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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 
 
Deadline volgende Toren: 
27-04-2001 
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Redactioneel 

Dit keer slechts drie verslagen uit de externe competitie. En ook maar drie pagina's groot.  
In tegenstelling tot Rob, die in het Redactioneel wel iets kan zeggen over de interne 
competitie of schoolschaken of iets dergelijks kan ik dat helaas niet, waardoor dit stukje 
weer lekker kort wordt.  
 
Ik wil tot slot uiteraard de inzenders van de kopij (Eric en Gerrit dus) hartelijk bedanken, 
zonder hen geen Toren (en dit keer wel heel letterlijk :-)). 
 
David 

Zutphen 1 verstevigt koppositie 

Zutphen 1 – De Combinatie 1 5 - 3 
 
De thuiswedstrijd tegen De Combinatie 1 uit Harderwijk was voor ons een klus waarvoor 
geduld van belang bleek. Omdat de 4e bordspeler van De Combinatie dankzij N.S.-
vertragingen niet meer op tijd kon arriveren, mocht Pieter Bohlmeijer een reglementaire 1 
laten noteren. Maar uitbouw van deze voorsprong zou tot in de late avonduren op zich 
laten wachten; de Harderwijker underdog hanteerde een collectief (afgesproken?) 
behoedzame speelstijl. Rond half twaalf volgden de beslissingen elkaar in hoog tempo op: 
de twee invallers aan de borden 7 en 8 bewezen hun waarde: eerst remiseerde Olav 
Wilgenhof, waarna jeugdtalent Daniel Alink na een fraai gespeelde partij Zutphen op een 
tamelijk comfortabele 2 ½ - ½ voorsprong bracht. Hierop besloten de cracks Jan Kalkwijk 
en Klaas Hagendijk tot remise; zij hadden de granieten stellingen van hun opponenten niet 
kunnen slopen. Er was nog een punt nodig uit 3 partijen voor de overwinning. Dat punt 
leek veilig bij 1e bordspeler Jeroen Bosch, die veel beter stond. Maar nee, het was Nagib 
Zafari die vanuit een slechte stelling was herrezen, een dame won en zo de teamwinst 
veilig stelde. Eric Kloppers gaf nu remise na een onevenwichtige partij en tenslotte verloor 
Jeroen Bosch door een wat flauwe misgreep. Het was een goed teken dat een mindere dag 
van de Zutphense topspelers werd goedgemaakt door de flink scorende lagere bordspelers. 
 
1 Jeroen Bosch  0  5 Eric Kloppers  ½  
2 Jan Kalkwijk  ½  6 Nagib Zafari  1 
3 Klaas Hagendijk ½  7 Olav Wilgenhof ½ 
4 Pieter Bohlmeijer 1 R  8 Daniel Alink  1 
 
 
Eric Kloppers 

Zware strijd in wageningen 

Wageningen 2 – Zutphen 1 4 – 4 
 
De topper in deze 1e klasse van de OSBO beloofde vooraf spannend te worden, want het 
krachtverschil leek niet al te groot. Wageningen was koploper met 2 bordpunten meer dan 
wij. 
We traden aan met twee invallers: Vincent Theissen op bord 7 en Frank Posthuma aan bord 
8. Na een uur spelen levert de eerste rondgang een evenwichtig beeld op. Aan de borden 1 
en 2 is er bij Jeroen Bosch en Jan Kalkwijk nog niks aan de hand. Klaas Hagendijk lijkt aan 
bord 3 beter te staan; hij gunt na zijn bekende Lc4 opening zijn tegenstander geen tijd om 
eens lekker te ontwikkelen. Aan mijn bord is geheel tegen mijn gewoonte in de opening 
totaal mislukt: ik verlies in het koningsgambiet met zwart een pion zonder compensatie. 
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Sule Dzepar zit aan bord 5 in een ingewikkelde Siciliaan en net als bij Nagib Zafari aan 
bord 6 (Aljechin) moet de strijd nog komen. Vincent bestrijdt een Pirc zeer energiek en hij 
wint veel ruimte. Bij Frank komt het spel na een flankopening langzaam op gang. 
Pas om 11 uur is mijn tweede ronde, want het kostte me alle energie om tot die tijd op 
het bord te blijven… Bij Jeroen is er nog haast niets geruild en de spanning in de op het 
oog gelijke stelling loopt op. Klaas heeft een mooie stelling maar weinig tijd en Jan 
Kalkwijk staat als een groot huis, de tegenstander als een wat kleiner woninkje. Aan mijn 
bord heb ik onder opoffering van een pion gekozen voor een alles of niets tegenaktie met 
nogal gemene valletjes her en der. Sule staat aan bord 5 mooi, maar ingewikkeld en 
alweer is zijn tijdgebruik een probleem…Nagib geeft juist nu remise, pas het eerste 
resultaat van de avond. Vincent heeft 2 verbonden vrijpionnen nabij de overzijde, maar hij 
mist zijn geïnvesteerde materiaal enigszins. En Frank staat iets beter en lijkt te kunnen 
afwikkelen naar een dame-eindspel met pluspion. 
Dan gaat het aan mijn bord mis: de tegenstander gaat helaas niet terug, maar reageert 
hyperscherp en nog goed ook op mijn wanhoopsaanval. Hij wint via een fraai dameoffer. 
Pas om 10 voor 12 valt de volgende beslissing: Klaas wint dankzij een knappe doorstoot van 
een plotselinge vrijpion. Het is nu 1 ½ - 1 ½ en het wordt rennen van bord naar bord om de 
hectische slotfase te kunnen volgen. Eerst zien we een remise bij Frank, die mooi stond 
met zijn pluspion, maar al blij was dat hij na een minder schaakjaar weer goed voor de 
dag was gekomen; hij zag op tegen de naderende tijdnood. Vincent gaat er toch af: zijn 
tegenstander valt om de 2 pionnen heen binnen met zijn overmacht aan zware stukken en 
dan staat Vincents koning eng op de tocht… En als hierna ook Sule verliest, puur en alleen 
vanwege zijn tijdnood, is het letterlijk en figuurlijk 2 voor 12. We staan achter met 4-2 en 
het is aan Jan Kalkwijk en Jeroen Bosch om beiden te winnen. Eerstgenoemde doet dat op 
fraaie wijze: zijn tegenstander gaat forceren en Jan toont aan dat hij dat vanuit de wat 
mindere stelling niet had moeten proberen. Hij rolt plotseling het bolwerkje van zijn 
opponent op en het is 3-4. Nu staan er 25 mensen rond het bord van Jeroen. Hij heeft net 
een eindspel bereikt met K,L en 4 pionnen tegen een K en 6 pionnen. Dat kwam me bekend 
voor, want in Ede kreeg hij dat ook op het bord (Het werd toen remise…) Om wat na te 
kunnen denken herhaalde Jeroen een paar zetten, en ineens claimde zijn tegenstander 
remise wegens 3x herhaling van stelling met dezelfde speler aan zet. Een groot tumult 
onder de toeschouwers was het gevolg en Wageningen kon het zich aanrekenen dat het op 
dat moment geen noterende wedstrijdleider bij het bord had. Want Jeroen ontkende en 
genoteerd werd er allang niet meer. De wedstrijdleider kon niet anders dan de klok weer 
aanzetten en Jeroen had inmiddels tijd kunnen steken in een glad winstplannetje dat ook 
vlot op het bord kwam. De balende tegenstander gaf mokkend op en we konden met 1 
winstpunt terug naar Zutphen.  
Omdat ASV 4 ook heeft gewonnen, zijn er nu 3 koplopers met 2 verliespunten, zodat het 
slot van de competitie razend spannend belooft te worden. Halen we de promotieklasse? 
Ook een tweede plaats lijkt hiertoe toereikend, omdat er waarschijnlijk geen OSBO-teams 
uit de KNSB zullen degraderen! 
 
1 Jeroen Bosch  1  5 Sule Dzepar  0 
2 Jan Kalkwijk  1  6 Nagib Zafari  ½ 
3 Klaas Hagendijk 1  7 Vincent Theissen 0 
4 Eric Kloppers  0  8 Frank Posthuma ½ 
 
 
Eric Kloppers 
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Zutphen 2 – Doetinchem 2 

 
De wedstrijd had een spannend verloop, teams waren aan elkaar gewaagd, dus niet zo 
verwonderlijk dat het 4-4 is geworden. 
Willem Oving is volgens mij nog nooit bij een externe wedstrijd zo snel klaar geweest. In 
een Siciliaan werden in het begin al veel stukken geruild en het eindspel was potremise. 
Jan Blaak, met wit, kwam goed uit de opening. In een Siciliaan volgde lange rokade voor 
Jan, tegenstander kort. Tegenstander dacht met Koningsaanval stuk te winnen, maar 
overzag een koningszet van Jan en hij kon gelijk opgeven. Tom Molewijk, met wit, speelde 
een onregelmatige opening. Tom rokeerde kort, gevolgd door f4, moeilijke stelling, maar 
Tom ligt dat wel, want winst volgde. Wouter Rothengatter speelde het aangenomen 
Damegambiet. In het eindspel moest Wouter nog oppassen voor mat, maar door eeuwig 
schaak is het remise geworden. Gerrit Ruegebrink speelde een korte partij, na de 14e zet 
werd al tot remise besloten. Ik had de stand van de andere borden beken en dacht dat we 
zouden winnen. Een tactische remise dus. Achteraf had ik moeten doorspelen. Henk v/d 
Tol, met zwart, speelde eveneens een Siciliaanse opening. Hij verwisselde echter een paar 
zetten en kwam onder druk te staan en verloor later de partij. Wouter Janse, met wit, 
speelde ook al de Siciliaan, wit rokeerde lang, zwart kort. Wouter zette koningsaanval in 
met f3, g4, h4, Th22, Dh1. Zwart echter zette aanval in op de ander vleugel. Aanval van 
zwart kwam eerder dan die van Wouter en Wouter verloor. De stand was nu 3½ - 3½ en als 
laatste kon Hans de Vos ons de overwinning bezorgen. Hans stond goed, maar dacht door 
een “slimme zet” nog meer voordeed te behalen. Dit had Hans niet moeten doen, want 
blijkbaar was de ‘”slimme zet” toch niet zo’n slimme. Nu was remise het gevolg. Eindstand 
dus 4-4. 
 
 
Gerrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

 
Week 15/16 Externe wedstrijden ronde 7 
27-04-2001 Deadline Zutphense Toren 76 
15-06-2001 Deadline Zutphense Toren 77 

 


