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Agenda 

MA   27  AUG Algemene ledenvergadering in Wijkcentrum “De Born” 
Aanbevolen voor jeugdleden die op maandagavond met de senioren 
mee willen gaan schaken! 

 
VR    7  SEP ALGEMENE JEUGDLEDENVERGADERING in Het Volkshuis 

Hierop leggen we uit wat we allemaal in het nieuwe jaar gaan doen. 
Tegelijkertijd kunnen jullie ons vertellen wat jullie vinden van wat 
we nou doen (En misschien gaan we het dan wel anders doen!) Ook 
ouders zijn van harte uitgenodigd! 

  Aanvang 19:30, einde ±20:30. Aansluitend vrij schaken 
 
VR  14  SEP 1e ronde najaarscompetitie seizoen 2001-2002 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jantje zegt vertrouwt zijn vriend Pietje toe: 
"Weet je, mijn hond zit bij de politie. Niet verder vertellen hoor" 

 
Pietje zegt daarop verbaasd: 

"Wat? Wil je beweren dat die chihuahua van je een politiehond is?!" 
 

Waarop Jantje zegt: 
"Ssstt! Niet zo hard!! Hij hoort bij de geheime dienst..." 

 
 
 
 
 
 

Jantje zit aan een tafel te pokeren met zijn chihuahua. 
Een toeschouwer merkt op: 

"Ik vind dat dier ontzettend knap." 
 

"Niet overdrijven." zegt Jantje, 
"Hij kan zich helemaal niet inhouden!  

Als hij een goede kaart krijgt, begint hij meteen te kwispelen..." 
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Redactioneel 

Hoi iedereen! 
 
Deze Loper wordt uitgedeeld tijdens de laatste dag van het seizoen, dus dan is alles 

alweer achter de rug. De kampioenen van de competities zijn bekend, de geslaagden voor 
de examens ook. Verder hebben we ook weer een Prijs voor elke Stap en delen we deze 
laatste dag ook weer wat Laddercompetitie-prijsjes uit. 
 
In deze Loper kun je alles nog eens nalezen: de eindranglijsten van de interne competitie 

(kun je zien hoeveel hoger je geëindigd bent dan vorig seizoen), de geslaagden en de Beste 
van elke Stap. Ook heeft Daan Vinke een verslag geschreven over de prestaties van de    
AB-ers op de OSBO-jeugdslotdag. 
 
Veel leesplezier, prettige vakantie tot ziens in het nieuwe seizoen! 
 

 
Rob. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Even rechtzetten 

In de vorige Loper stond een wat storende fout die ik hierbij even wil rechtzetten. Het 
gaat om de uitslagen van team Zutphen AB op 17 februari. Er stond dat ons team het 
volgende had gedaan: 
 
Zutphen AB – Bat Zevenaar AB1: 0-4 
BAT Zevenaar AB 2 – Zutphen AB: 4-0 

 
Dit klopt dus niet, want Zutphen AB heeft met 4-0 van BAT Zevenaar AB 2 gewonnen. Dus: 
 
Zutphen AB – Bat Zevenaar AB1: 0-4 
BAT Zevenaar AB 2 – Zutphen AB: 0-4 

 
Excuses aan het AB-team! 
 
 

Rob.
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Interne Competitie – Einduitslagen Voorjaarscompetitie 

Nr Naam Punten Waarde Gespeeld Gewonnen Remise Verloren % 
         
1 Lennaert Stronks 655.00 60 16 11 1 4 71.9 
2 Eric Kloppers 632.00 59 16 11 0 5 68.8 
3 Floris Graziosi 565.00 58 12 10 0 2 83.3 
4 Stefan Stappenbelt 527.00 57 16 10 0 6 62.5 
5 Winand Mestebeld 512.00 56 16 7 5 4 59.4 
6 Thomas van Schooten 493.00 54 16 10 0 6 62.5 
7 Vincent Vreeken 481.50 53 13 7 2 4 61.5 
8 Jelle Will 444.00 52 16 8 0 8 50.0 
9 Rick Koekkoek 424.50 51 16 7 1 8 46.9 
10 Frodo Muyzer 408.00 50 11 7 0 4 63.6 
11 Alex Weisbeek 364.00 49 15 6 1 8 43.3 
12 Matthijs Makkink 359.50 48 16 7 0 9 43.8 
13 Simon Koekkoek 359.00 47 16 7 0 9 43.8 
14 Roy Koers 344.50 46 15 5 2 8 40.0 
15 Mirjam van Saane 315.00 45 13 5 0 8 38.5 
16 Timon Gosen 244.50 44 16 4 1 11 28.1 
17 Rene Gosen 237.00 43 14 3 1 10 25.0 
18 Lisa Kant 126.00 42 11 0 0 11 0.0 

 
De eindstand van de voorjaarscompetitie is nu eindelijk bekend en ziet eruit als hierboven. 
Allereerst wil ik natuurlijk Lennaert feliciteren met zijn eerste plaats. Hij heeft slechts 4x 
verloren en 1x remise gespeeld. Dat heeft hij trouwens gedaan tegen Roy, die ook al heeft 
gewonnen van Eric.  
 
De laatste weken vroegen velen aan mij hoe het kwam dat Bart (die ik handmatig van deze 
lijst heb verwijderd) zonder te spelen op de 6e plaats kwam te staan. Dat komt doordat je 
ook punten krijgt als je niet komt en je jezelf wel afmeldt. Maar jullie hebben gelijk: je 
krijgt dan wel een beetje veel punten. We hebben dan ook besloten om dit volgend jaar te 
verminderen of misschien zelfs af te schaffen. We hebben juist om tegemoet te komen aan 
de vraag of het mogelijk zou zijn om de consequenties om een keer niet aanwezig te zijn 
te verkleinen twee jaar geleden 2 uitloopdagen ingesteld (vandaar een 16 rondige 
competitie over 18 speeldata), dan valt de behoefte om toch punten te krijgen als je niet 
komt eigenlijk weg. 
 
In mijn (bijna (net voor een Loper en als mijn diskette/harddisk weer eens kapot ging (en 
dat gebeurde de laatste tijd helaas te veel :-() verstuur ik hem niet)) wekelijkse e-mail 
staan een aantal afkortingen die ik hier eens zal verklaren: 
 
NR, NAAM, PUNTEN, WA, GSP, GW, RM, VL en PERC staan ook in de lijst hierboven en zijn 
neem ik aan duidelijk. 
AF staat voor het aantal afgebroken partijen, aangezien we daar niet aan doen, staat daar 
altijd een 0 
KL staat voor het aantal keer meer wit dan zwart, dus als daar een 1 staat heeft de speler 
1x meer wit gehad dan zwart. 
AL staat voor het aantal keer dat een speler een bepaalde kleur gehad heeft. Als daar 2Z 
staat heeft een speler in de laatste 2 partijen zwart gehad hebben. Samen met KL bepaalt 
dat de kleur die de speler de volgende keer krijgt. De computer probeert dit zo eerlijk 
mogelijk te verdelen, gemiddeld zal dit bij iedereen zo klein mogelijk zijn. 
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ON staat voor het aantal keer dat een speler niet kon spelen doordat hij/zij oneven 
geweest is. Als er een oneven aantal spelers komen is het onmogelijk iedereen een ronde 
te laten spelen, diegene die niet kan spelen krijgt de helft van z’n eigen waardecijfer 
erbij. Deze ronde kan natuurlijk op het laatst ingehaald worden, Simon en Timon waren in 
deze competitie een keer oneven, maar hebben toch beide 16 ronden gespeeld. 
NG staat voor het aantal keer dat een speler niet gespeeld heeft. Opgeteld met GSP levert 
dit dus het aantal ronden dat gespeeld is op. 
NBS en ZK staan voor niet gespeeld buiten schuld en zonder kennisgeving. Deze gebruiken 
wij ook niet en staan dus ook altijd op 0. 
 

 
In de Superliga heeft het weer flink gerommeld. Misschien wat vroeg, maar voor volgend 

jaar alvast even het volgende: iedereen die meedoet aan de Superliga, probeer je niet 
zoveel af te melden, want als je er vaker niet bent, dan loopt de competitie redelijk in het 
honderd… En als je er dan toch niet kan zijn, meld je dan in ieder geval af. Dat kan je 
namelijk punten schelen… 
Oké, nu maar even wat over de competitie. Daniel is opnieuw eerste geworden en pakt 

hiermee opnieuw de titel. Gefeliciteerd, Daniel! Voor al diegenen die hierdoor licht 
ontmoedigd raken: Daniel heeft aangekondigd volgend jaar uit de competitie te stappen… 
Wat misschien nog een interessante, zij het een beetje een sneue, opmerking is: Zijn 
directe belager Carlo heeft nog heel lang kans gehad op de eerste plaats. Alleen is hij een 
hele tijd afwezig geweest (zonder afmelden!?) en heeft hij zo een hele serie partijen 
reglementair verloren… Hiermee eindigt hij zelfs onder Daan, die na een seizoen 
afwezigheid in de Superliga de tweede plaats inneemt! Jon Gotink heeft zich verder op de 
helft van het seizoen afgemeld als lid en hij is daarom uit de competitie gehaald. 
Onderaan de lijst staan Vincent en Leon met elk 3 punten. In onderlinge 

beslissingswedstrijden zullen zij gaan uitmaken wie er degradeert naar de Grote 
Competitie. 
 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot Plts 

1 Maarten Derickx X 1/0 0/0 0/0 /0 / 1/1 1/0 4 4 

2 Leon ter Horst 1/0 X 0/1
R 0/0 0/ 1/ 0/0 1/0 3 5(D?) 

3 Carlo Preuter 1/1 
0

R/1 X ½R/0R /0 0/ ½/0
R 1/1 6 3 

4 Daniel Alink 1/1 1/1 1R/½R X ½/0 / 0/0 1/1 7½ 1(K) 

5 Geert Houterman 1/ /1 1/ 1/½ X 1/1 /1 1/1 - - 

6 Jon Gotink / /0 /1 / 0/0 X / / - - 

7 Daan Vinke 0/0 1/1 1
R/½ 1/1 0/ / X 0/1 6½ 2 

8 Vincent Linssen 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 / 0/1 X 3 5(D?) 

 
 

Laddercompetitie 

Naam Stap Gespeeld Begin Erbij Totaal 

Simon 2 40 276 80 356 

Rick 3 30 156 46 202 

Eric 2 14 136 2 138 

Vincent V 4 22 99 6 105 

Timon 2 20 81 24 105 

Vincent L 3 11 100  100 

Leon 4 11 56 34 90 

Lennaert 3 10 86 4 90 

Matthijs 2 15 75 8 83 
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Rene 2 14 61 16 77 

Jelle 3 8 58 18 76 

Thomas 2 9 55 14 69 

Alex 2 6 28 10 38 

Lisa 2 8 28 6 34 

Mirjam 3 2 16 8 24 

Roy 2 6 20  20 

Jon 4 0 13  13 

Frodo 3 0 13  13 

Sebastian 4 0 12  12 

Bart 3 0 11  11 

Floris 5 0 4  4 

Maarten 5 1 4  4 
 
Hier zijn eigenlijk zeer weinig veranderingen opgetreden, de enigen die gestegen zijn zijn 
Timon en Leon. 
 
Ook hier zal ik wat meer info geven voor diegenen die het alweer vergeten zijn, of die 
nieuw op de club zijn. 
 
Na de gewone competitie heb je meestal nog wat tijd over voordat de lessen beginnen. In 
die tijd kun je voor de laddercompetitie spelen. Je vraagt dan aan iemand anders of hij 
tegen jou wilt spelen voor de laddercompetitie. Dit meld je dan bij diegene die hiervoor 
zorgt (dit jaar was David dat, maar volgend jaar iemand anders, wie dat is wordt nog wel 
bekend gemaakt). Dan ga je schaken tegen diegene met 5 minuten per persoon per partij, 
dat is snel schaak, je hoeft dus niet te noteren. Nadat je klaar bent zet je de stukken weer 
terug in de beginstelling en geef je de uitslag door. Je kan per avond meerdere partijen 
spelen, maar je mag per avond maar 1x tegen dezelfde persoon spelen. 
 
Natuurlijk wil je ook weten hoe (en hoeveel) punten je krijgt. Het voordeel van de 
laddercompetitie is dat je bijna altijd punten krijgt, ook als je verliest. Het aantal punten 
is ook afhankelijk van tegen wie je speelt, of beter gezegd: in welke stap jouw 
tegenstander zich bevindt. 
 
Als je tegen iemand speelt in een hogere stap krijg je: 

- bij winst: 14 punten 
- bij remise: 9 punten 
- bij verlies: 6 punten 

 
Als je tegen iemand speelt die in dezelfde stap als jij zit krijg je: 

- bij winst: 10 punten 
- bij remise: 6 punten 
- bij verlies: 2 punten 

 
Als je tegen iemand speelt in een lagere stap krijg je: 

- bij winst: 8 punten 
- bij remise: 3 punten 
- bij verlies: -2 punten (er gaan dus 2 punten af) 

 
Elke Loper staat een ranglijst zoals op de vorige pagina. Naam en Stap lijken me duidelijk, 
het getal onder Gespeeld geeft weer hoeveel partijen je voor de laddercompetitie dit 
seizoen hebt gespeeld. Begin is het aantal punten dat je had op het moment dat de vorige 
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ranglijst (= de vorige Loper) gemaakt werd. Erbij is het aantal punten dat je vanaf dat 
moment gehaald hebt, en totaal is het aantal punten dat je nu hebt. 
 
Als je nog vragen hebt kan je ze natuurlijk altijd stellen. 
 

 

David 

Examens 

Op 22 juni hebben we op de club weer eens examens gemaakt. Dit keer zijn er elf van de 
22 deelnemers geslaagd. Vooral de hogere Stappen hebben het een beetje laten afweten… 
Hieronder de geslaagden: 
 
Stap 1 

H Rene Gosen 

H Timon Gosen 

H Lisa Kant 

H Roy Koers 

H Alex Weisbeek 

Stap 2 
J Eric Kloppers 
J Simon Koekkoek 
J Thomas van Schooten 

Stap 3 
K Vincent Linssen 
K Winand Mestebeld 
K Lennaert Stronks 

 
 

Iedereen die geslaagd is van harte gefeliciteerd! 
 
Voor diegenen die het examen dit jaar niet gehaald hebben: volgend jaar meer succes, 

maar denk eraan: je schaakt natuurlijk voor je plezier en niet om zo veel mogelijk stappen 
te halen (zo denken wij er in ieder geval over). 

 
Rob en David 

De Besten … Per Stap 

Ook dit jaar hebben we weer gekeken hoe goed jullie het hebben gedaan. De beste drie 
van elke Stap staan hieronder. Voor de lijstjes hebben we voor het overgrote deel gekeken 
naar de Interne Competitie, maar dit keer hebben we ook de examens meegeteld. 

 
Stap 1: Stap 4: 
1. Alex Weisbeek 1. Leon ter Horst 
2. Roy Koers 2. Stefan Stappenbelt 
3. Timon Gosen 3. Vincent Vreeken 

 
 Stap 2:  Stap 5: 

1. Eric Kloppers 1. Daan Vinke 
2. Thomas van Schooten 2. Carlo Preuter 
3. Simon Koekkoek 3. Maarten Derickx 
 
Stap 3: Stap 6: 
1. Vincent Linssen 1. Daniel Alink 
2. Lennaert Stronks 
3. Winand Mestebeld 

 
De beste van elke Stap (behalve Stap 6: daar is geen concurrentie in geweest…) hebben op 
29 juni een trofeetje gekregen voor hun prestatie. 
 
Rob. 
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Interview: Rob 

Door de week zit Rob in Nijmegen, waar hij studeert om tandarts te worden, vrijdag is hij 
de baas en het centrale aanspreekpunt. Hieronder zoals altijd de standaardvragen: 

 

Hoe lang ben je al lid? 
Oh jee, ik ben lid geworden... groep 4 van de basisschool... 13,14 jaar geleden. 
 
Wat is je lievelingsopening? 
Wat ik het meeste speel is een laffe Italiaan, maar ik wil ook wel eens met h4 openen. Of 
maak daar maar g4 van, ja, g4 is iets redelijker. 
 
Wat doe je nu hier op de schaakclub? 
Ik ben de jeugdleider. Ik help mee aan het clubblad. Voor de rest rijd ik wel eens wat rond. En ik 

koop het snoep in. Verder sluit ik elke vrijdagavond de club af, oh ja, en soms doe ik wat PR werk, 

foldertjes maken en zo. 

En wat dacht je van lesgeven? 
Oh ja, dat ook. Ik speel ook wel eens wat vreemde spellen op de club, maar ik neem aan 

dat je dat niet bedoelt... 
 
Waar ben je verslaafd aan? 
Spellen in het algemeen, Magic: the Gathering in het bijzonder. En vruchtensap (wat 
trouwens verrekt te slecht is voor je tanden) 
  
Wat voor vruchtensap in het bijzonder? 
Oeh... Wat voor vruchtensap niet? :-) Maar vooral citrusvruchten, limoen-cactus ook wel. 
 
Over tanden gesproken... Is er laatst niet iets met je studie aan de hand geweest? 
Euhm met m'n patiënten gaat het goed de laatste tijd. 
Ik bedoel meer: heb je niet iets gehaald laatst?  
Oh ja, m'n Doctoraal. Nu ben ik weledelgeleerde heer, zo mogen jullie me natuurlijk ook 
noemen... :-) (weer je dat ik daar helemaal niet aan heb gedacht?) (van harte 
gefeliciteerd namens de rest van de redactie, red. :-)) 
 
Heb je een favoriete site? 
‘crystalkeep’: hele goede site als je Magic-regels wilt nalezen. 
‘bdominia’: is ook wel een leuke site. 
 
Wat is je favoriete broodbeleg? 
Paturain, maar dat eet ik bijna nooit, want dat vinden mijn patienten niet leuk. Maar het 
zijn voornamelijk de combinaties. Neem bijvoorbeeld bruinbrood met Paturain, of 
moutbrood met pindakaas of maisbrood met jam. 
 
Wat is je favoriete tekenfilmserie? 
Het zijn er een heleboel. Ik denk dat ik Transformers moet zeggen. Ik heb ook heel veel 
naar Mask gekeken (Mask is cool, red.). Tegenwoordig kijk ik naar heel veel series: 
Powerpuffgirls, Dexter, Dragonball Z (Wat? Jij kijkt naar DBZ? red.), The adventures of 
Watter Mellon, Johny Bravo, The Flintstones. Dat was het wel zo'n beetje denk ik. 
 
Wil je nog iets zeggen tegen de leden? 
Maak je huiswerk eens een beetje. 
 
David 
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CaAfAcGa
bBaAeBbB
DaAaBdAa
aAaBaAaA
AaAhAkAa
aAhLaJaA
HhAjAhHh
iAaAaImA 

AaAaAcGa
bBaFcAaB
AaDaBbAa
aAaBaAbA
AaAhAaAj
aAhLaAaI
HhAaAhHh
aAaAiAmA 

Wat doen die jeugdleiders nou door de week? 

Nou, ze gaan bijvoorbeeld voor hun plezier een eindje wandelen, naar Lochem 
bijvoorbeeld. Dit om mooie prijzen voor jullie uit te zoeken. En als je dan zo een paar uur 
onderweg bent, tja, dan ga je natuurlijk een potje schaken, hè. Hieronder een partij die ik 
en Daniel blind hebben geschaakt (Geen van ons was natuurlijk zo slim om een 
schaakbordje mee te nemen…). Van begin tot eind zijn we ongeveer zes uur bezig 
geweest! Tijd genoeg dus om er een mooie partij van te maken. Kijk zelf maar: 
 
Daniel-Rob 
1.  d4 d5 
2.  Pf3 c5 
3.  c3 Lf5 
4.  Lf4 e6 
5. e3 Pf6 
6. Ld3 Lxd3 
7. Dxd3 Le7 
8. Pbd2 0-0 
9. 0-0 cxd4 
10. exd4 Pa6 (zie diagram) 
 
Hier gaat zwart de mist in. Niet alleen doet het Paard op a6 natuurlijk niet zoveel (zwart 
wilde daar een aanval van de pionnen ondersteunen met een Toren op c8), maar zwart 
verliest meteen de controle over veld e5 (via Pc6 had zwart die controle wèl gehad…) Wit 
buit het meteen uit: 
 
11. Pe5 Pd7 
12. Tae1 Ld6 
13. Te3 f6 Zwart valt e5 aan met alles wat hij heeft, maar creëert wèl een enorm  

 zwakke pion op e6… 
 
14. Pxd7 Dxd7 
15. Lxd6 Dxd6 
16. Tfe1 Tae8 
 
Let op de omtrekkende bewegingen die het witte Paard uit gaat voeren om in een goede 
positie te komen voor een aanval! 
 
17. Pf1 Pb8 
18. Pg3 Pc6 
19. Pf5 Dd7 
20. Ph4 Te7 
21. Th3 g5 (zie diagram) 
 
Eigenlijk is het voor zwart verstandiger om over de 
Damevleugel aan te vallen en niet op deze manier zijn 
Koningsvleugel open te gooien. Maar het dekt de pion op 
h7 en ach, het brengt wat spektakel in het spel, hè…  
 
22. Pf3 Tg7 
23. g4 f5 
24. Th6 fxg4 
25. Pe5 Pxe5 
26. Txe5 Tf3 
27. Dd2 Tf5 Hiermee is g5 weer gedekt. 
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AaAaAgAa
bBaAaFcA
AaAfAaAa
aAaBiAiA
AaAhAlAa
aAhAaAaA
HhAaAaMa
aAaAaAaA 

 
28. Thxe6 Tgf7 
29. Te8+ Kg7 Hier staat zwarts Koning nog even veilig (…) 
 
30. De3 h5 
31. T5e6 h4 Lang leve de lol. Vooruit met die pionnen! 
 
32. Dd3 g3 
33. hxg3 hxg3 
34. f3 g4 
35. De3 Th5 
36. Te5 gxf3 Als zwart hier Txe5 had gedaan, dan zou Dxe5 volgen en dan zou zwart  

 met 37. Dxe5+ verstrikt raken in een serie schaakjes waar hij niet goed 
van zou worden… 

 
37. Txh5 f2+ Wit dreigt mat, maar zwart heeft natuurlijk niet voor niets zijn toren  

 geofferd. 
 

38. Kg2 f1D+ 
39. Kxg3!   En wat zien we nu? Zwart heeft een Dame gehaald, maar wit’s Koning  

  staat op g3 gewoon veilig! Tenminste, dat dachten we, maar bij na-
analyse blijkt Df2+ hier voor zwart te winnen. Helaas zag zwart dat niet 
tijdens de partij, maar ja wat wil je, met blindschaak… 

 
39. … Dd6+ 
40. Tee5 Dff6 
41. Kg4 Dd7+ 
42. Kg3 Dfd6 
43. Thg5+ Kf8 
44. Kg2 Tg7 Zwart wil natuurlijk gaan afruilen, dus hij pent de Toren 
 
45. Df4+ Df7 (zie diagram) 
 
Oei! Nu zit wit met een probleem. Hij had erop gerekend 
dat hij nu 46. Tef5 kon doen, maar hij zag helaas niet dat 
zwart dan gewoon kon antwoorden met 46. …, Dxf4. Ook 
46. Te8+ werkt niet, want dan krijg je 46. …, Kxe8 47. 
Dxd6, Txg5+ 
Vandaar dat wit in deze stelling de partij opgaf… 
 
Leuke partij toch? Vooral voor de hogere Stappers onder 
jullie: probeer het ook eens, blindschaken. Je moet je wel 
goed kunnen concentreren, maar het is wel een heel gave 
schaakvariant! Nog een tip: als je blind schaakt, noteer dan de partij. Dan kun je in ieder 
geval de partij nog naspelen en daarbij kun je soms best maffe dingen zien gebeuren… ☺ 
 
Rob. 
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Verslag OSBO-Slotdag AB-klasse 

De OSBO-Slotdag van dit jaar ligt alweer een tijdje achter ons, maar er is 
nog geen verslag van gedaan. De eer was deze keer aan mij (niet geheel vrijwillig) 
(Jawèèl☺, Red.) om verslag te doen van de wedstrijden in de AB-klasse. 
 
Van onze club speelden er drie spelers in de AB-klasse: Geert Houterman,  
Carlo Preuter en ikzelf. 
We speelden in totaal 7 rondes. 
Doordat er voor elke partij 20 minuten per persoon waren en er dus niet genoteerd  
hoefde te worden, heb ik niet zoveel van de andere partijen gezien. 
 
1e ronde: 
De eerste ronde was voor mij al heel snel over. Ik was nog niet helemaal wakker waardoor 
ik mijn paard weg gaf en mijn dame in een penning zette. 0-1 
Carlo krijgt al vroeg in het spel een dame-aanval op zijn koningsvleugel maar houdt 
voorlopig nog stand. 
Geert’s zijn stelling zit potdicht en beide spelers zitten met de handen in het haar. 
Korte tijd later heeft Geert opeens verloren. (?)  
Carlo heeft zich goed geweerd en weet er een remise uit te slepen. 
 
2e ronde: 
Carlo heeft in de 2e ronde al meteen het initiatief in zijn partij en wint snel. 
Ik mocht in deze ronde tegen onze (toen nog) eigen Geert (Verrader! Grrrr…, Red). Hoewel 
ik al een beetje wakker was geworden door mijn eerste partij, wist Geert al snel een paard 
voor te komen. 
Geert ging toen echter spelen alsof hij de partij al binnen had. Dit strafte ik hard af door 
Geert’s toren te slaan. De overdonderde Geert kon niets anders meer doen dan toezien 
hoe hij compleet van had bord werd geveegd. (jammer Geert) (Hah!, Red.) 
 
3e ronde: 
Geert is waarschijnlijk nog een beetje geschrokken van de vorige partij want hij verliest 
wel héél snel. 
Mijn volgende tegenstander is Carlo. Carlo begint erg goed en komt licht voor te staan. 
Hij bouwt langzaam maar zeker een onstopbare toren-aanval op. Helaas voor Carlo had ik 
iets wat nèt iets sneller werkte en ook hij gaat onderuit. 
 
4e ronde: 
Dit is iets waar ik echt kwaad over kan worden: tussen de 3e en de 4e ronde hadden we een 
pauze van meer dan een uur, waarin ik bij de jongere spelers ben gaan kijken. Maar ergens 
werd er besloten dat er wat eerder moest worden begonnen met de 4e ronde. Dit leidde 
ertoe dat ik precies op tijd was maar mijn partij al 5 minuten daarvoor was begonnen… 
zuigt. 
Ik had dus niet echt tijd om op de partij van Carlo te letten. 
Geert hoeft niet te spelen en haalt hier dus zijn eerste punt binnen. 
Ik verlies mijn partij en Carlo wint de zijne. 
 
5e ronde: 
Deze partij ging lekker: Ik speelde erg defensief en mijn tegenstander zette alles wat ik 
verwachtte. Ik hoefde maar één tempo te hebben voor een mat in 6 en mijn tegenstander 
was zo aardig om die aan mij te geven.     
Carlo is niet zo goed bezig, hij speelt te snel en verliest net zo hard. 
Geert weet hier zijn 1e zelfgemaakte punt binnen te slepen. 
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6e ronde: 
Ik kom een oude bekende tegen van BAT Zevenaar. Na een van de vreemdste openingen 
die ik ooit hebt gespeelt verlies ik nipt (maar een lol dat we hebben gehad). 
Carlo wint Zijn partij en ook Geert ramt zijn tegenstander van het bord. 
 
Stand vóór de laatste ronde: 
 
Carlo   3½ uit 7 
Geert      3 uit 7 (1 bye) 
Daan      3 uit 7  
 
7e ronde: 
(De ronde waar nog heel wat woorden over zijn gesproken.) 
Vlak voor deze ronde kwamen we erachter dat er voor de hele AB-groep 6 bekers waren: 
3 voor de A en 3 voor de B. 
In mijn ogen hadden we dit beter achteraf kunnen horen, aangezien er nu mensen serieus 
gingen nadenken over strategische remises. En ja hoor de nummer 1 en de nummer 8 van 
de ranglijst sluiten remise nog voor de partij is begonnen. Resultaat: ik word 4e in plaats 
van 3e,  
Carlo wordt 3e in plaats van 2e (gefeliciteerd). Geert speelde in de B en deed al niet meer 
mee aan de race om een beker. 
Ach, volgend jaar proberen we het gewoon nog een keer. 
 
 
Daan Vinke   
 

 
 
 
 
 
 
 

Jantje tegen Pietje: 
"Ik heb een chihuahua en die is toch zó knap!  

Hij brengt me iedere week de Donald Duck op bed!" 
 

Pietje: 
"Zo! Dat is inderdaad best knap!" 

 
Jantje: 

"En wat pas echt bijzonder is:  
we hèbben niet eens een abonnement op de Donald Duck!!" 

 


