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Colofon 
 
Voorzitter:  Paul Ham 
Secretaris:  Olav Wilgenhof 
Penningmeester: Klaas Hagendijk 
Intern Wedstrijdleider: vacant 
Materiaal:  Max Venema 
Jeugdleider:  Rob The 
Algemeen bestuurslid: David Baakman 
 
Redactie Toren: David Baakman 
Redactie Loper: Rob The 
Redactie Algemeen: Coen Rampen 
 
Internet:  David Baakman 
 
Wedstrijdleider extern: Paul Ham 
Teamleider team 1: Klaas Hagendijk 
Teamleider team 2: Gerrit Ruegebrink 
Teamleider team 3: Max Venema 
Teamleider team 4: Wim van Meeteren 
Teamleider team 5: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  158,- per jaar 
Juniorleden:  83,- per jaar 
Aspirantleden:  55,- per jaar 
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 19:45, Oude Bornhof 55 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00, Het Volkshuis, Houtmarkt 62,  
aansluitend vrij schaken 
 
Afmelden interne competitie senioren: 
Bij Paul Ham voor maandagavond 18:00 
 
Afmelden interne competitie junioren: 
Per e-mail bij David Baakman voor 
vrijdagmiddag 13:00 of telefonisch bij  
Daniel Alink vrijdagmiddag tussen 16:30-18:00 
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Redactioneel 

En alweer een nieuwe Toren/Loper. En dit keer wel een hele dikke! Een geweldige 
hoeveelheid kopij overspoelde mijn mailbox, allen hartelijk bedankt. 
 
Zonder deze kopij zou de achterstand ten opzichte van de Loper nog meer opgelopen zijn. 
Absoluut gezien heeft de Loper weer 10 pagina's meer, maar relatief gezien is de Toren 
toch van 29% naar 34% van het totale blad gegaan. Als deze trend zich voortzet 
(bijvoorbeeld doordat er de volgende keer wel een stukje binnenkomt over de interne 
competitie) is voor het einde van het Millennium de Loper wel ingehaald. 
 
David 

 

Zutphen 1 – Ede 1  3 – 5  

In onze derde competitiewedstrijd stond de reis naar Ede op het menu; Klaas reed knap 
binnendoor en maakte zo de achterstand op de rappe auto van Jan Kalkwijk goed. Pieter 
Bohlmeijer wist de weg naar de speelzaal goed, maar als niet-automobilist meende ik mij 
even met zijn juiste aanwijzingen te moeten bemoeien. Dankzij de knap met borden 
aangeduide route naar het centrum liepen we met z’n achten precies tijdens het gezellig 
galmende geluid van de acht uur luidende kerkklok naar binnen. Ook daar was sprake van 
een kerkelijke speelzaal, waarvan de geur mij altijd bekend voorkomt (dankzij mijn jeugd 
in de Alblasserwaard…). Berry Withuis speelde niet mee; de kersverse Zutphenaar Vincent 
Theissen mocht debuteren in het eerste aan bord 8. Hij stond alweer voor zijn 3e partij in 
1 week: maandag intern, dinsdag met het 3e, nu hier en op vrijdag weer lekker vluggeren 
in Het Volkshuis, is er een actiever schaker op onze club? 
 
Gezien de stand op de ranglijst moest er in feite gewonnen kunnen worden van het wat 
tobbende Ede. Na een kwartier loop ik even langs de openingen, van bord 1 naar 8: Jeroen 
Bosch zit met wit in zijn bekende Dameloperspel met Lg5, maar zijn tegenstander komt 
naar mijn Lf4-smaak wel makkelijk tot e5. Jan Kalkwijk mag een gesloten Siciliaan 
bestrijden; hij is niet zo tevreden over de beginfase. Klaas tovert zijn Frans spelende 
tegenstander een voorbereide variant voor: met b3 en g4 als originele zetten wordt het 
scherp. Pieter Bohlmeijer mag net als Jan Kalkwijk een gesloten Siciliaan aanpakken; hij 
kiest voor de massieve formatie c5, d6 en e5, met een optie op f5; hij lijkt mij nu al beter 
te staan met zwart. Zelf heb ik een bekende variant van het Lf4-dameloperspel op het 
bord staan; er is weinig aan de hand. Sule heeft een Engelse opening op het bord; het lijkt 
gelijk te staan. Nagib pakt met wit een Siciliaan aan met een vroege damezet. Is dat wel 
O.K.? En Vincent kiest voor het Spaans met f5, een variant die Klaas ook vaak heeft 
gespeeld. Tot mijn vreugde lijkt het op het Lettisch gambiet, maar een nadere blik op de 
stelling doet mij denken: dan maar liever het echte werk…(hint). Klaas weet waar het aan 
schort: in plaats van de Lettische zet Df6 behoorde De4! gespeeld te worden.  
 
Na 1 uur speeltijd nog maar eens een rondje, maar nu van 8 naar 1: Vincent heeft een naar 
probleem: de tegenstander heeft een vrije f- pion, een onwijze handenbinder. Nagib kan 
genieten van een wat betere pionnenstructuur in een verder gelijke stelling en ook bij Sule 
is de echte strijd nog niet begonnen. Zelf win ik per zet ruimte op de koningsvleugel, waar 
de zwarte koning een wat wrakke behuizing heeft. Bij bord 4,3 en 2 is er weinig gebeurd, 
maar bij Jeroen is er na flink geruil al een eindspel op het bord: beiden hebben TTL en 
evenveel pionnen, maar Jeroen lijkt de betere loper en initiatief te bezitten.  
 
Na 19 zetten is mijn partij al om 22 uur ten einde: mijn tegenstander geeft op na volledige 
sloop van zijn koningsstelling, met stukverlies bij doorgaande aanval als slot van deze 
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miniatuur (zie partijverloop en diagram). Mijn vorige partij in het eerste duurde ook maar 
21 zetten; ik doe dit eigenlijk vooral om snel de handen vrij te hebben voor het 
journalistieke werk…Na een prettige analyse met mijn sympathieke tegenstander wordt 
het tijd voor een rondje van 1 naar 8. Jeroen zit nu in een ver eindspel met een L en 4 
pionnen voor Jeroen tegen een L en 3 pionnen voor de vechtende tegenstander. Kan 
Jeroen winnen? Bij Jan Kalkwijk zijn de openingsproblemen als sneeuw voor de zon 
verdwenen: een echte Kalkwijk-stelling met een stapvoetse ruimtewinst op de 
damevleugel doet een 1 vermoeden. De tegenstander van Klaas heeft zich als een leeuw 
verweerd en staat ondanks een pion minder nog fier op het bord met een aardig paard op 
voorpost c3. Maar wat ziet mijn oog? Niet Klaas, zoals dat hoort, maar zijn opponent zit in 
ernstige tijdnood: 8 om 51 minuten…Pieter Bohlmeijer demonstreert in een eindspel met 
DTL en 6 pionnen elk het belang van centruminvloed: zijn mobiele pionnen midden op het 
bord steken glanzend af bij de schriele flankmeerderheid van zijn buitengewoon aimabele 
tegenstander. Deze kwam tijdens de partij tot het unieke:”Wat speelt u dat toch FIJN”, 
een compliment dat Pieter met instemming aanvaardt. Aan bord 6 zit Sule zwaar in de 
problemen. De sobere stelling is veranderd in een gatenkaas, waarin over en weer sprake 
is van vreselijke dreigingen. Omdat vrijwel al het materiaal nog aanwezig is loopt de 
spanning in de stelling steeds verder op. Sule heeft echter net als in de vorige match veel 
last van de klok: 40 om 8 minuten en wat later 22 om 3… Brrr. Nagib tekent juist als ik bij 
het bord ben de vrede: het eindspel met elk een P en 6 pionnen was in evenwicht. Pas 
later in de auto hoor ik dat er in deze partij meer is voorgevallen dan ik had 
waargenomen. De wedstrijdleider moest op een gegeven moment flink in actie komen, 
omdat de tegenstander van Nagib claimde dat hij een al gespeelde zet stiekem zou hebben 
teruggenomen. Nagib ontkende echter stellig en bij woord tegen woord kon de 
wedstrijdleider niets anders doen dan de partij ongewijzigd te laten voortzetten. Omdat 
Nagib in de andere auto zat, weet ik niet hoe hij er zelf op terugkijkt! 
(Maar in 2e instantie wel: hij heeft alleen maar een D richting e2 bewogen, maar haar voor 
het loslaten op het juiste veld e1 geschoven…) Intussen hoor ik de tegenstander van Jan 
zuchtend opgeven: 2 pionnen achter en op de damevleugel overspeeld. En nu bord 8: 
Vincent wil eindelijk wel eens wat anders dan passief die ellendige vrijpion blokkeren en 
verlaat voor even zijn blokkadeveld. De pion gaat direct aan het rennen en Vincent moet 
terug en wordt door al dat tempoverlies op een mataanval getrakteerd. Het is nu 2 ½ - 1 ½ 
voor ons en het ziet er goed uit. 
 
De beslissingen aan de resterende borden: Pieter wint inderdaad soepeltjes en vlak hierna 
wordt het bij Jeroen remise. Hij vangt nog wel de loper van zijn tegenstander, maar deze 
kan geforceerd alle pionnen van Jeroen opeten. Zo is het 4-2 en lijkt de winst binnen. 
Klaas wint een kwartier later inderdaad, vooral vanwege de tijdproblemen van zijn 
tegenstander; die kwam niet meer tot een zinnig plan en verloor initiatief. De match i s 
gewonnen en opnieuw is Sule als laatste over, nu met 1 tegen 8 minuten… Met verve offert 
Sule een paard, op jacht naar de witte koning. Dan gaat het razendsnel; Sule dreigt iets 
vreselijks, maar de knappe zet Th6 van wit leidt tot een knap staaltje röntgenschaak met 
een zeer verrassend aftrekschaak met mat als afsluiting. Applaus voor de Edenaar en wij 
met een vrij kleine overwinning terug naar Zutphen! 
 
1 Jeroen Bosch  ½  5 Eric Kloppers  1 
2 Jan Kalkwijk  1  6 Sule Dzepar  0 
3 Klaas Hagendijk 1  7 Nagib Zafari  ½ 
4 Pieter Bohlmeijer 1  8 Vincent Theissen 0 
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CaEaCaGa
aBfAaAeA
BaAbBaBa
aAbAaAkD
HaAaHaAa
aAhKaLaA
AhAjAaHh
iAaAaImA 

De partij aan bord 5: 
Eric Kloppers (wit) – Ronald Klaassen (zwart) 
1 d4 Pf6 
2 Pf3 g6 
3 Lf4 Lg7 
4 c3 d6 
5 Pbd2 Pbd7 
6 e4 0-0 
7 Ld3 c5 
8 d5 a6 
9 a4 Te8 
10 0-0 Ph5 
11 Lg5  Pe5 
12 Pxe5 Lxe5 
13 f4 Lg7 
14 Df3 Dc7 
15 f5 e5 
16 dxe6epfxe6 
17 fxg6 hxg6  
(Zie diagram). De zwarte koningsstelling is nu heel wankel, maar hoe verder? 
18 e5! Lxe5  
(Of Tf8 en 19 De4! En de stelling is ook onspeelbaar voor zwart) 
19 Lxg6 1-0    
(stukverlies is niet te voorkomen en hoe triest staat de kale zwarte koning er totaal 
verlaten bij…) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Eric 

Zutphen 2  -  Schaakmaat 3 

(Het tweede komt in botsing met het lot) 
 
De thuiswedstrijd van het tweede op 11 december tegen Schaakmaat 3 had een 
merkwaardig verloop. Het krachtsverschil toonde zich zeer acrobatisch, dat blijkt uit het 
volgende, in resultaatsvolgorde opgetekende, verslag. 
Een van de tegenstanders liet zijn aanwezigheid afweten, dat na het verplichte uur 
aanleiding was voor een niet bejubeld winstpunt. 
De partij van Daniel Alink vertoonde allerlei botsingen met gemene bedoelingen, waaruit 
hij een pionnetje winst overhield. In het eindspel met uiterst bewegelijke dames ging het 
kleinood weer verloren en bleef remise over. 
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Jan Blaak verdedigde zich K I (niet veeteeltkundig bedoeld), kon zich met mate een beetje 
loswerken en een niet bepaald krijgshaftige pion winnen. Afruil volgde, waarna de pion 
glasheldere winst betekende. (2½ - ½) 
Wouter Rothengatter had na een K. Gambiet meer gezonde ruimte dan zijn overbuurman. 
De laatste zette wel al zijn stukken op nuttige veldjes en werd zelfs onaangenaam op het 
dichtbevolkte bord. Toch kon W. zijn overwicht met inventief gehup en geschuif blijven 
vullen, dat de aanloop was voor een fraai mat. 
Tom Molenwijk stond wel erg lang ongelofelijk gelijk. Zelfs de zwakke plekken gingen 
gelijk op. Laat op de avond straalde er een licht door de stelling, die echter niet tot achter 
de remisegrens kon doordringen. (4-1) 
Voor de winst van de wedstrijd was nog een HALF punt nodig! 
Voor het halfzware geschut, te weten Gerrit Ruegebrink, Hans de Vos en Willem Oving zou 
dit los te peuteren moeten kunnen zijn. 
Gerrit had zich, na lang gedrukt te hebben gestaan, kunnen ontworstelen zonder echt het 
initiatief over te kunnen nemen. In de kwelling van de tijdnood werd het verlies op het 
bord zichtbaar. 
Een uitgedunde pionnenstand en ongelijke lopers gaven omstanders rondom het bord van 
Hans voorzichtige vergezichten op remise. Ten onrechte want de stelling hoorde bij de 
uitzondering, waarin tempi een beslissende, voor ons negatieve, rol speelden. 
Op het bord van Willem was na ruim 2,5 uur schaak zelfs nog geen nietig pionnetje 
geslagen. De verwoede pogingen om wat uitzicht te scheppen hadden niet meer 
opgeleverd dan forse tijdsproblemen, die een grote bijdrage leverden aan zijn 
uiteindelijke ondergang. De indruk van dit gelijkspel lag in het gevoel dicht bij die van een 
nederlaag. 
 
 
Opgetekend door een niet geheel 
toevallige passant. 

Denksport Toernooi Arnhem 
In een prachtig gebouw “Musica Sacra”of zoiets (hier doet het gemis van een klassieke 
opleiding zich pijnlijk voelen), werd op de dag voor de dag voor kerstmis weer een heel 
denksportevenement georganiseerd. Tot mijn plezier trof ik Vincent Theissen en Floris 
Graziosi als clubleden in de sfeervolle speelzaal. Hun trein was nog in brand gevlogen, 
maar ze waren ongeschonden en nog tamelijk levend ook. Vincent was nog even verbaasd 
dat hij net als Floris in groep B moest optreden, de organisatie had mij wel in groep A 
ingedeeld. 
Hiermee was Vincent volgens ons de enige kanshebber op een prijsje. Het was rapid en om 
13 uur waren er 4 ronden achter de rug: Vincent had nu 2 ½, Floris en ik slechts 1… 
Vincent had van pure concentratie zijn neus tot bloedens toe opengekrabd, maar kon het 
bloed in de enerverende pauze bijtijds stelpen. We wandelden door de kerstmassa met 
hedonistische koopwoede richting een café waar een expo van een collega van mij moest 
zijn: prachtig werk, kleurig en het leek totaal niet op Dali. Dit culturele uitstapje duurde 
noodgedwongen kort, want de 5e ronde naderde. Op de terugweg stond een dubieuze sekte 
zomaar gratis cake uit te delen aan alle voorbijgangers. Heel eng allemaal; Floris en 
Vincent namen elk een plakje – de opportunisten- maar wie weet welk eind-der- tijden 
gifje of welke religiositeit opwekkende amfetamine eraan toegevoegd was? Wel leuk om te 
kijken wat het effect van deze doping op hun spel zou zijn.  
 
Vincent ging inderdaad verdacht overtuigend van start: als een volleerd Tv-dominee 
overblufte hij zijn gehypnotiseerde tegenstanders en met 4 ½ uit 6 stond hij ideaal voor 
een dikke prijs, met nog maar 1 ronde voor de boeg. Floris en ik schraapten moeizaam wat 
puntjes bij elkaar tot het matige eindresultaat van 2 ½ uit 7. Dus alle aandacht voor 



De Zutphense Toren 74   7 

Vincent in zijn laatste match. Hij speelde weer als een leeuw en vrat z’n apathische 
tegenstander bijna op. Echter, hij had voor deze machtige aanval een stukje geïnvesteerd, 
dat hij nu met behoud van aanval, 2 vrijpionnen en 2 binnengedrongen torens even weg 
kon slaan. Het lopertje stond helaas wat ver aan de rand en zo zag Vincent hem over het 
hoofd, terwijl hij helaas wel het besef had een stuk achter te staan. Hij bood ineens 
remise aan! Zijn verblufte tegenstander vielen de schellen van de ogen, hij stortte zich ter 
aarde en kuste de voeten van Vincent. Zelden in de geschiedenis van het schaakspel zal er 
remise zijn aangeboden door iemand die nog beter stond dan Vincent. Ik heb de stelling 
thuis nog even ter beoordeling aan Fritz voorgelegd: + 67, 78 in het voordeel van Vincent. 
Kenners weten wat dit betekent! 
 
“Waarom sloeg je eigenlijk die loper niet even?”was het geniepige vraagje na de 
voetkussing. Vincent keek naar het bord, weende bitter en verscheurde zijn klederen. 
Knarsetandend ging hij naar de prijsuitreiking, want de 5 uit 7 waren wel degelijk goed 
voor een gedeelde (i.p.v. ongedeelde) plaats 3. Het schitterende geldbedrag van 12,50 was 
zijn deel, na aftrek van inschrijfgeld toch een hele rijksdaalder! We spoorden Floris op bij 
Stratego, dat in de belendende zaal was. Floris kreeg een prachtig zak-stratego-spelletje 
mee van een vrolijke p.r. jongen en hij werd na 1 partijtje bestempeld als een waar talent 
(volgens mij niet ten onrechte: hij had al het groot materieel van zijn geoefende 
tegenstander geslagen, maar werd door een verkenner verrast bij zijn vlag). 
 
Eric Kloppers 
 

Het OSBO Persoonlijk Jeugdkampioenschap 

Van 27 t/m 30 december 2000 werd in Apeldoorn het OSBO-PJK gehouden. Omdat ik 16 
jaar was, moest ik meespelen in de A-categorie (16 t/m 19 jaar). Het was duidelijk dat ik 
daarin geen hoofdrol zou spelen, aangezien er enkele top-jeugdspelers aanwezig waren (en 
daar hoor ik (nog) niet bij). Ik had na de eerste 4 speelronden, dus na de eerste 2 dagen, 
1,5 uit 4. Dat had ik wel ongeveer verwacht. Mijn partij in de 5e ronde was wel aardig om 
te zien. 
 
OSBO Persoonlijk Jeugdkampioenschap 
A-groep 5e ronde 
Wit: Paul Nijmijer 
Zwart: Daniel Alink 
 
1.  e4  c5 
2.  Pf3  d6 
3. d4  Pf6 
4. Pc3  cxd4 
5. Pxd4  g6 
6. Le3  Lg7 
Tot zover niets nieuws in deze Drakenvariant van het Siciliaans. 
7. f3  0-0 
8. Dd2 
Het is duidelijk dat wit lang wil rokeren. 
9.  Pb3  Pe5 
10. 0-0-0  Le6 
Zwart wil een paard op c4 hebben maar dit is niet de goede manier. 10.. Ld7, 10.. a6 of 
10.. Dc7 was beter geweest. 
11.  Pd4  Ld7 
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11. .. Lc4 12. f4 Lxf1  13. fxe5 dxe5  14. Pe6 Dxd2+ 15. Txd2 Lxg2 16. Txg2 fxe6 levert 
zwart een pion op maar zijn stukken staan slecht, terwijl zijn pionnenstructuur ook niet 
echt aangenaam is. 11. .. Pc4 12. Pxe6 Pxd2 13. Pxd8 Pxf1 14. Thxf1 Tfxd8 15. Pb5 geeft 
wit een licht initiatief. 
12. h3  a6 
13. f4   
Het idee van 12. h3 was om g4 voor het paard te ontnemen. Wit kan nu een koningsaanval 
proberen op te bouwen, en zwart zal snel moeten zijn om op de damevleugel tegenspel te 
krijgen. 
13. ..  Pc6 
14. Le2  b5 
15. Lf3  b4 
Wit wil graag e5 spelen maar krijgt daar nu de kans niet voor. 
16. Pce2 
16. Pd5 Pxd5 17. exd5 Pa5 lijkt zwart goede kansen op een aanval te geven. 
16. ..  Dc7 
17.  Pxc6  Lxc6 
17. e5 dxe5 18. fxe5 Pe4 19. Dxb5 Tb8 en zwart heeft een mooi initiatief. 
18. Dxb5? 
Wit heeft niets te zoeken op de damevleugel en opent met deze zet nog een lijn naar zijn 
koning. 18. Pg3 is wel goed, want het dekt e4 en bereidt 19. f5 voor. 
18. ..  Tab8 
Veld b2 ziet er niet best uit door de loper op g7, die straks erg sterk wordt. Bovendien 
heeft de dame geen goed veld en zal de c-lijn ook snel door zwart bezet worden, terwijl 
wit te laat komt op de koningsvleugel. 
19. Dc4 
Alleen 19. Dd1 is een alternatief. Als de dame naar a3, c3, d2 of d4 gaat volgt Pxe4. In de 
partij is 19. .. Pxe4 20. Lxe4 Lxb2+ 21. Kd2 Da5+  22. c3 Lb5  23. Dd4 Dxa2 24. Ke1 Tfc8 25. 
Ld2 La4 winnend voor zwart. Dit zag ik helaas niet. Mijn zet bleek echter goed genoeg. 
19. ..  Db7 
20. Db3  Da8! 
Volgens mij verdient deze zet een uitroepteken omdat wit met tempowinst de druk op e4 
opbouwt. 
21. Dd3  Pxe4 
Nu dan wel. 
22. b3?! 
Probeert b2 te beschermen maar de koningsstelling wordt met deze zet ernstig verzwakt. 
22. ..  Tfc8 
23..  Ld4  e5 
Ik wilde graag de stukken op het bord houden. 
24. fxe5  dxe5 
25. Le3 
Wit zou graag zijn zwartveldige loper op b2 zetten maar helaas voor hem moet die f2 
verdedigen. 
25. ..  a5 
26. Kb2?   
Nu is 26. .. Pf2! winnend vanwege de dreiging 27. .. e4+. Zo lukt het echter ook. 
26. ..  a4 
27. Ta1?  Pf2! 
Nu pas zag ik het. 
28. Dd2  e4+ 
29. c3  Pxh1 
30. Txh1  exf3 
Wit geeft op. 
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Vervolgens won ik ook de 6e ronde, maar verloor echter knullig in de 7e en laatste ronde 
nadat ik eerder een remiseaanbod van de tegenstander had afgeslagen. Met een remise 
was ik achteraf gezien 3e geweest, dat wist ik alleen tijdens de partij nog niet. 
Uiteindelijk ben ik als 5e geëindigd met 3,5 uit 7, toch niet slecht voor in de A-groep. 
 
Daniel 

Laatste Schaakavond 2000 
Buiten stond een kille wind, maar dat weerhield ons er niet van om de Zutphense avond in 
te duiken op weg naar het immer gezellige kersttoernooi. We hadden traditiegetrouw een 
aantal smakelijke en schaak-opvoedkundige kado’s verzameld voor de altijd levendig 
gevulde prijzentafel. We kwamen expres vroeg binnen in de speelzaal, waar Dinie al wilde 
beginnen met het uitstallen van de voor deze feestelijke schaakavond zo kenmerkende 
kleine hapjes, waarna de onvermijdelijke glühwein al snel zou worden uitgeschonken. We 
rondden de hoek en daar zou onze preses, Paul Ham onze namen met een voorzitterlijke 
glimlach invoeren in het laptopje, waarna al gauw het sein voor de eerste ronde van het 
altijd geslaagde toernooi zou worden gegeven… 
Maar hij zat er niet. Sterker: hij was zelfs niet in de ruimte te vinden. En het laptopje 
evenmin. We keken elkaar aan: is dit fictie? Nee, het was waar. Er lag wel een lijst. We 
moesten voor ronde zoveel van de interne aantreden. Verwilderd keken we om ons heen. 
De INTERNE?  Maar ons toernooi dan? 
 
Wanhopig trachtten wij bestuursleden in beeld te krijgen. Die waren echter slechts in 
diepe concentratie voor partij nummer zoveel van de interne waar te nemen. Gelukkig 
kwam hun tegenstander ook een keer aan zet en met gepaste eerbied stelden wij de vraag: 
Waarom niet? En: Wanneer dan (denkend aan vorig jaar toen het toernooi ineens (??) als 
nieuwjaarstoernooi werd geagendeerd)? 
Nadat we de vraag in diverse bewoordingen hadden gesteld, begreep het merendeel van de 
inmiddels toegestroomde bestuurders vagelijk waarover het ging. -Ojaaa, eh, dat is waar 
ook…, was de inhoudelijk beste bijdrage van een van hen. Omdat we twee vragen hadden 
gesteld, wachtten we beleefd op antwoord.  
Dit leidde tot een soort terugtrekkende beweging naar de speelborden, waar na een 
minieme extra bestuursvergadering een krachtdadig antwoord kwam op vraag 2 (vraag 1 
was waarschijnlijk te diepgravend). Er komt geen kersttoernooi, zelfs niet als 
nieuwjaarstoernooi, was het weloverwogen besluit van het vergaderclubje. Dit was heel 
logisch. Want je kunt zeggen wat je wilt, maar bewustzijn voor de betekenis van bepaalde 
data kan dit bestuur niet ontzegd worden. Zo meenden zij dat 1e Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag niet zo geschikt zouden zijn voor het toernooi. Hulde voor deze tijdige 
constatering, zij sloot zelfs aan bij onze verwachtingen. Ook 8 januari vonden zij niks, 
want dan werd er flink extern gespeeld. Ook dat was weer een voorbeeld van het enorme 
gevoel voor samenhang dat dit bestuur kenmerkt. En: omdat daarna in hun ijzeren 
planning de interne competitie deel 2 op 15 januari moest plaatsvinden, omdat dat nou 
eenmaal moest en wat moet dat moet, kon het natuurlijk niet op die datum. Dus kon het 
gewoon niet, HOE GRAAG  ZE HET OOK ZOUDEN WILLEN. Verdrietig, boos of verlaten van 
elk kerstgevoel zetten wij ons achter het bord. 
 
Was het toeval dat we al om 8.45 uur klaar waren met onze afgeraffelde partijtjes van 
niks? Dat bloedeloze remises en koffiehuisschaakpotjes in sneltreinvaart afgehandeld 
werden? Dat we 3 uur eerder thuis waren dan anders? Dat we de kado’s vergeten zijn? Dat 
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we niet konden slapen? Niet vanwege onze partij, zoals het hoort, maar vanwege een 
weemoedig gevoel. Van toen er nog gewoon bestuurd werd. Van YNG, nee niet die bank. 
 
De verliezers van kersttoernooi 2000 
 

Ingezonden brief 

Aan de leden van het 
Zutphens Schaak Genietschap 

 31-12-2000/01-01-2001 
Den lezer heil! 
 
Ik wil wat kwijt. 
En ik hoop de zwijgende meerderheid aan de praat te krijgen. Mij bevalt het 
verloop van een verenigingsjaar niet meer. De eenzijdige aandacht voor de interne 
competitie is een rem op meer plezier, persoonlijke groei en wat niet al. Ik 
veronderstel dat er eerder sprake is van macht der gewoonte dan van verzet tegen 
verandering. Zodoende. 
 
Waar kunnen we tevreden over zijn? 
- dat we nog een bestuur hebben; 
- dat Dinie er altijd is; 
- dat we een sterk jeugdlid hebben 
en 
- dat de materiaalkast gevuld is. 
Dat de club bestaat uit een eigenaardige en kleurrijke verzameling licht-
neurotische, asociale maar ongetwijfeld talentvolle vadermoordenaars is 
uiteindelijk de enige bestaansreden, de basis en niet iets om tevreden of 
ontevreden over te zijn. (zie ook Cockburn, Heilloze passie). 
 
Wat te doen? 
De competitie kan veel compacter. Het aanwijzen van een kampioen kan zelfs 
zonder te spelen. Keizer is niet heilig. Een afzonderlijke prijs voor het trouwst 
opkomende lid wil ik wel beschikbaar stellen. (MULDER BOEKENVREUGD verkoopt 
prima schaakboeken). 
Rechtvaardig is als een kampioen tevoorschijn komt uit rechtstreekse onderlinge 
partijen. Zo pleit ik al jaren voor play-off’s aan de top. Doen! Nog dit seizoen: 
Bovenste 4 of 6 afsplitsen voor een onderlinge kampioenscompetitie! 
En waarom zo'n gewicht voor de eindstand - ieder z'n team + bord als verworven 
recht - - bah - Tom Molewijk is altijd goed genoeg voor het tweede en Daniel Alink 
moet onmiddellijk in het eerste. De strikte toepassing van een regel is bijkans het 
enige houvast voor bangeriken. 
 
Met beperking van de ellenlange interne competitie kunnen we tijd winnen. Jan 
Willem Ruegebrink heeft nog 1½  uur training nodig. Wie haalt in z'n eentje z'n 
systematische fouten of zelfs zorgvuldig gekoesterde blunders uit z'n eigen spel? 
Terwijl de smart om een verloren partij wereldwijd even diep is. (Het helpt 
overigens niet als er meer gewonnen wordt). Meer tijd voor analyse en training. 
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- individueel - ik stel 1½  uur beschikbaar - uiteraard en eindspelkennis voor Hans 
de Vos;  
- teamgewijs - rust niet voor het eerste in de KNSB speelt! Bied uw onbegrepen 
verliespartijen aan voor nadere beschouwing. Publiceer uw mooiste verliespartijen 
in het- clubblad. 
De schoonheidsprijs terug. 
 
 
Stop zo snel mogelijk met de lopende interne competitie. Of is er sprake van een 2-
deling die mij tot dusver te zeer ontgaan is, een minderheid van liefhebbers versus 
het gros van competitieven? 
 
 
Ik verzoek om een Rapid-toernooi, 3 avonden lang 3 partijen voor wie maar wil. 
Graag nog wat avonden om te vluggeren. En ooit een clublokaal waar je niet 
uitgejaagd wordt voordat je een gespeelde partij hebt kunnen doornemen. 
 
Gelukkig nieuwjaar, 
 
Willem Oving. 
 

Agenda 

 
Week 6/7 Externe wedstrijden ronde 5 
02-03-2001 Deadline Zutphense Toren 75 
Week 11/12 Externe wedstrijden ronde 6 
Week 15/16 Externe wedstrijden ronde 7 
27-04-2001 Deadline Zutphense Toren 76 
15-06-2001 Deadline Zutphense Toren 77 

 


