99 22 121 

Vincent L 3 7 48 28 76 

Eric 2 6 64  64 

Lennaert 3 6 44 18 62 

Vincent V 4 6 49 8 57 

Matthijs 2 6 19 34 53 

Timon 2 9 21 22 43 

Jelle 3 3 32 2 34 

Leon 4 2 24 2 26 

Thomas 2 3 21 2 23 

Roy 2 6 16 4 20 

Mirjam 3 1 16  16 

Jon 4 0 13  13 

Frodo 3 0 13  13 

Sebastian 4 0 12  12 

Bart 3 0 11  11 

Rene 2 3 2 4 6 

Maarten 5 1 4  4 

Floris 5 0 4  4 

      
Net zoals in de grote competitie ook hier maar weinig grote veranderingen. Simon en Rick 
staan nog steeds ruim aan kop, mede dankzij het grote aantal partijen dat ze al hebben 
gespeeld. 
 
Vincent Linssen staat zowel in de grote competitie als in de laddercompetitie in de top 3, 
knap hoor! Verder is het mooi om te zien dat zowel Matthijs als Timon hun puntentotaal 
meer dan verdubbeld hebben in 4 weken tijd. 
 
 
David 
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Zutphen AB goed van start 

Op 11 november speelde Zutphen AB haar eerste wedstrijden. Hieronder het verslag. 
 
We vertrekken vandaag lekker vroeg: 9:00 verzamelen op het station. Als ik aan kom rijden 
staat voorwaar iedereen al klaar! Iedereen betekent hier: Carlo, Maarten en Floris. Floris? 
Ja, Floris! Gisteren heeft Daan me verteld dat hij niet kan en omdat ik toch snel een 
invaller nodig had en Floris rondliep, heb ik hem even weggesnoept van team Zutphen C… 
Even later pikken we Daniel op bij de IJsselbrug (hij wacht liever daar dan op het station) 
en dan kunnen we op weg naar Arnhem. In tegenstelling tot de vorige keer dat we in 
Arnhem waren, rijd ik deze keer in één keer goed, zodat we lekker op tijd aankomen. Laat 
ik trouwens maar eens even de team-indeling vertellen: 
1. Daniel Alink 
2. Carlo Preuter 
3. Maarten Derickx 
4. Floris Graziosi 
 
Om 10:15 mogen we beginnen aan de 1e ronde. Er wordt gespeeld tegen Elst AB. Carlo 
opent met wit lekker wild met 1. c4, 2. Le4, 3. c4; de anderen zijn wat behoudender. Na 
een kwartier zie ik dat Carlo een pion op c6 heeft weten te krijgen, maar of hij die ook 
kan houden? Maarten kampt met een stevige aanval door het centrum. Hij heeft niet 
kunnen rokeren en komt een beetje in de verdrukking te staan (zijn Koning wordt helemaal 
naar g8 gejaagd…). Hij staat trouwens wel 2 lichte stukken voor, alleen staan zijn stukken 
zo inactief als maar zo’n beetje kan, dus dat wordt nog spannend!  
10:40. Een kwartiertje later en Carlo staat lekker stevig met een Loper voorsprong en twee 
Torens op de 7e rij. Floris zijn tegenstander weet even niet wat ze moet doen en valt maar 
met haar koningsvleugel aan. Floris heeft de andere kant op gerokeerd en wacht rustig af… 
Daniel is ondertussen verwikkeld in een spannende strijd. Hij en zijn tegenstander bouwen 
langzaam hun stelling uit. Weer een kwartiertje later heeft Maarten al gewonnen. Zijn 
tegenstander’s aanval is vastgelopen en Maarten heeft het met materieel fors overwicht af 
weten te maken. Dan wordt Floris plotseling matgezet! Zijn stelling is èrg ondoorzichtig en 
hij ziet helaas een stikmat over het hoofd… Het staat 1-1 maar gelukkig staan we op de 
andere borden goed. Daniel staat een vol Paard voor (wanneer heeft hij die nou weer 
gewonnen?) en Carlo staat zó gewonnen dat het niet leuk meer is. Of eigenlijk toch wel… 
Daniel’s partij is trouwens nog lang niet gewonnen. Zijn beide flanken liggen onder vuur en 
de partij wordt messcherp gespeeld. 
11:17. Daniel pakt zijn tegenstander hééééél subtiel aan en wint hééééél subtiel een 
Dame. (…) Zijn tegenstander heeft nog wel een sterke aanvalsmogelijkheid met 3 lichte 
stukken door het centrum, dus het is nog steeds goed uitkijken dat Daniel de Dame niet 
met een (serie) schaakjes weer verliest. Daniel speelt echter even scherp door en een half 
uurtje later geeft zijn tegenstander de partij op. Carlo heeft dan al gewonnen. Zutphen 
AB – Elst AB:  3-1 
 
Om 11:05 beginnen we aan de 2e ronde. De 1e ronde is lekker gegaan en Maarten is van 
plan om nu ook weer voor spektakel te zorgen. Tenminste, dat gevoel krijg ik, want bij 
hem vlíegen de stukken van het bord af. Gelukkig zijn het vooral de stukken van zijn 
tegenstander en na een kleine 5 minuten staat Maarten al een Dame voor… Hmmm… Je 
vraagt je toch af of Kasteel AB wel zo’n sterke tegenstander is… Bij Carlo wordt ook lekker 
snel gespeeld. Zijn stelling is erg open en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Dames 
schieten van de ene kant naar de andere kant en uiteindelijk van het bord af. Bij Floris 
wordt het na een kwartiertje ook spannend. Zijn tegenstander is met een Dame 
doorgedrongen op b7. Gelukkig kan ze daar niet veel doen. Daniel breekt even later door 
zijn tegenstander’s koningsstelling heen en dringt daar nu lekker binnen met een Dame.  
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11:30. Ik heb even niet gekeken en Floris heeft zomaar tussendoor even 2 lichte stukken 
gewonnen. Maarten is de boel aan het afronden met een vernietigende aanval (mooi 
samenspel tussen 2 Torens, een Dame en een Paard). Carlo heeft onderhand het overwicht 
gekregen op bord 2. Hij heeft met zwart 3 pluspionnen, waarvan er eentje op g2 staat. 
Even later weet hij mooi mat te geven met 2 Paarden en een pion (en een ondersteunende 
Toren). In het daaropvolgende kwartier maken Maarten en Daniel het ook af en Floris zijn 
tegenstander blijft maar stukken weggeven, zodat de uitslag even later vastgelegd kan 
worden op: Kasteel AB – Zutphen AB: 0-4 
 
De 2e ronde was lekker snel afgelopen en we hebben tussendoor ruim tijd om wat met 
elkaar te schaken. Als de 3e ronde begint en we aantreden tegen team Westerveld AB, 
blijkt dat die hun 4e bordspeler niet hebben meegenomen. Floris is vrij en we gaan samen 
gewoon nog maar een potje schaken. Na een minuut of twintig gaan we eens kijken wat de 
rest van het team ervan bakt en dat blijkt best goed te gaan: Maarten heeft een paar 
doorgeschoven vrijpionnen, Carlo staat gewoon een Loper en een Paard voor en Daniel 
heeft in een solide stelling een pluspion en het loperpaar. Tien minuten later neemt 
Maarten een risico en gaat in de aanval. Het blijkt echter niet zo goed te werken en even 
later gaat hij aan een driedubbele matdreiging ten onder… 1-1 Daniel begint op bord 1 aan 
een opmars in een pionneneindspel. Een minuutje of vijf later heeft hij, door veel druk uit 
te oefenen op zijn tegenstander, nòg een pion kunnen winnen. Als hij nú niet genoeg heeft 
om het af te maken… Carlo heeft zijn voorsprong onderhand uit weten te bouwen en staat 
nu een Toren en een Paard voor. Vijf minuten later is het bekeken als Daniel`s 
tegenstander besluit dat 2 tegen 4 pionnen in een eindspel niet te houden is. Carlo maakt 
zijn partij ook gemakkelijk af:  
Zutphen AB – Westerveld AB: 3-1 
 
Aan het eind kijken we nog even of we de rest van de uitslagen los kunnen krijgen van de 
wedstrijdleiding. Met 6 Wedstrijdpunten en 10 Bordpunten uit 3 partijen moeten we 
namelijk toch wel heel erg in de top 3 te vinden zijn! Helaas wil hij ze niet tussendoor los 
(misschien omdat veel andere partijen nog aan de gang zijn) en verwijst hij ons naar de 
website van de OSBO (www.osbo.nl). Daarmee doen we het dan maar en met een goed 
gevoel gaan we weer naar huis terug. 
 
 
Rob. 
 

 
Het is nu twee weken verder en nu is de einduitslag wèl op de site van de OSBO te lezen. 
Hieronder de top vijf van 11 november: 
 
1.  SMB AB (Nijmegen)   6 WedstrijdPunten & 10 BordPunten 
 Zutphen AB     6 WP & 10 BP 
3. BAT Zevenaar AB1   5 WP & 10 BP 
4. Velp AB2   4 WP & 7 BP 
5.  Elst AB   3 WP & 5½ BP 
 
Gedeeld eerste dus! 
 
Rob. 
 
 

https://www.osbo.nl/
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Zutphen C houdt zich staande 

Met Zutphen C speelden we op 18 november enkele wedstrijden. Hieronder het verslag. 
 
Het is lekker vroeg als ik deze zaterdag met de auto aan kom rijden op het station. 
Tenminste, het is lekker vroeg voor al diegenen die op de club nog lekker lang door zijn 
gegaan met een spelletje Formula Dé, zoals ik, maar goed… Laten we ons maar 
concentreren op de schaakwedstrijden die voor vandaag op het programma staan!  
Vandaag Zutphen C, hoi! Vorig jaar ging het lekker goed met Zutphen C, maar toen hadden 
we een team van twee 5e- en twee 4e-Stappers (Eigenlijk een 4e- en een 3½e-stapper, maar 
goed...). Het team van dit jaar bestaat uit een 5e-, een 4e-, een 3e- en een 2e-Stapper, dus 
we hebben wat minder slagkracht dan vorig jaar. Eens kijken wat we ervan kunnen maken. 
Dit team is in ieder geval niet minder enthousiast, dus we zullen in ieder geval een 
gezonde portie schaakplezier beleven aan deze uitwedstrijden! ☺ 
De teamopstelling van vandaag: 
1. Floris Graziosi 
2. Leon ter Horst 
3. Eric Kloppers 
4. Rick Koekkoek (valt in voor Vincent Linssen) 
 
We spelen op dezelfde plek als waarop Zutphen AB de week voor ons heeft gespeeld, dus 
de weg hoeven we in ieder geval niet meer te zoeken. We komen lekker op tijd aan en 
hebben nog ruim de tijd om even wat te schuiven (of moet ik zeggen: “skoeven”?). Na een 
tijdje kunnen we dan toch beginnen met de eerste ronde en die is tegen Veenendaal C. De 
teamleider van onze tegenstanders zegt dat ze rustig moeten spelen, omdat ze tòch een 
half uur bedenktijd hebben. Niemand luistert echter naar hem en we gaan spectaculair van 
start… Floris hakt er lustig op los en staat na 3 minuten al een licht stuk voor. Leon staat 
op bord twee een stuk achter, maar hij heeft een gat in zijn tegenstander’s Koningsstelling 
geslagen. Bij Eric gaat het allemaal gelijk op, maar Rick heeft problemen op het 4e bord 
waar hij zodadelijk zijn 2e stuk kwijt gaat raken. Tenminste, dat denk ik, maar zijn 
tegenstander ziet het niet en Rick wint juist een kwaliteit (=Toren tegen Loper)!  
Terwijl Floris even later een stevige aanval opbouwt gaat Leon langzaam ten onder. Na 
tien minuten moeten we onze eerste verliespartij incasseren. Eric en zijn tegenstander 
zetten allebei matvalletjes op, maar deze worden goed gepareerd. Even later vergeet 
Eric’s tegenstander (die naar eigen zeggen in Stap 5 zit?!) zijn dekking waar Eric gretig van 
gebruik maakt: 1-1.  
Als we er een kwartiertje speeltijd op hebben zitten krijgt Rick het zwaar te verduren met 
één Toren tegen dríe lichte stukken bij de tegenstander. Floris zijn aanval is gestuit en hij 
houdt het op remise. Even later ziet Rick een zet over het hoofd en hij verliest zijn laatste 
stuk. Daarna verliest hij de partij en hebben we de wedstrijd nèt verloren: Veenendaal C – 
Zutphen C: 2½-1½ 
 
De 2e ronde is een lekker rustige ronde, want onze tegenstander BSV C is er niet. Even lijkt 
het erop dat ze er tòch nog aankomen, maar als ze er na 10 minuten nog niet zijn, gaan we 
lekker gezellig wat potjes alternatief schaak spelen. Schietschaak, bumperschaak, 
atoomschaak, weggeefschaak en zelfs kannibaalschaak wordt gespeeld en de ronde is 
voorbij voor we het weten… 
Zutphen C – BSV C: 4-0 (tja, moeten ze maar op komen dagen…) 
 
In de derde ronde mogen we tegen Schaakmaat C5 spelen. Ook in deze ronde beginnen de 
spelers met snel te spelen. Eigenlijk iets té snel, want ik kan me niet voorstellen dat je zó 
snel nog een beetje na kunt denken… Eric zijn tegenstander wint met een openingstruukje 
een stuk, maar Eric komt mooi terug en slaat 3 pionnen bij zijn tegenstander van het bord 
af. Bij Leon verdwijnen de stukken zó snel van het bord af, dat ik het niet eens kan volgen 
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(en dat probeer ik dan ook maar niet). Rick laat op bord 4 niets heel van zijn tegenstander. 
Hij staat na een kleine 10 minuten al een Dame, een Toren en twee Paarden voor… (Zie je 
wel dat ze bij de Schaakmaat niet allemaal zo goed zijn!) Floris heeft een tegenstander die 
wèl nadenkt en bij hem gaat het er wat rustiger aan toe. 
Na tien minuten speeltijd wordt Leon matgezet. Hij heeft aan de stukkenruil op de een of 
ander manier een stuk minder overgehouden dan zijn tegenstander en kon verlies niet 
meer voorkomen. Eric zit ook in de problemen met 2 Paarden achterstand. Kijk ik bij 
Floris, dan zie ik dat deze een grote kwaliteit (=Dame tegen Toren) voorstaat! Hoe heeft 
hij dat nou weer gedaan? Kort hierna wint Rick, maar verliest Eric. We staan 2-1 achter en 
alles hangt nu van Floris af… Zijn tegenstander blijft fel aanvallen en Floris moet hier en 
daar een beetje terrein afgeven. Om de hoge druk weg te nemen levert Floris een beetje 
van zijn voordeel in, maar hij houdt een Paard tegen een pion voorsprong. Via solide spel 
weet hij uiteindelijk te promoveren en dan is het over en uit voor zijn tegenstander… 
Schaakmaat C5 – Zutphen C: 2-2 
 
Ronde 4 wordt gespeeld tegen Dronten C. Floris zijn tegenstander is een beetje een 
brutaal en onaardig joch. Niet zo sportief van me, maar stilletjes hoop ik toch dat Floris 
hem ontzettend inmaakt. Kom op, Floris! In de eerste tien minuten gebeurt er weer heel 
veel. Leon gaat weer vliegensvlug van start, maar crasht daarna aan beetje als zijn Dame 
van het bord afgaat… Hij weet de Dame wel weer terug te winnen, maar levert hiervoor 
ook weer het nodige in en hij blijft eigenlijk teveel achterstaan. Even later staat hij mat 
voordat hij of zijn tegenstander het zelf doorhebben! Nu ik niet alles meer bij Leon hoef te 
volgen, kijk ik naar de andere borden en daar zie ik dat Rick een Dame heeft weten te 
winnen. Eric heeft een kwaliteit voorsprong en een pion op de 2e rij (hij speelt met zwart). 
Goed gedaan, jongens! Floris bouwt ondertussen een solide aanval op. Floris doet vandaag 
trouwens alles solide, maar dat terzijde… 
12:48. Er zitten nu 12 minuten speeltijd op als Eric de stand op 1-1 brengt. Zij kwaliteit en 
vrijpion waren toch teveel voor de tegenstander… Rick heeft er nog een paar Torens bij 
gewonnen en even later wint ook hij zijn partij. Floris heeft 3 verbonden vrijpionnen 
overgehouden, wat toch wel heel erg naar voor zijn tegenstander moet zijn (yes! Gniffel, 
gniffel…). Als Floris even later de Dames en Torens af weet te ruilen kan zijn tegenstander 
opgeven. Dit doet die dan ook.  
Zutphen C – Dronten C: 3-1 
 
13:23. Tijd voor ronde 5 en deze keer moeten we tegen Schaakmaat C4. Nu moeten we 
laten zien wat we waard zijn. Er wordt in het begin weer even snel gespeeld als in de 
vorige ronden. Hmmm… Als er toch één team is waar we goed (rustig) tegen zouden 
moeten nadenken, dan is dat eigenlijk wel tegen Schaakmaat C4… Nou ja, eens kijken of 
het goed gaat. Nee dus. Het snelle spel kost Leon en Eric meteen al een paar stukken. Ai. 
Floris speelt weer eens solide en houdt zijn partij goed in balans. Rick staat op bord 4 
voorwaar een stuk voor! Hij moet wel ontzettend oppassen voor de Koningaanval die hij nu 
over zich heen krijgt. 
13:28. Terwijl Eric eigenlijk helaas geen voet meer aan de grond krijgt (hmmm…, ze zijn 
eigenlijk tòch wel goed bij de Schaakmaat), gaat Rick genadeloos door: hij staat nu een 
Toren en een Paard voor. Zijn tegenstander bouwt de druk wel steeds meer op en hij krijgt 
zo te zien echt een enorme aanval over zich heen. Hopelijk houdt Rick het hoofd koel. 
Een kleine tien minuten later heeft Leon zijn partij weten te herleiden tot een eindspel 
met 2 pionnen voor hem en een Loper en een pion voor zijn tegenstander. Knap gedaan! 
Helaas heeft zijn tegenstander de goede Loper (randpion). Rick heeft de aanval af weten 
te slaan en staat riant 2 lichte stukken voor. 
Even later weet Leon’s tegenstander te promoveren en Leon is kansloos. Omdat Eric dan al 
verloren heeft staan we 2-0 achter… Floris kijkt ondertussen tegen een pion achterstand 
aan. O jee… Uiteindelijk komt Floris remise overeen met zijn tegenstander (meer had er 
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ook niet ingezeten). Als Rick daarna een van zijn stukken verliest en zijn eigen aanval lijkt 
te zijn gestuit spreekt hij ook maar remise af. Schaakmaat C4 – Zutphen C: 3-1 
 
Omdat we bijna als laatsten klaar zijn wachten we nog even op de einduitslag. Kunnen we 
nog een beetje “skoeven”. Uiteindelijk blijken we met onze 5 WedstrijdPunten en 10½ 
BordPunt op de 7e plaats te zijn geëindigd in een poule van 12 teams. Precies in het 
midden dus. Niet gek, als je ziet wat voor een teams er hier allemaal rondlopen! 
Uiteindelijk komen we weer ruim op tijd aan op het station in Zutphen. (Kennelijk hebben 
alle teams vandaag snel gespeeld, zodat het programma lekker snel afgerond was) Ik kijk 
alweer uit naar de volgende wedstrijd op 9 december, jongens! 
  
De top vijf in Arnhem op 18-11-2000: 
1. MSV C (Meppel) 8 WedstrijdPunten & 15 BordPunten 
2. Schaakmaat C4 (Apeldoorn) 8 WP & 12½ BP 
3. Toren C (Elst) 7 WP & 14 BP 
4. Veenendaal C 7 WP & 12½ BP 
5. Pegasus C (Zwolle) 6 WP & 11½ BP 
7. Zutphen C 5 WP & 10½ BP 
 
 
Rob. 

Zutphen D wordt tweemaal tweede 
Op 28 oktober speelde team Zutphen D haar eerste wedstrijden. Omdat ik hier zelf niet bij 
kon zijn, heb ik helaas geen bloemrijk verslag van deze dag. Hieronder vinden jullie wel 
alle resultaten per ronde, zoals ze door de vader van Thomas ze allemaal zijn opgetekend 
(met hier en daar wat info die ik van Internet heb gehaald). Hij heeft het team ook naar en 
weer van Zwolle teruggereden. Bedankt, vader van Thomas! 
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1. Lennaert 0 1 1 0 1 

2. Rick 1 0 1 0 1 

3. Thomas 1 ½ 0 0 0 

4. Simon ½ 1 1 ½ 0 

 
 
De top vijf in Zwolle op 28-10-2000: 
 
1. Schaakmaat D3 (Apeldoorn) 9 WedstrijdPunten & 15 BordPunten    
2. Zutphen D  7 WP & 10½ BP     
3. O & O D (Kampen) 6 WP & 13 BP       
4. Schakel D (Apeldoorn) 6 WP & 10½ BP   
5. ZSG D2 (Zwolle) 5 WP & 10½ BP   
 
 
Op 25 november moest Zutphen D weer spelen, ditmaal in Dronten. Hier kon ik wel bijzijn 
en van die dag is hieronder het verslag te lezen. 
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Het is vandaag 25 november en we hoeven eens niet zo laat te vertrekken van het station. 
Omdat we om 13:00 pas in Dronten moeten zijn, heb ik met iedereen om 11:30 op het 
station afgesproken. Hoewel we dus niet zo vroeg vertrekken, krijg ik het tòch voor elkaar 
iets te laat op het station te zijn… Gelukkig is iedereen er al als ik aan kom rijden en als 
we in één keer goed rijden komen we uiteindelijk toch nog goed op tijd aan. Oh ja, nog 
even de teamindeling voor vandaag. Gisteren kreeg ik op de club te horen dat Rick al de 
hele week ziek is geweest. Gelukkig kan hij vandaag wel meedoen, want het gaat alweer 
beter met hem… Hieronder de teamindeling, die hetzelfde is als de vorige keer: 
1. Lennaert Stronks 
2. Rick Koekkoek 
3. Thomas van Schooten 
4. Simon Koekkoek 
 
Na 20 minuten wachten mogen we eindelijk beginnen. Tenminste, dat denken Thomas en 
zijn tegenstander, die enthousiast gaan schaken zodra iedereen zit. Ik en de teamleider 
van onze tegenstanders DoDO D uit Putten zeggen bijna gelijktijdig dat ze beter nog maar 
even kunnen wachten… Een paar minuten later mogen we ècht beginnen. Rick’s 
tegenstander probeert het Herdersmat uit. Maar dáár trapt Rick niet in! Het is trouwens 
best grappig om te zien hoe ongeduldig Rick’s tegenstander achter het bord zit. Hij is 
kennelijk niet gewend dat een tegenstander rustig de tijd neemt om na te denken… 
Vijf minuten later zit Lennaert een beetje in de problemen. Hij heeft een vrijpion die heel 
hard doorloopt, maar hij heeft wel een Toren minder dan zijn tegenstander… Rick en 
Simon staan beide een licht stuk voor en Thomas zelfs ene complete Dame. Waarmee 
Thomas even later de tegenstander ook mat weet te zetten. 
13:15 Het is nu weer vijf minuten later als Lennaert verdorie een Toren terugwint. Hij 
staat nu wel héél lekker. Zijn tegenstander moet zijn laatste Toren weggeven om promotie 
te voorkomen. Tevergeefs, want Lennaert promoveert gewoon met zij andere pion en wint 
de partij. Even later maken ook Rick en Simon het af. DoDO D – Zutphen D: 0-4 
 
In ronde 7 moeten we tegen Meppel D. Meppel D? Maar daar hebben we toch al een 
keertje tegen gespeeld? (Zie de vorige bladzijde!) Hmmm…. Nou ja, kennelijk kan er 
gewoon meerdere keren tegen dezelfde tegenstander gespeeld worden. In de eerste vijf 
minuten van de wedstrijd gebeurt er al heel wat. Lennaert zit dan al bijna in het eindspel, 
Thomas staat 3 stukken voor. Bij Simon staat alles nog gelijk, maar Rick staat helaas een 
stuk achter. Even later zet Lennaert heel mooi mat. Terwijl Rick steeds meer in de 
problemen komt, gaat Thomas ongenadig door. Omdat Simon, net zoals zijn broer, nu 2 
stukken achter staat, wordt het toch wel spannend. Vooral wanneer Rick en Simon het 
inderdaad niet meer houden en beide matgezet worden. Alles hangt nu van Thomas af… 
Deze maakt het echter professioneel af en uiteindelijk wordt het: Zutphen D – Meppel D: 
2-2 
 
14:23 Ronde 8 begint en het wordt nu wel heel duidelijk dat we meerdere malen tegen 
dezelfde tegenstander kunnen moeten spelen. We mogen namelijk wéér aantreden tegen 
De Schaakmaat D3, de winnaars van de vorige keer… Deze keer staan ze echter nog niet 
zo hoog in de ranglijst, dus eens kijken wat we ervan kunnen maken… In het begin wordt 
er door Thomas en Simon vliegensvlug gespeeld. Het kost Simon een Dame en Thomas een 
Toren, een Loper en een Paard… Tja, tegen een sterkere tegenstander is snel spelen toch 
wel gevaarlijk… Rick en zefs Lennaert bouwen wel rustig op (Rick heeft vorige week met 
Zutphen C al gezien dat je tegen De Schaakmaat niet snel moet spelen). Even later barst 
Lennaert toch los en slaat hij in korte tijd 5 van zijn tegenstander’s stukken van het bord 
af, waarna hij een Dame, 2 Lopers en 4 pionnen voorstaat. Als hij dàt niet wint… Thomas 
wordt helaas snel matgezet en Simon volgt al heel snel, zodat we 1-2 achterstaan. Nou 
moet Rick het fort proberen te houden en hij staat een pion achter en kijkt tegen een 
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enorme Koningsaanval aan! Maar even later wint Rick een stuk door goed op te letten! 
Goed gedaan, Rick1 Okee, nu nog vasthouden. Als hij even later nòg een stuk weet te 
winnen ziet het er alweer een stuk beter uit, maar helaas beweegt hij zijn Koning nèt de 
verkeerde kant op. De Koningsaanval van de tegenstander is toch dodelijk gebleken en Rick 
wordt matgezet. Schaakmaat D3 – Zutphen D: 3-1 
 
In ronde 9 mogen we tegen Zeepaard D1 uit Zeewolde spelen en wéér proberen ze het 
Herdersmat tegen ons uit. Dit keer zou Lennaert het slachtoffer moeten zijn… Lennaert in 
echter niet onder de indruk, wint een Dame en valt lekker hard aan. Even later hebben we 
het eerste punt binnen… Simon en Thomas zijn op de een of andere manier een Dame 
kwijtgeraakt. Simon verliest even later 4 pionnen in het eindspel en is reddeloos verloren. 
Als hij uiteindelijk mat wordt gezet krijgen we van zijn tegenstander te horen dat deze 
eigenlijk de beste van zijn club is. Onze tegenstanders zijn dus van tevoren een beetje 
creatief geweest met hun spelersopstelling… Thomas zie ik via de zijkant zijn 
tegenstander’s stelling binnendringen en ik ga snel kijken. Hij weet zijn tegenstander daar 
mat te zetten! Netjes! Helaas staat Rick niet zo goed (hij staat een stuk achter), dus onze 
2-1 voorsprong zou nog best 2-2 kunnen worden… De strijd gaat continu heen en weer. Dan 
wint Rick een stuk terug, dan weer moet hij een Loper weggeven om promotie te 
vorkomen. Uiteindelijk is het tòch Rick die het beste speelt. Met een Toren en 2 pionnen 
tegen zich, probeert zijn tegenstander (die niets meer heeft) hem over te halen tot 
remise. Rick antwoordt met een enthousiast “Ik dacht het niet!” en wint de partij 
gemakkelijk. Zutphen D – Zeepaard D1: 3-1 
 
In ronde 10, de laatste ronde voor vandaag, mogen we tegen Pallas D uit Deventer spelen. 
Het begin is weer op alle borden explosief. Maar wat doet Lennaert nu? Hij probeert 
Herdersmat uit? Het resultaat is niet gek, want hij wint er een Toren, een Paard en 2 
pionnen mee en zet zijn tegenstander binnen 1 minuut mat! Dat wordt weer lang wachten, 
Lennaert! Even later zie ik dat Thomas aan een stevige Koningsaanval ten onder gaat. 
Simon staat een Toren voor en bij Rick gaat alles nog gelijk op. 
Na tien minuten spelen raakt Simon helaas zijn voordeel kwijt. Een ontzettend spannend 
eindspel volgt. Uiteindelijk is Simon daarin de grote overwinnaar, waarmee we op 2-1 
voorsprong komen. Nu Rick’s partij nog. Rick is óók bezig met een ontzettend spannend 
eindspel. Hij staat maar één pionnetje voor. Even later moet hij zijn voorsprong inwisselen 
en staat hij een Paard tegen 2 pionnen achter. Rick wint dan een Toren … en geeft deze 
weer weg. Als zijn tegenstander het goed speelt, staat Rick nu verloren. Dit doet ze echter 
niet en Rick slaat haar laatste pion eraf. Door Rick’s remise wordt het uiteindelijk: Pallas 
D – Zutphen D: 1½-2½ 
 
En dan hebben de spelers van Zutphen D het dus eigenlijk net zo goed gedaan als de vorige 
keer: één keer verloren, één keer gelijkspel en drie keer gewonnen. Dit is ook op de 
eindlijst terug te zien, waar Zutphen een gedeelde 2e plaats bezet. Uiteindelijk waren we 
goed op tijd op het station in Zutphen terug. 
 
De top vijf in Dronten op 25-11-2000: 
 
1. O & O D (Kampen) 8 WedstrijdPunten & 14 BordPunten    
2. ZSG D2 (Zwolle) 7 WP & 12½ BP       
   Zutphen D  7 WP & 12½ BP     
4. Touwladder D2 (Ugchelen) 7 WP & 11½ BP   
5. Meppel D 7 WP & 11 BP   
 
Rob 
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Toernooi 

Hoi iedereen! We zijn als club van plan om dit jaar naar meer toernooien toe te gaan dan 
vorig jaar. Hieronder staat er een waarvoor je je op de club bij een van ons jeugdleiders 
kunt opgeven. En als er nog ouders zijn die misschien willen meehelpen rijden, dan graag! 
 
H 27 t/m 30 December 2000: OSBO Persoonlijk Jeugd Kampioenschap 
 Er wordt gespeeld in vier OSBO-leeftijdscategorieën: A (t/m 20 jaar), B (t/m 16 jaar), 
  C (t/m 14 jaar) en D (t/m 12 jaar) 
 Speeldata: 
  De A- en B-groep spelen op 27, 28, 29 en 30 december 
  De C-groep speelt op 27, 28 en 29 december. Voor deze groep worden eventueel nog  
     beslissingswedstrijden gespeeld op 30 december.  
  De D-groep speelt alleen op 28 en 29 december 
 Speeltijden: 
  27 december vanaf 9:30 tot ± 17:00 (vertrek 8:45 vanaf station Zutphen, terug ± 
17:45)  
  28 december vanaf 9:00 tot ± 17:00 (vertrek 8:15 vanaf station Zutphen, terug ± 
17:45) 
  29 december vanaf 9:00 tot ± 17:00 (vertrek 8:15 vanaf station Zutphen, terug ± 
17:45) 
  30 december vanaf 9:00 tot ± 14:00 (vertrek 8:15 vanaf station Zutphen, terug ± 
14:45) 

Speeltempo: 
 Groep A: 7 ronden zwitsers, 40 zetten in 1½ uur en ½ uur voor de rest van de partij 
 Groep B: 7 ronden zwitsers, 40 zetten in 1½ uur en ½ uur voor de rest van de partij 
 Groep C: 9 ronden zwitsers, 40 zetten in 1 uur en 20 min. voor de rest van de partij 
 Groep D: 10 ronden zwitsers, 45 min. 
 Elke aangegeven tijd is per persoon per partij! In groepen A, B, en C is noteren 
verplicht. 
Inschrijfgeld: 
 Groepen A, B en C: f 15,- ; Groep D: f 12,50. 
 
Dit is eigenlijk hèt toernooi waar je aan mee moet doen als je jezelf als schaker een 
beetje serieus neemt. Elk jaar wordt dit in Apeldoorn gehouden in een groot gebouw 
met verschillende speelzalen. Er doen elk jaar weer heel veel jeugdschakers mee (en 
zeker niet alleen goede spelers). Dit toernooi is niet alleen een gezellige boel (met je 
vrienden van de schaakclub twee tot vier dagen op stap!), maar ook een goede manier 
om je officiële rating een beetje hoger te krijgen. 

 
 
Rob. 
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Interview: Coen 

Ook dit keer weer een interview met een lid zonder wie de schaakavond op de vrijdag een 
stuk moeilijker zou zijn: Coen. Als echte wannabe-politieagent zorgt hij voor de orde 
tijdens de competitie en hij geeft nog les ook (maar niet tegelijk). 

 
Hoe lang ben je al lid? 
Geen idee, dat zou je op moeten zoeken… toch al zeker 10 jaar. 
 
Wat is je lievelingsopening? 
De Rampentriangel, die is zelfgefabriceerd: pionnen op c4-d3-e4 (voor wit) of c5-c6-ce5 
(voor zwart). Niet goed, maar wel erg grappig. Tegenwoordig maak ik ook wel eens een 
loperoffer op f7. 
 
Wat doe je nu hier op de schaakclub? 
Ik geef les aan twee ondankbare etters :-), maar als er mensen niet op komen dagen ben ik 
diegene die er meer krijgt [en terecht :-), red.]. 
Daarnaast vul ik de late avonduren met spelen als Magic, Formula De, of wat Rob op dat 
moment bij zich heeft. Af en toe doe ik ook wel eens mee aan het toernooitje. Vincent van 
het bord afschuiven is altijd wel grappig. 
 
Waar ben je verslaafd aan? 
Computerspelletjes spelen en muziek luisteren. 
 
Wat voor muziek dan? 
Electronisch. Jean Michel Jarre, Kraftwerk: muziek waar je nog nooit van gehoord hebt 
waarschijnlijk. 
 
En wat voor computerspelletjes? 
Space Flightsimulators zoals Wing Commander en de X-Wing serie, Strategiespellen zoals 
C&C en RA, maar een goede 3D shooter zoals Quake, Halflife of Unreal gaat er ook wel in. 
 
Wat is je favoriete site? 
www.lego.com 
 
Speel jij dan nog met Lego? 
Ja, ik verzamel Starwars-Lego 
 
Wat is je favoriete broodbeleg? 
Chocoladepasta (hazelnoot/melk) en kroket. En niet door elkaar zoals je dat bij Michel 
hebt opgeschreven [sorry Michel, 't leek mij ook al zo'n vreemde combinatie, maar ja, ik 
kon mijn handschrift niet meer zo goed lezen, red.]. 
 
Wat is je favoriete tekenfilmserie? 
Southpark, Simpsons en eigenlijk alles wel van Cartoon Network [behalve dat ultra-slechte 
Dragonball Z uiteraard :-), red.]. 
 
Wil je nog iets zeggen tegen de leden? 
Maak eens een keer je huiswerk! 
 
 
David 

https://www.lego.com/
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Bennekom 

Op een zonnige oktoberdag in de herfstvakantie zijn we met 9 jeugdschakers en Olav vol 
goede moed naar Bennekom vertrokken om daar mee te doen aan het jaarlijkse 
jeugdtoernooi, waar wij met de club al jaren heengaan. Nadat er al een auto vooruit was 
gereden moest er nog gewacht worden op Olav, die een kwartiertje te laat gelukkig nog 
wel kwam. Wonder boven wonder reden beide auto's in een keer goed naar muziekschool 
De Commanderij in Bennekom. Dat was in andere jaren wel eens anders geweest dus nu 
waren we er al heel vroeg en moesten zelfs nog wachten op de eerste ronde. 
 
Het viel op dat het toernooi dit jaar veel kleiner was dan in de andere jaren. Gelukkig was 
de inschrijving daardoor wat minder rommelig, hoewel er toch weer een paar mensen 
waren die niet genoeg geld hadden meegenomen. Dit werd snel opgelost doordat ik wel 
genoeg geld had en dus even snel wat persoonlijke leningen verstrekte. 
 
Na het inschrijven gingen we de drukte in die bij de groepsindeling heerste. De organisatie 
was waarschijnlijk erg bang geweest voor ons, want ze hadden ons allemaal in een andere 
groep ingedeeld. Geen onderlinge partijtjes deze keer helaas. Jammer genoeg waren er 
enkele mensen erg hoog ingedeeld, zoals Floris die in de één na hoogste groep zat.  
Hij kreeg elke keer best goede stellingen maar de tegenstanders bleken toch iets meer 
ervaring te hebben. Hij wist dan ook geen enkele partij te winnen, maar hij heeft nog 
genoeg jaren om te bewijzen dat hij het niveau aankan. 
 
Stefan en Koen waren allebei goed op dreef en wisten allebei alle partijen na de derde 
ronde te winnen. Omdat ze ook daarvoor al aardig gescoord hadden konden ze zeker zijn 
van een prijs.  Koen had zelfs na een verliespartij in de eerste ronde alles gewonnen. Hij 
was toch iets te laag ingedeeld, wat hij bewees door van zijn meeste tegenstanders weinig 
heel te laten. Hij wer dan ook eerste in zijn groep. Stefan dacht met 5,5 uit 7 een eerste 
of tweede prijs te krijgen, maar omdat er twee mensen met 6 punten boven hem waren 
moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Toch een goede prestatie. 
 
Met Winand, Sebastian en Maarten ging het wat minder goed. Net als Floris verloren ze 
veel in de eerste paar rondes. Winand was na een stevig gesprek met Olav in de 
middagpauze zo onder de indruk dat hij zomaar zijn laatste 3 partijen won en nog mooi 5e 
werd. Ook Sebastian wist door een hele series remises in de laatste rondes nog op een 
redelijke score uit te komen. Maarten leek het niet gegund vandaag, maar met een 
overwinning in de laatste partij kon hij gelukkig nog een punt behalen. 
 
In de groep tot 12 jaar begon Eric Kloppers junior als een razende en veegde zijn eerste 3 
tegenstanders van het bord. Hij was blijkbaar zo verbaasd van zijn spel, dat hij de rest van 
de partijen verloor. Doordat het onderling resultaat van hem beter was dan dat van 2 
andere spelers mocht hij toch nog een 4e prijs ophalen. 
Lennaert wisselde met zijn agressieve combinatiespel de vlotte overwinningen af met nog 
snellere verliespartijen. Door een eindsprintje kwam hij op 4 punten en mocht ook een 4e 
prijs mee naar huis nemen. Prima gedaan Lennaert en Eric! 
Ikzelf speelde in de hoogste groep, waarin ik in eerdere jaren geen potten kon breken. 
Deze keer ging het beter en met afwisselend spel en vaak lange partijen (voor rapidschaak 
dan) werd ik nog ongeslagen tweede. 
Tussen de rondes door bleek ook Olav, die net buiten de leeftijdsgrens van 16 jaar viel, in 
vorm te zijn want hij verloor geen enkele keer. Olav, bedankt voor het rijden en het 
begeleiden van de Zutphense schaakjeugd op weg naar hun triomftochten! 
(en volgend jaar gaan we natuurlijk allemaal weer) 
 
Daniel 
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De uitslagen van ronde tot ronde zagen er zo uit: 

 1e  2e  3e  4e  5e  6e  7e  totaal 

Eric 1 1 1 0 0 0 0 3 

Lennaert 0 1 0 1 0 1 1 4 

Stefan 0,5 1 0 1 1 1 1 5,5 

Sebastian 0 1 0 0,5 0 0,5 0,5 2,5 

Maarten 0 0 0 0 0 0 1 1 

Koen 0 1 1 1 1 1 1 6 

Floris 0 0 0 0 0 0 0 0 

Winand 0 0 0 0 1 1 1 3 

Daniel 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 5 

 
En dit waren de prijswinnaars: 

 
Koen   1e prijs 
Daniel   2e prijs 
Stefan   3e prijs 
Lennaart  4e prijs 
Eric   4e prijs 
 
 
Bij het toernooi in Bennekom zijn door Olav foto's gemaakt. Hieronder laten we er een 
paar zien. De foto's van de afsluitende dag van het seizoen 99-00 staan al op de site, die 
kun je dus bekijken of downloaden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle deelnemers en de prijzen die gewonnen zijn. 
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Koen in actie  
 
 
 

 
  
 

Stefan aan het denken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Eric is aanbeland in het eindspel 
 
Maarten diep in concentratie Floris ook :-) 
 
 
 

 


