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Agenda 

ZA  20 JAN 3e speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het AB-TEAM in Zevenaar 
3e speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het D-TEAM in Voorst 

 
VR  29 JAN laatste speeldag Grote Competitie en Superliga Najaarsseizoen 
 
VR    2 FEB Prijsuitreiking Grote Competitie en Superliga Najaarsseizoen 
 
ZA  10 FEB laatste speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het C-TEAM 
 
ZA  17 FEB laatste speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het D-TEAM  

4e speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het AB-TEAM in Elst 
Schoolschaakkampioenschap voor het Basisonderwijs van Zutphen e.o. 

 
ZA  24 MRT laatste speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het AB-TEAM in Apeldoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twee berenjagers uit Rusland ontmoeten elkaar. Zegt de een: 
“Ik kreeg gisteren een enorme beer in het vizier. Hier is zijn pels.” 

Waarop de ander vraagt: 
“Hoe doe je dat toch altijd, dat je altijd zulke grote beren kan schieten?” 

“Heel eenvoudig!”, zegt de een weer,  
“Je gaat voor een hol zitten, fluit, en als de beer naar buiten  

komt, hoef je alleen nog maar te schieten!” 
 

Twee weken later ontmoeten ze elkaar opnieuw.  
De een is helemaal in verband gewikkeld. 

 
“Hè? Wat is er met jou gebeurd? Heb je mijn raad niet opgevolgd?” 

“Jawel. Ik ben voor een hol gaan zitten en heb gefloten.” 
“En toen?”, vraagt de een weer. 

“Toen kwam de Transsiberië-Express eruit.” 
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Redactioneel 

Hoi iedereen! 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, is het buiten –4 graden. Echt winterweer dus. Hebben 
jullie ook zo genoten van de sneeuw? Om te vieren dat we een Witte Kerst hebben gehad 
(de mensen bij het KNMI mogen het trouwens geen Witte Kerst noemen) is dit een speciaal 
Winternummer van het clubblad. “Wat is er dan allemaal zo speciaal aan dit nummer?”, 
vragen jullie je misschien af. Nou, om te beginnen is dit nummer op ontzettend wit papier 
gedrukt! Verder hebben we natuurlijk ijzingwekkende verslagen van onze clubteams en 
een terugblik op ons, ook heel winterse, pepernotentoernooi (tenminste, als dat nog bij 
me ingeleverd wordt vóór ik naar onze high-tech drukpers toefiets). 
 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
 
Rob. 
 
 

Twee Amerikanen hakken een voorraad hout voor de winter.  
Om niet teveel te hoeven kappen, vragen ze een oude Indiaan  

wat hij denkt van de komende wintermaanden.  
Deze hoeft niet lang na te denken en zegt dat  

het deze keer een zeer koude winter zal worden. 
 

De beide houthakkers knopen de mededeling in hun oren,  
hakken nog wat bomen om, verzagen ze en klieven de blokken. 

 Dan gaan ze nog eens langs de oude Indiaan om te vragen  
wat hij van hun voorraad hout denkt.  

De Indiaan antwoordt met:  
“Ja, het wordt een zeer, zeer strenge winter.” 

 
Bezorgd om dat antwoord gaan de twee mannen  

voor alle zekerheid het bos maar weer in om  
nog een extra voorraad hout te kappen.  

Ze zijn doodop, maar gaan voor de zekerheid toch  
nog maar eens vragen aan de Indiaan of hij  

denkt dat het een koude winter wordt. 
 

“Het wordt een extreem koude, huiveringwekkende winter!”, 
 luidt het antwoord. 

 
De mannen verwonderen zich over de steeds sterkere  

uitdrukkingen van de Indiaan en vragen hem hoe dat komt, 
 dat hij dat alles nu al weet. 

 
Daarop zegt de Indiaan:  

“Ik weet dat, omdat de bleekgezichten 
 dit jaar zo ontzaglijk veel hout hakken.” 
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Interne Competitie 

Nr Naam Punten Waarde Gespeeld Gewonnen Remise Verloren % 
         
1 Daan Vinke 708.00 60 14 13 0 1 92.9 
2 Maarten Derickx 581.00 59 14 11 0 3 78.6 
3 Vincent Linssen 510.83 58 14 9 1 4 67.9 
4 Lennaert Stronks 444.50 57 14 8 1 5 60.7 
5 Stefan Stappenbelt 380.00 56 13 7 0 6 53.8 
6 Eric Kloppers 348.00 55 14 7 1 6 53.6 
7 Winand Mestebeld 329.33 54 11 6 0 5 54.5 
8 Floris Graziosi 326.50 53 9 5 1 3 61.1 
9 Vincent Vreeken 312.00 52 11 6 0 5 54.5 
10 Frodo Muyzer 288.50 51 12 6 1 5 54.2 
11 Rick Koekkoek 269.33 50 13 5 0 8 38.5 
12 Thomas v Schooten 253.67 49 11 5 0 6 45.5 
13 Jelle Will 248.67 48 12 4 2 6 41.7 
14 Simon Koekkoek 245.83 47 14 3 5 6 39.3 
15 Bart Wieck 223.00 46 8 5 0 3 62.5 
16 Mirjam van Saane 213.33 45 12 4 1 7 37.5 
17 Matthijs Makkink 212.67 44 11 4 1 6 40.9 
18 Alex Weisbeek 182.00 43 1 0 0 1 0.0 
19 Timon Gosen 120.00 41 10 1 1 8 15.0 
20 Roy Koers 117.67 40 9 1 1 7 16.7 
21 Rene Gosen 82.00 39 11 1 0 10 9.1 

 

Daan heeft zich eindelijk los geworsteld van de rest. Met voor hem en de genen om hem 
heen nog maar 1 ronde te gaan is hij al verzekerd van de eerste plaats, gefeliciteerd! 
Stefan stormt werkelijk naar voren, maar zal hij het nog voor elkaar krijgen om in de top 4 
terecht te komen? Het is nog steeds mogelijk. 
Zoals al enkele jaren gebruikelijk is spelen we een X rondige competitie over X+2 
speeldata (met dit keer X=15). Er zijn dus twee speeldata meer dan dat er ronden zijn. 
Blijkbaar maken steeds meer mensen gebruik van deze regeling, want er is deze keer 
niemand die tot nu toe alle ronden nog heeft meegespeeld. 
Wel zijn er 6 personen die hierdoor de laatste ronde niet mogen spelen: Daan, Maarten, 
Vincent L., Lennaert, Eric en Simon.  
 
In de Superliga is het ongemeen spannend. Daniel en Geert hebben nog geen enkele partij 
verloren, behalve tegen elkaar. Als dat zo doorgaat, moeten we over ene paar weken 
beslissingswedstrijden gaan spelen! Verder valt op te merken dat Koen, Leon en Sebastian 
hun competitie niet vol krijgen. Vooral Koen gaat dat punten kosten, aangezien hij wel 
heel vaak afwezig is geweest zonder zich af te melden… 
 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Geert Houterman X 1/1 / 1/1 1/1 1/0 1/1 X 

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

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

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

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

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

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

8 BYE X X X X X X X X 
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Laddercompetitie 

Naam Stap Gespeeld Begin Erbij Totaal 

Simon 2 14 154 30 184 

Rick 3 15 121 6 127 

Vincent L 3 10 76 16 92 

Eric 2 7 64 14 78 

Vincent V 4 8 57 16 73 

Lennaert 3 7 62 10 72 

Matthijs 2 8 53 4 57 

Timon 2 10 43 2 45 

Jelle 3 4 34 2 36 

Thomas 2 5 23 8 31 

Leon 4 2 26  26 

Roy 2 6 20  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 6  6 

Maarten 5 1 4  4 

Floris 5 0 4  4 

      

Simon vergroot zijn voorsprong aanzienlijk. Maar het seizoen is nog lang, er kan nog van 
alles gebeuren. Maar de laatste 4 weken is eigenlijk maar zeer weinig gebeurd, nog minder 
dan de 4 weken hiervoor. 
 
Er zijn slechts twee veranderingen in de stand: Vincent Vreeken schuift een plaatsje door 
ten koste van Lennaert en Thomas komt de Top 10 binnenzetten doordat hij wel en Leon 
geen punten heeft verzameld de laatste tijd. 
 

 

David 

Lessen 

Aangezien Mark besloten heeft om naar het westen van het land te verhuizen zullen wij 
zijn leerzame aanwezigheid met ingang van 2001 moeten missen. Flexibel als wij 
jeugdleiders zijn hebben we hier al iets op verzonnen: 
 
In de 4e stap zal nu alleen door Daniel lesgegeven worden. Coen, die nu vrijkomt, verhuist 
naar de 2e stap waar nu door twee jeugdleiders lesgegeven wordt. Er verandert eigenlijk 
niets in de derde stap waar Mark lesgegeven heeft, die wordt nu in z'n totaal door Rob 
lesgegeven wordt.  
 
Natuurlijk wisten jullie dit allemaal allang, maar ja, we hadden wat ruimte over en 
daarom zeggen we het hier nog maar een keertje. 
 
 
De jeugdleiders. 
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Interview: David 

Ach ja, het moest er natuurlijk een keer van komen: een interview met mezelf :-) Door-de-
weeks is hij voornamelijk 3e jaars student informatica. 

 

Hoe lang ben je al lid? 
Vanaf m’n achtste, dus dat is al 12 jaar ofzo.  
 
Wat is je lievelingsopening? 
Weens. Een hele coole opening met wit die maar weinig mensen kennen. Je komt meteen 
in een scherpe strijd terecht waar je met een klein beetje studeren heel snel vaak in een 
goede positie komt (niet omdat de opening zo goed is of zo, maar gewoon omdat maar 
weinig mensen hem kennen :-)). 
 
Wat doe je nu hier op de schaakclub? 
Ik zorg voor de grote competitie, voor de laddercompetitie en dan geef ik ook nog les. 
Bovendien zit ik in het bestuur en in de redactie van de Toren/Loper. Maar eigenlijk heb ik 
al een jaar of 3 ofzo niet meer geschaakt, ik ben veel te druk met andere dingen :-( 
 
Waar ben je verslaafd aan? 
Computers, nou ja, eigenlijk meer het gebruik ervan. 
  
Net zoals Coen ook aan computerspelletjes in het bijzonder? 
Nee, eigenlijk niet echt meer. De periode dat ik echt veel spellen speelde is afgelopen, 
maar ja, af en toe eens een spelletje kan natuurlijk geen kwaad, maar aangezien ik 
Windows 2000 draai werkt helaas niet alles. Spellen die ik de afgelopen tijd wel heb 
gespeeld zijn RA2, Unreal Tournament en wat oudere strategiespellen als Master of Orion 
2, Railroad Tycoon 2. 
 
Wat is je favoriete site? 
www.tweakers.net (al het nerd-nieuws lekker overzichtelijk op een rijtje), 
www.google.com (de beste zoekmachine op dit moment) en natuurlijk www.tsjechisch.nl 
 
Wat is je favoriete broodbeleg? 
Ik eet eigenlijk altijd pindakaas, maar dat komt vooral omdat dat lekker goedkoop is (met 
zo’n pot van 3,- doe ik toch wel snel 2 maanden) en wel redelijk binnen te houden is. Af en 
toe eens luxe doen met Kokosbrood, dat is wel lekker vind ik. 
 
Wat is je favoriete tekenfilmserie? 
Dexter is erg leuk. Maar verder.... ik ben verplicht om elke avond tijdens het eten naar 
Dragonball Z te kijken, maar om nou te zeggen dat ik het leuk vindt....  
 
Wil je nog iets zeggen tegen de leden? 
Ja, uiteraard, anders stelde ik deze vraag niet [hèhè, toch wel, bijna alle vragen zijn 
namelijk toch elke keer hetzelfde, red.]. Denk langer na, kom in tijdnood, wees rustiger 
en vooral: noteer eens goed. 
 
Waarom komt het tot zo’n dieptepunt dat je een interview met jezelf afneemt? 
Ik moet dit artikel over een paar uur afhebben en ik ben de enigste van de schaakclub die 
een beetje in de buurt is. 
 
 
David 

https://www.tweakers.net/
https://www.google.com/
https://www.tsjechisch.nl/
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Zutphen AB speelt lekker door 

Op 16 december moest Zutphen AB weer spelen. Hieronder het verslag. 
 
Nou, voor vandaag moeten we ons resultaat van de vorige keer natuurlijk evenaren. Toen 
ging alles zó lekker dat we gedeeld eerste kwamen te staan. Voor vandaag hebben we 
Geert erbij, dus we zijn zelfs sterker dan vorige keer. Aan de andere kant hadden we de 
vorige keer niet de sterkste tegenstanders, dus het zou nog wel eens spannend kunnen 
worden vandaag. 
De teamopstelling voor vandaag is de volgende: 
1. Daniel Alink 
2. Geert Houterman 
3. Koen Molewijk 
4. Daan Vinke 
Een heel andere opstelling dan de vorige keer, maar we hebben dan ook 6 spelers die elke 
keer mee willen spelen en om toch iedereen te laten spelen, ben ik wat creatief geweest 
met de opstelling… 
 
In de eerste ronde moeten we tegen… Voorst AB. Als we te horen krijgen dat de 1e 
bordspeler bij Daan op school zit en dat deze verbaasd is dat Daan niet op het 1e bord zit, 
hebben we al een vermoeden dat we misschien wat te sterk voor onze tegenstander zijn… 
Daan hoeft overigens niet eens te spelen, want ze hebben uit Voorst geen 4e bordspeler 
meegenomen. 1-0 voor ons… Voordat ik met Daan op zoek ga naar een leeg schaakbord om 
even een potje op te spelen zie ik nog gauw dat er bij Daniel een Italiaan, bij Geert een 
Siciliaan en bij Koen iets fantasievols op het bord komt. Veel krijg ik van de wedstrijd niet 
mee, want ik blijf ene hele tijd met Daan schaken. Een voor een komen onze teamspelers 
de speelzaal uitlopen om te vertellen dat ze gewonnen hebben totdat het uiteindelijk 4-0 
voor ons staat. Arme Voorstenaren… Voorst AB – Zutphen AB: 0-4 
 
In de tweede ronde van vandaag komen we een grote jongen tegen: SMB AB uit Nijmegen. 
Dit is een medekoploper en dus wordt het een pittige wedstrijd. Geert opent het spektakel 
met d4 en e4, wat hij volgt met het grof openen van zijn tegenstander’s Koningsstelling. 
Dat ziet er goed uit! Op de andere borden doet iedereen het nog wat kalmer aan. Daniel 
krijgt na de nodige pionzetten overduidelijk de macht in het centrum, maar zijn 
Koningsvleugel is nog totaal niet ontwikkeld. Koen’s tegenstander heeft meer ruimte en 
een ontwikkelingsvoorsprong. Ai… Over Daan’s stelling is nog niet veel te zeggen. 
Na een kwartiertje staat Geert een kwaliteit voor, maar hij heeft geen enkele controle 
over het centrum. Bij Koen gaat het er steeds slechter uit zien: hij gaat een kwaliteit 
verliezen. Daniel heeft lekker veel ruimte èn het Loperpaar, maar hij heeft nog altijd een 
ontwikkelingsachterstand. Daan staat materieel gezien nog gelijk, maar zijn 
pionnenstelling is aan flarden geslagen: hij heeft 2 geïsoleerde dubbelpionnen… 
Na een halfuurtje spelen is Daniel’s tegenstander ergens een licht stuk kwijtgeraakt, maar 
deze heeft er wel een vrijpion voor terug. Geert staat ondertussen een volle Toren en 2 
vrijpionnen voor en terwijl ik kijk, geeft zijn tegenstander de partij op: 1-0 voor ons! Hoe 
Daan het voor elkaar krijgt, weet ik niet, maar hij heeft een wel heel fantasievolle 
pionnenstelling! Zet maar eens op: witte pionnen (Daan) op b2, b3, d3, d5, f2, g2, h3; 
zwarte pionnen (zijn tegenstander) op a7, b7, c7, d4, d6, f7, h6. Daan krijgt trouwens een 
forse Koningsaanval tegen zich. 
Koen’s tegenstander geeft dan plotseling een Toren weg! Koen krijgt hier een oppeper van 
en gaat zelf in de aanval, na de hele partij verdedigd te hebben. Daan’s tegenstander 
voert de druk op Daan’s Koning nu steeds meer op. Daan weet het echter nog potdicht te 
houden. 
Maar tien minuten later geeft Daan plotseling op! Hij zegt dat hij uitgerekend had dat zijn 
tegenstander onvermijdelijk door zijn stelling heen zou breken en mat zou forceren. Zijn 
tegenstander was er nog niet zo zeker van, maar was allang blij dat hij had gewonnen: 1-1. 
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Meteen daarna blundert Koen (toch iets te veel risico genomen) en geeft Koen ook op. 
Gelukkig weet Daniel met solide spel het broodnodige punt binnen te halen, waardoor het 
uiteindelijk wordt: Zutphen AB – SMB AB: 2-2 
 
Met deze uitslag hebben we ons goed geweerd tegen een toch wel sterke tegenstander. 
Volgende komen we de andere moloch tegen: BAT Zevenaar AB. Dat wordt nog spannend! 
 
Rob 
 
 

Zutphen C alweer in de middenmoot 

Op 9 december speelde Zutphen C de tweede keer. Hieronder het verslag. 
 
Voor vandaag kan Floris helaas niet meedoen. Dit houdt in dat alle andere borden een bord 
opschuiven naar boven (Leon vindt het niet echt leuk dat hij nu op het eerste bord speelt!) 
en dat we op bord 4 met een invaller moeten werken. Als invaller heb ik in Lennaert 
bereid gevonden, dus onze opstelling is voor vandaag: 
5. Leon ter Horst 
6. Vincent Linssen 
7. Eric Kloppers 
8. Lennaert Stronks 
Verder hebben we nog een wereldreiziger, want Daan wil heel graag mee naar zijn 
geboortestad Kampen, waar we vandaag spelen. Het lukt gelukkig gemakkelijk op de 
achterbank, want Lennaert wordt door zijn ouders naar Kampen gebracht.. 
 
De eerste ronde treden we aan tegen O&O C uit Kampen. We beginnen opvallend rustig. 
Misschien omdat onze tegenstanders noteren? (!) Na een minuutje is er toch al wat 
spektakel te zien: Vincent wordt matgezet… Ook Eric verliest zijn partij na een geniepige 
aanval van zijn tegenstander. Leon en Lennaert vechten ondertussen door voor wat ze 
waard zijn. Lennaert staat gelukkig een stuk voor, maar Leon moet zich met hand en tand 
verdedigen: hij staat een Paard tegen een pion achter… 
Vijf minuten later is Lennaert’s aanval gestuit. Leon probeert nu zelf wat uit. Hij heeft net 
zelf de aanval van zijn tegenstander afgeslagen en voert de druk op. Via een mooie 
matcombinatie weet hij zijn partij te winnen! Lennaert raakt even later een Loper kwijt 
en dan wordt het toch wel moeilijk… Uiteindelijk verliest hij de partij. Zutphen C – O&O 
C:  1-3 
 
In de tweede ronde, tegen Schaakmaat C5 uit Apeldoorn, speelt Vincent weer wat veel op 
zijn intuïtie. Hij komt helaas al snel heel vervelend te staan. Lennaert wint een Paard en 
pion. Bij de rest gaat het gelijk op. Als Lennaert dan nog een Paard en een Dame wint, 
geloof ik het wel. Ik concentreer me maar op de rest van de borden… 
13:59. Na zes minuten speeltijd heeft Lennaert zijn partij als eerste afgerond.  Vincent 
heeft een sterk Loperpaar en valt verwoed aan. Hij staat echter al teveel achter om deze 
aanval erdoor te duwen, ben ik bang. Eric is op bord 3 ergens een stuk kwijtgeraakt en 
krijgt het heel moeilijk. Leon houdt het spannend als hij in het middenspel een vrijpion 
creëert en zijn Koning daardoor heel kwetsbaar komt te staan. 
Na een kwartiertje spelen stevent Vincent regelrecht op verlies af. Met Eric gaat het ook 
niet goed en beiden verliezen ze. Leon heeft nog wèl kansen. Kom op, Leon! Met een 
briljante combinatie na een Paardoffer dwingt hij een minuut later winst af. (Iets in de 
trant van “I love it when a plan comes together.”) Hierdoor wordt het uiteindelijk: 
Schaakmaat C5 – Zutphen C: 2-2 
 



De Zutphense Loper 74 B  9 

In de derde ronde raakt Vincent in de eerste paar zetten zijn Toren al kwijt. Toch weer 
even iets te snel gespeeld. Je lijkt Leon wel, Vincent! Leon zit overigens in vergelijkbare 
problemen. Hij heeft een gat in zijn tegenstanders Koningsstelling geslagen, maar is er wel 
een Toren bij kwijtgeraakt… Lennaert heeft, zonder dat ik het gezien heb, al gewonnen. 
Oh ja: we spelen tegen Pegasus C uit Zwolle. 
Helaas verliest Eric korte tijd later. Er wordt trouwens toch wel raar gespeeld, want als ik 
een blik op Vincent’s stelling werp, zie ik dat hij een Dame en een Paard vóórstaat! Hoe 
heeft hij dat nou weer gedaan? 
Ik moet even weg om een inktvlek (!) uit m’n overhemd te wassen en als ik in m’n T-shirt 
terugkom (gelukkig is het in de speelzaal best warm) heeft Vincent al gewonnen. Het lukt 
Leon niet om dat na te doen. Als hij verliest is het: Pegasus C – Zutphen C: 2-2 
 
Ronde 4 is tegen Pallas C uit Deventer.  Lennaert en Vincent zijn meteen goed bezig: 
Lennaert wint een Toren en Vincent een Paard. Leon komt een paar pionnen achter te 
staan, maar heeft nu wel lekker veel ruimte. Hij is zo te zien ook van plan om hier gebruik 
van te maken en valt grof aan. 
Wat lukt, want vijf minuten later heeft hij een Toren gewonnen en zijn tegenstander erg 
in de verdrukking gebracht. Vincent en Lennaert maken rond deze tijd hun partij mooi af. 
Jammer genoeg ziet Leon kort daarna iets over het hoofd en verliest hij. We staan nu 2-1 
voor, maar Eric staat 2 pionnen achter en moet heel erg op gaan passen. Zijn tegenstander 
kan echter niet tegen zijn aanvallen op en hij wint met een röntgen schaakje een Toren. 
Als Eric zijn voorsprong daarna uitbouwt naar ene volle Dame, kan hij het gemakkelijk 
afmaken: Zutphen C – Pallas C: 3-1 
 
Om 16:10 beginnen we aan de laatste ronde, ditmaal tegen Meppel C. Meteen in het begin 
al gooit Leon’s tegenstander een flank open en gaat veel druk uitoefenen op Leon’s 
Koningsstelling. Na vijf minuten raakt Eric zijn Dame kwijt aan een dubbelschaakje. Even 
later is Lennaert zijn Dame ook kwijt. Stevige jongens, die uit Meppel. (Het lijkt het team 
van vorig jaar wel). Vincent en Leon staan ook al een vol stuk achter. 
Terwijl Leon te kampen krijgt met een héél stevige aanval (batterij Toren-Dame op g8 en 
h8 en een loper op h3. Driemaal raden waar Leon’s Koning staat…), wordt Lennaert 
matgezet. Eric en Vincent verliezen dan ook. Misschien is het hierdoor dat Leon even 
helemaal de kluts kwijt is, maar hij geeft plotseling zomaar een paar pionnen en een Toren 
weg. Leon’s tegenstander doet dan een paar zetten lang heel moeilijk maar uiteindelijk 
besluit deze toch maar om Leon mat te zetten… Meppel C – Zutphen C: 4-0 
 
Op de terugweg is het wat krapper in de auto (Lennaert komt erbij), maar het gaat toch 
als Leon besluit in de achterbak te gaan zitten. En hoewel we even een afslag missen (Ik 
zit met Daan iets te enthousiast te praten over roleplaying games op de computer en met 
pen en papier te praten), komen we toch ruim op tijd weer in Zutphen aan. We hebben 
vandaag nèt iets onder de 50 % gescoord, maar als je bedenkt dat we toch wel erg 
verzwakt waren door de afwezigheid van onze 1e bordspeler, vind ik dat er vandaag toch 
best wel goed gepresteerd is.  
 
Rob 
 
 
PS: vlak voordat we dit clubblad in elkaar hebben gedraaid, kreeg ik de tussenstand van de 
OSBO te horen. Zutphen C staat op de 7e plaats van de 12 teams. Ergens in het midden dus. 
En dat zal ook wel niet veranderen met we uitslag van de wedstrijden die we hierna 
speelden (zie het volgende verslag). 
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Zutphen C nog stééds in de middenmoot 

Op 13 januari speelde Zutphen C de laatste voorronden. Hieronder het verslag. 
 
Vandaag kan Floris weer niet meedoen en dus heb ik Lennaert gevraagd ons team te 
versterken. Gelukkig wilde deze graag meedoen, waardoor onze teamopstelling dezelfde is 
als de vorige keer: 
9. Leon ter Horst 
10. Vincent Linssen 
11. Eric Kloppers 
12. Lennaert Stronks 
 
Het is in het begin even zoeken, maar we komen nèt op tijd aan bij de speelzaal in 
Deventer. Om 13:10 mogen we de eerste wedstrijd spelen tegen Pallas C uit Deventer. Eric 
komt meteen al in de problemen als zijn tegenstander zijn hele centrum wegslaat. Vincent 
weet een paar pionnen winnen en Leon staat ook wel goed, want hij gaat een beetje een 
Dame winnen… Na 5 min. richt Lennaert al zijn stukken op de tegenstander’s Koning en 
offert hij een Loper om een gaatje te maken. Eens kijken of het matnet zich sluit… Ja 
hoor: zijn tegenstander gaat onvermijdelijk mat. 
13:20. Na tien minuten spelen moet Eric het opgeven: hij staat tòch te veel achter. 
Vincent ziet een mat over het hoofd en verliest ook. Gelukkig staat Leon er goed voor. 
Deze wint 5 minuten later ook, waardoor de uiteindelijke score is geworden: Zutphen C – 
Pallas C: 2-2 
 
In ronde 2 moeten we tegen Pegasus C uit Zwolle. Niemand wacht op het startsein dat dan 
ook 2 min. wordt gegeven nádat we zijn begonnen… Eric gaat al meteen een Toren winnen. 
Zijn tegenstander probeert het nog tegen te houden door te zeggen dat hij de klok nog 
niet heeft ingedrukt, maar ja… losgelaten is gezet! Na 5 minuten zie ik dat Leon een Toren 
achter is komen te staan. Toch weer wat te snel gespeeld, Leon? Bij Vincent staat alles nog 
gelijk. Eric en zijn tegenstander doen eigenlijk alleen maar Damezetten, wat Eric wat 
beter lukt, vooral als zijn tegenstander de Dame kwijtraakt. Lennaert probeert verwoed 
door zijn tegenstander’s Koningsstelling heen te breken en hij offert er zelfs een Paard 
voor. Leon verliest uiteindelijk zijn partij. Eric en Lennaert winnen, waarna Vincent ook 
winst weet af te dwingen. Pegasus C – Zutphen C: 3-1 
 
In de derde ronde spelen we tegen Schaakmaat C5 uit Apeldoorn. We zijn nog bijna niet 
begonnen of Vincent is zijn Dame al kwijt. Na 2 minuten wordt hij matgezet. Hmmm… 
Zouden onze tegenstanders zó sterk zijn? Even later raakt Leon z’n Dame ook kwijt. 
Gelukkig staan Eric en Lennaert beide voor. 
Na een kwartiertje spelen brengt Lennaert de stand op 1-1. Helaas wikkelt Leon het even 
later verkeerd af, waardoor hij verliest, net als Eric meteen hierna.  
Schaakmaat C5 – Zutphen C: 3-1 
 
Voor ronde 4 hebben we als tegenstanders De Schakel C, als het goed is ook uit Apeldoorn. 
Vincent revancheert zich voor zijn partij van net en wint een Dame. Plotseling zie ik dat 
Lennaert’s tegenstander eigenlijk niet in het team mag spelen (staat op het 
uitslagenbriefje), dus kennelijk hebben we op bord 4 al gewonnen. Lennaert boeit dat niet 
en hij gaat toch even bewijzen dat hij beter is. Hij wint binnen 10 minuten… 
Even later weet Eric eindelijk door zijn tegenstander’s verdediging heen te breken. Hij 
wint bijna tegelijkertijd met Vincent… Na een lange strijd delft Leon het onderspit. De 
uitslag wordt: Zutphen C – De Schakel C: 3-1 
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Na het begin van de vijfde ronde ga ik even de speelzaal uit om alle ouders op te bellen 
dat we wat later terug zijn (voor de eerste keer, dit schaakseizoen!). Als ik terugkom heeft 
Vincent al verloren en staat Leon een volle Toren achter. Tja, die jongens van Schaakmaat 
C4 kùnnen wel schaken… Bij Eric is alles nog in evenwicht. Lennaert is de enige die beter 
staat. Plotseling weet Eric een kwaliteit te winnen. Hopen dat hij het voordeel vast weet 
te houden… 
Lennaert weet even verder in de partij te promoveren, waarna het over en uit is voor zijn 
tegenstander. Dat hebben we wel nodig, want Leon verliest vlak daarna. Helaas ziet Eric 
een paar venijnige paardzetjes over het hoofd, waardoor hij zijn twee Torens kwijtraakt. 
Het theoretische eindspel dat volgt, wikkelt Eric niet goed af (het is ook meer een eindspel 
voor een 4e Stapper), waardoor hij uiteindelijk verliest. Schaakmaat C4 – Zutphen C: 3-1 
 
Nou, we hebben het weer gepresteerd om precies de helft van onze punten te scoren. We 
zullen dan ook wel weer ergens in het midden van de ranglijst eindigen. Nou wordt het 
voor de laatste speeldag nog spannend, want voor die dag wordt de ranglijst in tweeën 
gedeeld: de hoogste helft gaat in een topgroep om het kampioenschap spelen en de 
laagste helft gaat in een restgroep voor de eer spelen… Ik ben toch benieuwd in welke 
groep we nu geplaatst zullen worden… 
Nou ja, dat zien we vanzelf wel. Vooralsnog is het eerst nog een gevecht om wie er op de 
terugweg achterin mag zitten. Na een tijdje sluiten Eric en Leon een compromis en gaan 
ze samen achterin zitten. Uiteindelijk komen we een half uurtje verlaat aan terug in 
Zutphen. 
 
 
Rob. 
 
 

Zutphen D… 

Wel, voor Zutphen D valt er eigenlijk niet veel te melden. Het enige dat ik kan vertellen is 
dat er in de vorige Zutphense Loper stond dat Zutphen D 2-2 had gespeeld tegen Meppel D 
op 25 november 2000. Nou, de OSBO heeft dit veranderd in een 3-1 voor ons! Ik weet niet 
waarom, maar dat maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit… Dit houdt in dat we op die dag 
maar een half bordpunt onder de nummer één zijn geëindigd. De algemene tussenstand is 
nu: 
1. De Schaakmaat D3 17 WedstrijdPunten    28 BordPunten 
2. Zutphen D 15 WP 28 BP 
3. O&O D 14 WP 27 BP 
  

Sinterklaastoernooi 

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer het traditionele sinterklaastoernooi gespeeld en wel 
op 8 december 2000. De aanwezigen werden in 2 groepen gesplitst: de 4e en 5e stappers 
werden bij elkaar gezet en de 2e en 3e stappers kwamen ook tegen elkaar uit. 
 
In beide groepen werd via de PC een 5 rondige competitie via het Keizer-systeem 
(hetzelfde als in de grote competitie) gespeeld. Per ronde was 10 minuten per persoon per 
partij beschikbaar. 
 
Omdat er maar zo weinig ronden gespeeld werden en ik redelijk druk bezig was met 
indelen en noteren en verwerken van uitslagen heb ik eigenlijk geen partijen gezien. 
Hieronder dus alleen de uitslagen en andere statistieken: 
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Stap 2 + 3 

 

Plaats Naam Punten Waarde Gespeeld Gewonnen Remise Verloren 

        

1 Vincent 142.00 40 5 4 0 1 

2 Thomas 136.00 39 5 4 0 1 

3 Jelle 116.50 38 5 3 1 1 

4 Lennaert 107.00 37 5 3 0 2 

5 Eric 104.00 36 5 3 0 2 

6 Matthijs 92.00 35 5 3 0 2 

7 Rick 61.00 34 5 2 0 3 

8 Roy 60.00 33 4 2 0 2 

9 Winand 52.50 32 5 1 1 3 

10 Rene 32.00 31 4 1 0 3 

11 Bart 30.00 30 4 1 0 3 

12 Simon 29.00 29 4 1 0 3 

13 Timon 29.00 28 4 1 0 3 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

               

1 Vincent xx 1 1 0 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- 

2 Thomas 0 xx -- 1 1 -- -- 1 -- 1 -- -- -- 

3 Jelle 0 -- xx -- -- 1 1 -- r 1 -- -- -- 

4 Lennaert 1 0 -- xx 0 -- 1 -- 1 -- -- -- -- 

5 Eric 0 0 -- 1 xx 1 -- -- 1 -- -- -- -- 

6 Matthijs -- -- 0 -- 0 xx -- -- 1 1 -- 1 -- 

7 Rick -- -- 0 0 -- -- xx -- 0 -- 1 -- 1 

8 Roy -- 0 -- -- -- -- -- xx -- -- 0 1 1 

9 Winand -- -- r 0 0 0 1 -- xx -- -- -- -- 

10 Rene -- 0 0 -- -- 0 -- -- -- xx -- -- 1 

11 Bart -- -- -- -- -- -- 0 1 -- -- xx 0 0 

12 Simon 0 -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- 1 xx -- 

13 Timon -- -- -- -- -- -- 0 0 -- 0 1 -- xx 

 

 

Stap 3 + 4 

 

Plaats Naam  Punten Waarde Gespeeld Gewonnen Remise Verloren 

         

1 Geert  145.00 40 5 4 0 1 

2 Carlo  141.00 39 5 4 0 1 

3 Sebastian  108.00 38 5 3 0 2 

4 Leon  107.00 37 5 3 0 2 

5 Maarten  105.00 36 5 3 0 2 

6 Daan  67.00 35 5 2 0 3 

7 Stefan  66.00 34 5 2 0 3 

8 Vincent  64.00 33 5 2 0 3 

9 Jon  32.00 32 5 1 0 4 

10 Floris  31.00 31 5 1 0 4 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

1 Geert xx -- 1 1 0 1 -- 1 -- -- 

2 Carlo -- xx 1 0 -- -- -- 1 1 1 

3 Sebastian 0 0 xx 1 1 -- 1 -- -- -- 

4 Leon 0 1 0 xx 1 -- -- -- 1 -- 

5 Maarten 1 -- 0 0 xx -- -- 1 -- 1 

6 Daan 0 -- -- -- -- xx 1 0 1 0 

7 Stefan -- -- 0 -- -- 0 xx 0 1 1 

8 Vincent 0 0 -- -- 0 1 1 xx -- -- 

9 Jon -- 0 -- 0 -- 0 0 -- xx 1 

10 Floris -- 0 -- -- 0 1 0 -- 0 xx 

 
 
David 

 

Tips&Trucs op het schaakbord      Stap: <, 3 

Hoi! 
 
Ja ook in deze Loper™ een aflevering van Tips&Trucs! Het stuk 'in de opening' is veranderd 
in 'op het schaakbord', want trucs zijn natuurlijk niet alleen in de opening te vinden maar 
eigenlijk tijdens de hele partij! 
 
Nog even over de prijsvraag waar jullie massaal niet aan hebben deelgenomen: na de 
tweede zet van wit zijn er al meer dan 9000 stellingen mogelijk, en dat moest ik helemaal 
zelf tellen! Niemand anders had dat gedaan, dus hoefde ik gelukkig geen prijsje te kopen… 
☺ 
 
Dan nu de vraag waar iedere schaker zich mee bezig houdt: kan de speler die wit heeft 
door een gemeen trucje of gewoon door heel goed te spelen ALTIJD een schaakpartij 
winnen? Het antwoord is natuurlijk nee, want anders zou schaken wel erg makkelijk en 
saai worden! Hoe komt het dan dat veel partijen al zo snel afgelopen zijn? 
 
Daarvoor moeten we de gedachten van een schaker even goed bekijken. Een hele goede 
schaker denkt zo: 
..als ik die pion één vakje vooruit zet naar e5 dan kan dat paard van hem over 23 zetten 
niet naar f6 dus ik ga winnen. 
Véél te moeilijk dus. Het kan veel makkelijker zoals ik nu zal laten zien. Dit zijn de dingen 
die volgens mij het belangrijkst zijn: 
 
1: zet de tegenstander zo snel mogelijk mat 
2: zet de tegenstander zo mooi mogelijk mat 
3: eindig de partij met zoveel mogelijk dames op het bord 
4: sla alle stukken van de tegenstander 
5: vergeet niet steeds je klok in te drukken 
 
Dit is de enige goede volgorde. Gelukkig zijn er een heleboel schakers die aan andere 
dingen denken: 
 
1: ik ga alle stukken van mijn tegenstander van het bord slaan  
(voor een leuk ander woord voor 'van het bord slaan', dat begint met een 'A': vraag eens 
aan Coen Rampen; red.) 
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CaAfGeDc
bBbAaBbB
AaDbAaAa
aAaAjAaA
AaKaHaEa
aAjAaAaA
HhHhAhHh
iAkLmAaI 

CaAfAeDc
bBbAgKbB
AaDbAaAa
aAaJjAaA
AaAaHaAa
aAaAaAaA
HhHhAhHh
iAkEmAaI 

2: ik druk mijn klok supersnel in zodat ik per zet 0,05 seconde win op mijn 
tegenstander 
3: als ik totaal verloren sta kan het nog pat worden 
 
Als ik tegen zo iemand speel ga ik zeker winnen. Mijn tegenstander zal namelijk proberen 
al mijn stukken te slaan, terwijl ik probeer hem mat te zetten. Ik ben dan natuurlijk 
eerder, zoals in de volgende partij waarin wit zomaar zijn dame weggeeft maar toch wint! 
(speel maar na) 
 
1. e2-e4, e7-e5 
2. Pg1-f3, Pb8-c6 
3. Lf1-c4, d7-d6 
4. Pb1-c3, Lc8-g4 
5. Pf3xe5 
 
(zie diagram) 
 
 
 
 
 
Eigenlijk een slechte zet omdat zwart met 5. .., Pc6xe5 gewoon het paard kan slaan, maar 
omdat zwart als doel heeft alle stukken van het bord te slaan, pakt hij natuurlijk eerst de 
dame. Dit loopt erg slecht voor hem af. 
 
5. .., Lg4xd1 
 
Wit geeft zomaar zijn dame weg! 
 
6. Lc4xf7+, Ke8-e7 (zwart moet wel) 
7. Pc3-e5 Mat!! 
 
(zie diagram) 
 
 
 
 
Dit mat staat bekend als het mat van Legal. Het is een heel snel en heel mooi mat, precies 
wat ik wilde (kijk maar een paar regels naar boven). Mijn tegenstander heeft dan wel mijn 
dame geslagen, maar toch verloren. Let dus altijd goed op als je denkt dat je een dame 
kan winnen, soms is het een offer (vraag maar aan een 5e-stapper wat dat is). 
Met dit voorbeeld wil ik laten zien dat je soms wel makkelijk en snel kan winnen, maar 
alleen als je tegenstander verkeerde zetten doet. Je kan het dus wel proberen maar het 
kan best wel eens fout gaan. 
 
Dit was het weer en in de volgende Loper™ zal ik eens kijken of er nog mooie 
herdersmatjes, gekkenmatten, matten van Legal of onreglementaire zetten zijn gedaan op 
het schoolschaken. Wist je dat er wel eens iemand heeft geprobeerd om met een stuk van 
zijn tegenstander (!) een stuk van zichzelf (!!) te slaan? Dus als jullie nog iets leuks 
tegenkomen laat het me zien! 
 
Daniel 
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Open Arnhems Jeugdkampioenschap 2000 

De Zutphense Jeugd blijft maar toernooien spelen! Naast Bennekom en het OSBO-
kampioenschap (zie elders in de Loper™), zijn we 2 december naar het Open Arnhems 
Jeugdkampioenschap geweest. Het was een leuk klein toernooitje georganiseerd door twee 
jeugdleden van een plaatselijke vereniging. Dat hadden ze goed gedaan en na enkele 
inleidende redevoeringen kon de eerste ronde beginnen.  
Die ging niet zo goed voor ons. In de groep tot en met 16 jaar stonden Geert en Koen heel 
goed, maar ze gaven het allebei weg en verloren uiteindelijk. Ikzelf won, maar helaas was 
het Carlo die eraan moest geloven. Floris speelde als enige in de groep tot en met 12. Hij 
won zijn eerste partij. De jonge sterren Thomas en Lennaert zaten in de groep tot en met 
10 jaar. Thomas verloor helaas, Lennaert won. 
Nadat we in de eerste ronde slechts 3 punten hadden gehaald, kwamen we op stoom in de 
tweede. Lennaert en Thomas speelden agressief en hadden al snel het punt binnen. 
Iedereen won, behalve Floris, hij verloor helaas, en Geert, die niet hoefde te spelen maar 
daardoor wel een gratis punt kreeg. 
Ook daarna werd er goed gescoord door ons. Na 4 ronden stonden Lennaert en ik zelfs 
bovenaan in onze groepen, terwijl Floris in de subtop te vinden was. Toen kwam echter de 
5e ronde.. 
Floris wist knap te winnen. Ook Geert, die moeilijk op gang was gekomen, haalde het punt 
binnen. Lennaert moest tegen de enige jongen die alles nog had gewonnen (behalve hijzelf 
dan) en werd matgezet. Thomas verloor snel. Carlo en Koen verloren ook. Ik had een 
remise-eindspel, maar gaf het nog weg en moest daardoor net als Lennaert de eerste 
plaats afstaan.  
Hierdoor leken de kansen op een eerste plaats verkeken. Voor Lennaert was dat ook zo, hij 
had in de laatste partij nog een keer verloren en kon geen eerste meer worden. Ook Floris 
eindigde met een verlies, anders was hij misschien nog op het podium gekomen. In de 
groep tot en met 16 was het nog spannend. Ik stond namelijk gedeeld eerste met twee 
andere jongens terwijl de onderlinge resultaten gelijk waren. De beslissing zou op 
weerstandspunten vallen.  
Voordat de prijsuitreiking begon was er nog en verloting. Alle kleine prijsjes gingen aan 
onze neus voorbij en net toen we dachten dat we toch niets zouden winnen bleek Koen 
ineens een schaakcomputer (de hoofdprijs) te hebben gewonnen. Hij was er erg blij mee, 
want hij vroeg meteen of iemand hem wou overkopen. Voor belangstellenden, melden bij 
Koen Molewijk op vrijdagavond. (als hij er weer eens een keertje is!, red.) 
Tijdens de prijsuitreiking bleek dat ik tweede was geworden. Lennaert was toch nog 
derde. Voor die prestatie kreeg hij een beker en een geldprijsje van 10 gulden. Een 
overzicht van onze prestaties: 
 
 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

punten 
Lennaert 1 1 1 1 0 1 0 5 
Thomas 0 1 0 1 0 1 1 4 
Floris 1 0 1 0,5 1 1 0 4,5 
Carlo 0 1 0 1 0 0 1 (bye) 3 
Geert 0 1 (bye) 0 1 1 1 0 4 
Koen 0 1 0,5 0 0 1 0 2,5 
Daniel 1 1 1 1 0 1 1 6 
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Zo zagen de eindstanden eruit: 
t/m 16 jaar (21 deelnemers) 
 
Plaats Speler    Punten  Weerstandspunten 
1  Roeland Pruijssers  6  33 
2  Daniel Alink   6  31,5 
3  Jeroen Franssen  6  28 
10  Geert Houterman  4  25,5 
14  Carlo Preuter   3  23 
18  Koen Molewijk  2,5  23,5 
 
t/m 12 jaar (27 deelnemers) 
 
1 Vincent Rothuis  7  29 
2 William Cornelis  6  28 
3 Bram v/d Velden  5  32,5 
7 Floris Graziosi  4,5  29 
 
t/m 10 jaar (32 deelnemers) 
 
1 Aart Konijnenberg  7  27,5 
2 Niek de Klein   6  29,5 
3 Lennaert Stronks  5  33 
10 Thomas van Schooten 4  29 
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Daniel maakt Carlo in :-) 
 
 
 
 
 
  Thomas denkt  
  diep na 

 
 

 
 
 
 
 

Floris kijkt toe hoe blij met z'n  
gewonnen schaakcomputer is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(met dank aan Tamara, de zus van David, voor het gebruik van haar scanner) 
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Het PJK 2000 

“Het PJK 2000”? Wat is dat nou weer? Eventjes diep in jullie geheugen graven: ergens in 
December heb ik jullie op de club uitgenodigd voor een kampioenschap in Apeldoorn (zie 
ook de vorige Loper) dat 2 tot 4 dagen lang zou duren. Een handjevol enthousiaste 
schakers besloot aan dit bijzondere toernooi mee te doen en dit toernooi werd het “PJK 
2000” genoemd. Wat duidelijker gezegd: Het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap van de 
OSBO. Hier zou je dus allemaal tegenstanders uit heel de OSBO tegen kunnen komen om te 
proberen OSBO-kampioen te worden! Vier dagen van spanning wachtten ons temidden van 
de Apeldoornse sneeuw (Let op de dramatische zinsopbouw!).  
 
DAG 1: 
Daniel heeft het maar gemakkelijk, want we komen op de weg naar het toernooi langs zijn 
huis. Hij hoeft dus niet helemaal heen en weer naar het station toe te fietsen… Als we in 
Apeldoorn aankomen, blijkt dat er iets niet goed is gegaan met de inschrijvingen: Floris 
staat niet ingeschreven. Help! Gelukkig zijn ze aardig genoeg om Floris toch mee te laten 
doen… Oh ja: laat ik maar eens vertellen wie er allemaal meedoen: 
Daniel Alink doet mee in de A-groep (tot 20 jaar) 
Geert Houterman doet mee in de B-groep (tot 16 jaar) 
Floris Graziosi doet mee in de C-groep (tot 14 jaar) 
En dat zijn ze dan alweer. Daniel en Geert spelen elk 2 partijen per dag en Floris speelt er 
drie. Als dit verslag dus soms wat chaotisch lijkt, komt dat omdat de ronden allemaal door 
elkaar heen lopen en niet doordat mijn schrijfstijl zo chaotisch is. Zo, dat wilde ik even 
zeggen! Terug naar het verslag. 
In de eerste ronde offert Daniel’s tegenstander in de opening een pion. Daniel neemt het 
gambiet aan. Geert zet een batterij Loper-Dame op die gericht is op h2 en is bereid zijn 
rokade op te geven om deze batterij in stand te houden. En Floris… Tja, Floris zijn 
tegenstander is er niet! Na enig heen-en-weer gebel blijkt dat deze dacht pas morgen te 
moeten beginnen! Terwijl we op hem wachten gaan Floris en ik maar een potje schaken in 
de hal…  
Na iets meer dan een half uur komt Floris zijn tegenstander dan toch binnen en kan Floris 
ook aan de slag. Daniel heeft zijn positie ondertussen langzaam uitgebouwd en staat 
redelijk. Het initiatief ligt echter nog altijd bij zijn tegenstander en Daniel’s 
achtergebleven centrum(plus)pion is toch wat kwetsbaar… Geert staat lekker met een 
kwaliteit voorsprong. 
Een half uurtje later (ja, tijdens dit toernooi wordt er dus eens een keertje ècht 
nagedacht!) raakt Geert’s tegenstander in grote problemen als hij een Toren kwijtraakt: 
Geert sleept het eerste punt binnen. Floris wint ook als ook hij een Toren weet te winnen. 
Daniel denkt ondertussen al een minuutje of tien na over een verdediging tegen een nare 
aanval door het centrum heen.  
<Opmerking tussendoor: Hier ben ik een beetje mijn tweede blaadje met aantekeningen 
kwijt. Wat er allemaal verder precies gebeurde op de 1e dag, kan ik dus niet zeggen, maar 
ik weet nog wel dat Daniel deze eerste partij wist te winnen, maar de tweede verloor 
(tegen iemand met rating 2152, dus dat mag ook wel), dat Geert zijn tweede partij ook 
verloor en Floris ook. Floris wist zijn derde partij wel weer te winnen. Okee, laat ik maar 
doorgaan met het verslag.)> 
 
DAG 2 
Omdat deze dag de D-categorie ook meespeelt, passen alle spelers niet in één zaal. De A- 
en B- spelers verhuizen naar een andere speelzaal. Het zal nog heel wat heen-en-weer 
geloop kosten om alles te volgen! 
In de eerste ronde van deze dag ruilt Geert al vroeg de dames af. Daar zal hij blij mee 
zijn! Floris zijn tegenstander kent de 3 gouden regels van de opening niet en Floris gaat 
hiervan profiteren: hij valt sterk aan. Als ik even later weer ga kijken is er bij Floris 
vuurwerk aan de gang. Zijn tegenstander en hij vechten furieus om controle over het 
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centrum. Floris kan ideaal door dit centrum heen aanvallen en zijn tegenstander probeert 
dit met alle macht te verhinderen. Uiteindelijk winnen Geert zijn partij, verliest Floris 
(jammer, maar in zo’n mooie partij màg je verliezen) en houdt Daniel remise. 
<Opmerking tussendoor: het was de bedoeling om in deze Loper van Daniel, Geert en Floris 
een partij te plaatsen, maar dat gaat niet lukken. Van geert heb ik nog altijd geen partij + 
analyse ontvangen (Ben ik de laatste weken ook vergeten te vragen), van Daniel krijg ik er 
waarschijnlijk nog wèl eentje, maar dat zie ik over een half uurtje pas, als we met de 
redactie samenkomen. Van Floris tenslotte heb ik wel een partij, maar nog geen analyse. 
Deze zou ik zelf uitwerken, maar door tijdnood lukt dit helaas niet meer… Deze partijen 
zien jullie in de volgende Loper wel!> 
Floris verliest zijn 4e ronde helaas vrij snel. Ik was ondertussen geboeid aan het kijken bij 
Daniel en Geert, dus waardóór Floris het niet heeft kunnen houden?  
Tijdens het toernooi wordt er trouwens driftig met openingsboekjes rondgezwaaid. Ik heb 
zelf wat meegenomen voor Daniel en Geert en tussen zijn twee ronden in zie ik Daniel ook 
nog bezig met een ander boekje. Hij heeft voor vandaag een nieuwe opening voorbereid, 
of zoals hij zelf zegt “geperfectioneerd”: de Torre. Ik krijg niet veel mee van of het werkt 
of niet, want ik ga met Floris maar een paar potjes “muntschaken”. Dat is een van de 
weinige soorten “anders schaak” waarbij je echt na moet denken! Hoe dat werkt, moeten 
jullie op de club maar eens vragen… 
Als Floris weer moet schaken, heb ik weer tijd om rond te kijken. Daniel verliest helaas de 
partij, Geert houdt remise. En Floris zie ik niets heel laten van zijn tegenstander: hij wint 
eerst een stuk, dringt dan volkomen binnen door het centrum en als hij dan ook nog de 
Dame gaat winnen, geeft zijn tegenstander het tòch maar op… 
 
DAG 3 
In de vijfde ronde wordt er bij Daniel ongelijk gerokeerd. Zijn tegenstander heeft nu een 
pion die al erg dicht bij Daniel’s Koningsstelling komt, maar Daniel heeft een half-open lijn 
die op de Koning gericht staat. Leuke stelling! Verder is er niets opvallends te zien. Oh ja: 
Floris staat een pion achter, maar heeft een sterke centrum-Koning. Hmmm… Uiteindelijk 
wint Daniel, blijft Geert op remise staan en verliest Floris. Geert krijgt in de zesde ronde 
te weinig ruimte en verliest. Daniel heeft een licht stuk minder (geofferd?), maar komt 
binnen in de koningsstelling van zijn tegenstander met een pion op b6 en een Dame gericht 
op a6. Na een mooi Toren-offer gaat zijn tegenstander gedwongen mat! En Floris… Tja, nu 
wordt het weer even tijd voor een opmerking tussendoor. Dus: 
<Opmerking tussendoor: Wat Floris betreft weet ik niet precies wat er op deze dag 
gebeurd is. Volgens mijn eigen aantekeningen heeft Floris zijn laatste twee partijen 
verloren, maar op de officiële ranglijst van de OSBO staat dat hij de een-na-laatste partij 
remise heeft gespeeld en de laatste partij heeft gewonnen! Ik sluit me maar bij de 
officiële versie aan…> 
Floris heeft uiteindelijk precies 50% behaald. Hij is dus niet in de prijzen gevallen maar 
heeft zich dus toch best aardig geweerd! (Vergeet niet dat op dit toernooi de beste spelers 
uit heel de OSBO meespelen!) Volgend jaar weer, Floris? 
 
DAG 4 
Daniel en Geert moeten elk nog een partij spelen. Interessant is om hierbij te vertellen dat 
Daniel speelt om de 3e plaats. En dat in de categorie tot 20 jaar! Maar dan moet hij wel 
winnen… Geert speelt tegen Kasper Uithof (een niet-zo-oude maar toch wel bekende) en 
hij heeft er zin in. 
Na een halfuurtje spelen (in de tussentijd ben ik even wat kerstkaarten gaan posten. 
Misschien wat laat, maar ja…) zie ik dat Geert heel lekker staat met 2 pluspionnen en veel 
druk op een geïsoleerde pion van zijn tegenstander. Deze krijgt van Geert geen tijd om 
zelf aan te vallen. Daniel lijkt ondertussen niet meer dan remise uit zijn stelling te kunnen 
halen. Hij nadert het eindspel met een gelijk aantal pionnen en geen duidelijke 
aanvalskansen. Hij heeft wèl een betere pionnenstructuur…☺ 
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Weer een half uurtje later wint Geert nog een pion en uiteindelijk gaat hij gemakkelijk 
winnen. Bij Daniel is het nog heel spannend. Als Daniel zijn tegenstander’s vrijpion tegen 
weet te houden, heeft hij nog een kans, want zijn tegenstander’s pionnenstelling is 
helemaal verscheurd. Bovendien begint zijn tegenstander een beetje door de tijd heen te 
raken: deze haalt de 40e zet met 44 seconden op de klok… Wat dat betreft zit Daniel met 
zijn 34 minuten nog ruim! 
Helaas kiest Daniel voor de verkeerde afwikkeling (blijkt later in de analyses) en verliest 
de partij. Zijn twee rivalen voor de derde plaats hebben laf van tevoren remise 
afgesproken, waardoor Daniel uiteindelijk onder hen eindigt. 
 
Al met al een geslaagd toernooi, denk ik zo. We zijn tenminste vier dagen lang bijna aan 
een stuk door bezig geweest met schaken (met zo nu en dan een potje Magic), en dat kan 
toch niet anders dan uitlopen op een succes! Volgende jaar gaan we hier zeker weer heen, 
belangstellenden kunnen zich alvast bij mij melden op de club! Hieronder nog even een 
paar overzichtjes: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 
punten 

Daniel 1 0 ½ 0 1 1 0 - - 0 

Geert 1 0 1 ½ ½ 0 1 - - 4 

Floris 1 0 1 0 0 1 0 ½ 1 4½ 

 
 
Groep A: (7 deelnemers) 
 
Plaats Speler   Punten  TPR 
1  Ramon Koster  6,5  2083 
2  Maarten Beekhuis 5,5  1916 
3 Jeroen van Onzen 4  1874 
5 Daniel Alink  3,5  1765 
 
Groep B: (13 deelnemers) 
 
Plaats Speler   Punten  Weerstandspunten TPR 
1  Gillian Visschedijk 6,5  28   2008 
2  Fabian Stevens 5  26   1750 
3 Roeland Pruijssers 4,5  29   1637 
6 Geert Houterman 4  26   1687 
 
Groep C: (28 deelnemers) 
 
Plaats Speler   Punten  Weerstandspunten 
1  Remco Woutersen 7,5  50,5  
2  Roel Donker  7  46,5  
3 William Cornelies 6,5  49,5 
14 Floris Graziosi 4,5  38 
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Foto's 

Ook op het Persoonlijk Jeugdkampioenschap zijn foto's gemaakt: 
 

Rob: "Tsja, over deze partij weet ik niet veel 
meer." 
 
(nou ja, het is in ieder geval een mooie foto van 
Floris die aan het schaken is) 

 
 

"Geert in opperste 
concentratie om een 
van zijn grote rivalen, 
Kasper Uithof, 
helemaal in te 
maken." 

 
 

 

"De tegenstander van 
Daniel denkt hier nu 12 
minuten na om een mat 
proberen tegen te 
gaan. Uiteraard is dit 
onbegonnen werk :-)" 

 


