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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: 

03-08-2001 
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Redactioneel 

Dit is alweer de laatste Toren van het seizoen. En eentje die eigenlijk slechts bestaat uit 
een artikel van Eric waarin hij schrijft over zijn rentree op een spannende avond. 
 
De vertraging van een week, waar de seniorleden waarschijnlijk niets van zullen merken 
doordat het blad bij hen een week eerder verschijnt i.v.m. het feit dat als dit niet zou 
gebeuren de uitgave van dit blad al in de vakantie zou vallen, komt doordat we bij de 
jeugd graag de uitslag van de examens wilden meenemen. 
 
Dan wens ik u nog (kort maar krachtig) leesplezier en tot de volgende (hopelijk dikkere) 
Toren. 
 
David 

Op de clubavond  annex  ASV 4 – Zutphen 1 3 ½ - 4 ½  

 
Na de geboorte van onze dochter Isold (dank voor alle interesse en felicitaties van 
clubgenoten en Dinie trouwens!) bezocht ik de vertrouwde maandagavond zo’n 2 maanden 
lang niet, om eind april weer terug te keren. De rentree begon met de externe match 
tegen ASV 4, directe concurrent voor de tweede plaats in onze klasse. Gelukkig was ik 
weer snel klaar, zodat het verslag veel aandacht kon krijgen. Daar staat tegenover dat ik 
de aantekeningen alweer kwijt ben…Het zal dus een op herinnering gebaseerd stukje 
worden en bij voorbaat excuseer ik me bij mijn medespelers voor de onzin die er 
ongetwijfeld bij zal zitten!  
Na enig gegraaf in mijn brein kom ik tot de volgende opstelling: Jeroen Bosch op 1; Jan 
Kalkwijk op 2; Klaas hagendijk op 3; Eric Kloppers op 4; Berry Withuis op 5; Nagib Zafari op 
6; Olav Wilgenhof op 7 en Sule Dzepar op 8. 
Olav was het eerst klaar met een gedegen remise en even later was de vrede bij mij ook 
getekend. Na een curieuze variant vanuit het dubieuze begin: 1 e4  e5 ; 2 Lc4  f5?! kwam 
een reeks damezetten op het bord. Het oogde woest, maar na dameruil bleef een kaal saai 
gebeuren over en gezien mijn opinie over de stellingen elders leek me remise met zwart 
een goed resultaat voor het team. Na een veel langere strijd volgden ook remises bij Nagib 
Zafari en Berry Withuis. Laatstgenoemde had steeds initiatief, maar vertelde tot zijn spijt 
het rekenwerk voor de genadeklap niet meer te beheersen. Toen Jan Kalkwijk terecht ook 
koos voor een zeker halfje, was het 2 ½ - 2 ½ en lag ons lot in handen van spelers die al 
eerder dit seizoen bewezen hebben tot desnoods 1 seconde voor 12 door te vechten. Mijn 
optimistische taxatie om 22 uur was gebaseerd op de goede stellingen van Sule en Jeroen. 
Klaas was gezien zijn extreme tijdgebruik en het soort stelling in groot gevaar. Maar ja, 
het is en blijft Klaas… 
 
De ontknoping was spannend: de tegenstander van Sule bleek al eeuwenlang een vol stuk 
achter te staan, maar dat had ik pas nu door. Desondanks was de stelling rommelig genoeg 
voor enge toestanden. Sule had in tegenstelling tot vorige optredens ditmaal zijn tijd 
uitstekend ingedeeld, waardoor de tegenstander in vliegende tijdnood zat. Intussen was 
het bij Klaas chaos troef: hij had nog ruim 1 minuutje tegen zijn tegenstander 20! Maar het 
eindspel beloofde veel: K + P + L + 2p voor Klaas tegen K + T voor de opponent. Massa’s 
mensen omzoomden het bord en Jan Kalkwijk en ondergetekende zagen plotseling de 
mogelijkheid T slaat 1 pi en K slaat andere pi…: dan blijft voor Klaas over: K+ L + P tegen 
K. Zou hij dat in 1 minuut kunnen winnen? Ik niet, wist ik. Ik niet, wist Jan. En ik niet, zou 
Klaas na afloop melden! 
De tegenstander deed het gelukkig niet en daarna verijdelde Klaas deze ellendige 
mogelijkheid en won in razend tempo. Jeroen ging echter vreselijk gemeen en onverwacht 
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voor de bijl: in superieure stelling overzag hij een ondekbaar mat met 2 lichte stukjes en 
toren in 3 zetten. Dus kwam het op het bord en was de stand weer gelijk.  
 
Terwijl deze ramp zich voltrok zat het flink mee aan het bord van Sule. Op zijn beurt miste 
de tegenstander ook een matzet; alleen ging het niet om een onverwacht mat in 3, maar 
een mat in 1 uit stap 1 van de jeugd… 
Nu had Sule waarschijnlijk toch wel gewonnen, maar op deze manier was de match 
tenminste direct in ons voordeel beslist. We werden tot onze verrassing gefeliciteerd met 
de promotie naar de promotieklasse. 
ASV had het huiswerk uiteraard veel grondiger gedaan dan Zutphen en wist al dat uit de 
beide 1e klassen de nummers 2 ook zouden promoveren. Dat betekende dat de winnaar van 
deze match altijd feest mocht vieren. 
 
Dat hebben we dus maar gedaan: in de late uren kon men in café Camelot een juichend en 
jubelend team aantreffen, dat het vice-kampioenschap ongeslagen had binnengehaald. Na 
1 jaar catacomben weer terug in die geweldige promotieklasse. De zaterdagse speeldag 
komt terug en het bestuur heeft er zodoende weer een klusje bij. (hint!). 
 
Aldaar en op de laatste clubavonden gehoord: 
 
“Ik houd niet van spelen op zaterdag” 
“Er wordt op deze club niet gestudeerd!” 
“Je speelt toch voor de gezelligheid!” 
“Schaken is niet voor de gezelligheid”. 
“Ik wens niet met Bohlmeijer vergeleken te worden!”. 
“Daniel Alink moet in het eerste”. 
“Ja op het eerste bord!”. 
“Als ik in het bestuur zat werden er draconische maatregelen genomen…”. 
“…kwam Gerrit Ruegebrink in het eerste”. 
“Wordt deze club nog bestuurd eigenlijk?”. 
“Wat doen we volgende week?”  
“Niemand weet het!”. 
“Is de competitie nu beëindigd?”. 
“Zijn er nou nog Play-offs?”. 
“En is Jan Kalkwijk clubkampioen of niet?”. 
“We moeten volgende week snelschaken in Lochem, denk ik”. 
“Nee joh, dat is altijd in juni hoor”. 
“Zutphen is een rotclub”. 
“Mijn rating gaat hier altijd achteruit!”. 
“Volgend jaar is het toch weer degraderen”. 
“Ik heb nog geen bestuurslid gezien vandaag”. 
“Je moet toch echt iets meedelen aan de leden, niemand weet waar hij aan toe is; ik 
maak me echt boos!”. 
“Tja, maar ja, wat. Ik weet het ook niet allemaal. Wat zullen we doen? Nou ja, laat ook 
maar. Het zal wel goed komen. Toch?.”. 
 
 
Eric Kloppers 

Agenda 

 
03-08-2001 Deadline Zutphense Toren 78 
27-08-2001 Algemene Ledenvergadering 


