
DE ZUTPHENSE 
TOREN 

 
 

 
 
 
 

Schaakgenootschap 
ZUTPHEN 

 

 

15e jaargang, nummer 79 
oktober 2001 



De Zutphense Toren 79   2 

 

Colofon
 
Voorzitter:  Gerrit Ruegebrink 
Secretaris:  Paul Ham 
Penningmeester: Klaas Hagendijk 
Intern Wedstrijdleider: Olav Wilgenhof 
Materiaal:  Max Venema 
Jeugdleider:  Rob The 
Algemeen bestuurslid: Coen Rampen 
 
Redactie Toren: Olav Wilgenhof 
Redactie Loper:  Rob The 
Redactie Algemeen: Coen Rampen 
 
Internet:  Coen Rampen 
 
Teamleider team 1: Klaas Hagendijk 
Teamleider team 2: Gerrit Ruegebrink 
Teamleider team 3: Wim van Meeteren 
Teamleider team 4: Harry de Rover 
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 - 23:45 
Wijkcentrum “De Born” 
Oude Bornhof 55 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00 
Aansluitend vrij schaken (ook voor senioren) 
Het Volkshuis 
Houtmarkt 62 
 
Afmelden interne competitie senioren: 
bij Olav Wilgenhof voor maandagavond 18:00 
 
Afmelden interne competitie junioren: 
bij Coen Rampen per e-mail voor 
vrijdagmiddag 14:30 of telefonisch voor 
vrijdagavond 18:00 
 
 
 
 
 
Deadline volgende Toren: 23-11-2001
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Voorwoord 

 
Hier dan het eerste voorwoord van uw nieuwe voorzitter. Ik hoop dat u allemaal een 
prettige vakantie hebt gehad en dat het schaakjaar 2001/2002 voorspoedig zal verlopen. 
Voor diegene die mij nog niet zo goed kennen, ik ben Gerrit Ruegebrink, 
beleidsmedewerker/coördinator van de afdeling burgerzaken van de gemeente Brummen. 
Tevens ben ik ambtenaar van de burgerlijke stand en af en toe moet ik wel eens een 
huwelijk voltrekken. Schaken doe ik al vanaf mijn 12e.  Mijn eerste club was 
schaakvereniging Twello, daarna Voorhout, vervolgens Eefde, begin jaren 80 bij ZEC 
(Zutphen-Eefde Combinatie), dit heeft maar een paar jaar bestaan en vanaf midden jaren 
80 bij Zutphen, waar ik al eerder in het bestuur heb gezeten. Woensdag 3 oktober ben ik 
samen met Paul Ham naar de OSBO-vergadering geweest in Apeldoorn. Daar kregen we te 
horen dat het ledental jaarlijks terugloopt. Voor Zutphen valt dat gelukkig nog mee en ik 
hoop dat dat minimaal zo blijft, volgens mij moeten we nog kunnen groeien. In Leesten 
stampen de huizen uit de grond en we hebben nog niet veel leden uit deze wijk, daar is 
dus nog wel wat aan te doen.  
De OSBO organiseert een Fightercup, een persoonlijke bekerwedstrijd. Elders in deze 
Zutphense Toren vindt u het reglement. Deze Fightercup wordt van harte bij u aanbevolen, 
laat de OSBO niet in de kou staan, geef je op en doe mee! 
Verder een paar berichten over het wel en wee van de leden. Zoals u weet, in de vorige 
Zutphense Toren is hier al aandacht aan besteed, is ons oudste lid de heer Jacobs, tevens 
oud-voorzitter van onze club, afgelopen zomer plotseling overleden. Ik wens zijn vrouw en 
familie alle sterkte toe om dit verlies te verwerken. Wij zullen Henk zeker missen. Wouter 
Janse heeft in april een attaque gehad, wat voor hem en zijn vrouw enorme veranderingen 
teweeg hebben gebracht. Wouter is voor dagbehandeling opgenomen geweest in het 
Slingerbosch en gelukkig gaat het langzaam weer de goede kant op. Het praten gaat nog 
wat moeilijk, maar hij is alweer een keer op de club geweest. Het bestuur heeft hem een 
fruitmand gebracht. We wensen Wouter het allerbeste en hopen hem nog vaker op de club 
te zien. Het eerste team heeft de eerste wedstrijd in de Promotieklasse met 5½ - 2½ 
verloren van Wageningen 2. Het 2e heeft gelijk gespeeld tegen Pallas 2 en het 4e heeft 
glansrijk gewonnen met 5 – 1 tegen Gendringen 2. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik 
de uitslagen van de andere teams nog niet. Als nieuwe leden heet ik welkom Cees Henstra, 
Arne Post Uiterweer en Jurriën Schouten. Hyl Jeninga en Jan Willem Ruegebrink hebben 
het lidmaatschap opgezegd en Hans Pasveer stopt voor 1 jaar met het schaken. Hier laat ik 
het voor deze keer bij, tot horens en plezier bij het schaken. 
 
Gerrit Ruegebrink 

Redactioneel 

Hierbij stel ik mezelf voor als kersvers nieuwe redacteur van de Toren. 
Hoi 
Van de wedstrijdverslagen heb ik geen verslagen ontvangen van het 3e en van het 5e. Ik 
weet niet of ik de teamleiders in casu voldoende ingelicht, maar ik ga ervan uit dat kopij 
voor de deadline ingeleverd wordt.  
Graag zou ik de kopij per e-mail of op schijf aangeleverd zien in de vorm van een word- of 
een Exel bestand. 
Opbouwende kritiek op mijn schrijven wordt op prijs gesteld. 
Verder zou ik eenieder willen aansporen de Toren in ieder geval te lezen. 
Tot het volgende redactioneel. 
 
Olav Wilgenhof 
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Jaaragenda 2001-2002 

Maandag 22 oktober Intern ronde 7 
Maandag 29 oktober Theoriebehandeling + partij vanuit bepaalde stelling 
Zaterdag 3 november Schaakmaat 2 – Zutphen 1 
Maandag 5 november Zutphen 3 – Schaakmaat 5 
 Voorst 2 – Zutphen 4 
 Intern ronde 8 
Donderdag 8 november VDS – Zutphen 2 
 ASV 8 – Zutphen 5 
Maandag 12 november Rapid ronde 2 (20 min. pp/pp) 
Maandag 19 november Intern ronde 9 
Vrijdag 23 november Deadline kopij Zutphense Toren 80 
Zaterdag 24 november Zutphen 1 – Het Kasteel 
Maandag 26 november Intern ronde 10 
Woensdag 28 november Bestuursvergadering Schaakgenootschap Zutphen 
Maandag 3 december Zutphen 2 – Schaakmaat 4 
 Zutphen 4 – Rokade 2 
 Zutphen 5 – Metamorfose  
 Intern ronde 11 
Donderdag 6 december Pallas 3 – Zutphen 3 
Maandag 10 december Snelschaken ronde 1 (5 min. pp/pp) 
Zaterdag 15 december Doetinchem – Zutphen 1 
Maandag 17 december Kersttoernooi: kolderschaak 
Maandag 24 december Kerstavond: geen schaken 
Maandag 31 december Oudejaarsavond: geen schaken  
Vrijdag 4 januari Deadline kopij Zutphense Toren 81 
Zaterdag 5 januari Zutphen 1 – Veenendaal  
Maandag 7 januari Voorst – Zutphen 2 
 Zutphen 3 – Ugchelen 
 Lochem 2 – Zutphen 4 
 Intern ronde 12 
Dinsdag 8 januari Twello 3 – Zutphen 5 
Maandag 14 januari Intern ronde 13 
Maandag 21 januari Intern ronde 14 
Maandag 28 januari Theoriebehandeling + partij vanuit bepaalde stelling 
Maandag 4 februari Zutphen 2 – Schaakstad 5 
 Zutphen 4 – Wisch  
 Zutphen 5 – Schaakmaat 6 
 Intern ronde 15 
Donderdag 7 februari VDS 2 – Zutphen 4 
Maandag 11 februari Rapid ronde 3 (20 min. pp/pp) 
Vrijdag 15 februari Deadline kopij Zutphense Toren 82 
Maandag 18 februari Intern ronde 16 
Zaterdag 23 februari De Toren – Zutphen 1 
Maandag 25 februari Intern ronde 17 
Maandag 4 maart Zutphen 2 – De Cirkel 
 Zutphen 3 – Schaakstad 8 
 Voorst 3 – Zutphen 5 
 Intern ronde 18 
Dinsdag 5 maart Twello 2 – Zutphen 4 
Maandag 11 maart Intern ronde 19 
Zaterdag 16 maart Zutphen 1 – ASV 3 
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Maandag 18 maart Intern ronde 20 
Maandag 25 maart Paaseierentoernooi 
Vrijdag 29 maart Deadline kopij Zutphense Toren 83 
Maandag 1 april Paasmaandag: geen schaken 
Zaterdag 6 april Lelystad – Zutphen 1 
Maandag 8 april Zutphen 4 – Schaakstad 9 
 Zutphen 5 – Ugchelen 3 
 Intern ronde 21 
Dinsdag 9 april Twello – Zutphen 3 
Donderdag 11 april Ede – Zutphen 2 
Maandag 15 april Rapid ronde 4 (20 min. pp/pp) 
Maandag 22 april Intern ronde 22 
Zaterdag 27 april Zutphen 1 - Bennekom 
Maandag 29 april Intern ronde 23 
Maandag 6 mei Theoriebehandeling + partij vanuit bepaalde stelling 
Maandag 13 mei Intern ronde 24 
Vrijdag 17 mei Deadline kopij Zutphense Toren 84 
Maandag 20 mei Pinkstermaandag: geen schaken 
 
Na Pinksteren is nog niet precies bekend wat op het programma staat.  
Wijzigingen onder voorbehoud; zal echter wel ruim tevoren bekend gemaakt worden. 
 

Enquête publicatie persoonsgegevens 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 augustus is door velen de wens uitgesproken 
om de persoonsgegevens van de leden te publiceren in de Toren. Het voordeel hiervan is 
dat tussen leden onderling meer en vooral makkelijker gecommuniceerd kan worden. Tot 
nu is het niet altijd even eenvoudig gebleken voor de leden elkaar te benaderen. Als je 
dan overgaat tot het publiceren van persoonsgegevens; welke gegevens moeten er 
gepubliceerd worden en welke niet? Gaat iedereen akkoord met publicatie van zijn 
gegevens? Om hierin inzicht te krijgen is op de ledenvergadering besloten een enquête te 
houden en afhankelijk van de uitslag over te gaan tot publicatie. 
 
Het verzoek aan alle leden:  
Beantwoord onderstaande vragen en retourneer de antwoordstrook aan één van de 
bestuursleden. 
Indien u geen bezwaar hebt tegen publicatie, zullen uw gegevens gepubliceerd worden. 
 

 
Naam: ___________________________________________________________________  
 
Ik heb bezwaar tegen het vermelden van mijn naam:    Ja/nee* 
 
Ik heb bezwaar tegen het vermelden van mijn adres:    Ja/nee 
 
Ik heb bezwaar tegen het vermelden van mijn telefoonnummer:  Ja/nee 
 
Ik heb bezwaar tegen het vermelden van mijn e-mailadres:   Ja/nee 
Zo nee, a.u.b. e-mailadres vermelden: _______________________________________  
 
In plaats van een papieren Toren zou ik graag de Toren per e-mail ontvangen: Ja/nee 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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Partij-analyse Intern: Han Molewijk – Olav Wilgenhof  

 
Maandag 3 september jl. werd de eerste ronde van de interne competitie gespeeld. Hierin 
speelde ik met zwart tegen Han Molewijk. Na drie zetten stond er al een vreemde stelling 
op het bord. 
d2-d4 - Pf8-f6 
Lc1-g5 - Pf6-e4 
f2-f4 - ……   
Normaal wordt hier meteen Lh4 gespeeld. Het nadeel van f4 zit ‘m in het feit dat de 
koningsstelling volledig open komt te staan en een dubbelpion zou krijgen op de g-lijn 
indien zwart zou slaan op g5. 
3)   ……- h7-h6 
Lg5-h4 - g7-g5 
Dd1-d3 - d7-d5 
f4xg5 - h6xg5 
Lh4-g3 - …… 
Indien wit ervoor zou kiezen de loper naar f2 te brengen zou de koning uiteindelijk op dit 
veld komen te staan, waardoor een eventuele rokade achterwege zou moeten blijven.  
7)  …… - Pe4xg3 
Vincent Theissen merkt (achteraf) op dat slaan op g3 met zich meebrengt dat een goed 
paard wordt geruild tegen een slechte loper. Dit klopt inderdaad. Aan de andere kant 
wordt - gezien het vervolg - de ontwikkeling van het paard op g1 belemmerd. Daarnaast 
dient ook opgemerkt te worden dat de witte e-pion zwak is.  
Dd3xg3 - g5-g4 
Pb1-d2 - Pb8-c6 
0-0-0 - Pc6xd4? 
Ik dacht even snel een pion mee te pikken. Uiteindelijk valt de schade misschien mee 
omdat zwart twee centrumpionnen voor het paard krijgt. 
Dg3-e5 - Pd4xe2+ 
Pg1xe2 - Th8-g8 
Pd2-b3 - c7-c6 
Pe2-g3 - …… 
Maakt de weg voor de loper vrij en dreigt snel de zwarte koningsvleugel te belegeren. 
Eerst zal echter de dame in veiligheid gebracht dienen te worden. Daarvoor heeft mijn 
opponent twee zetten over. 
14) ……- Lf8-g7 
De5-f4 - e7-e5 
Df4-f2 - …… 
Indien zwart nog iets wil proberen zal hij niet zuinig met pionzetten moeten zijn. 
16)  …… - a7-a5 
Lf1-e2 - a5-a4 
Th1-f1 - Lg7-h6+ 
Kc1-b1 - Tg8-f8 
Pb3-c5 - f7-f5 
Pc5-d3 - Dd8-d6 
Tf1-e1 - f4 
Pg3-f1 - …… 
Wit biedt remise aan, wat bij omstanders een verbaasd gemurmel oplevert. Zelf weiger ik 
met de opmerking dat ik doorga en dat het me eigenlijk niet zoveel kan schelen of ik win 
of verlies. Achteraf geeft Jeroen Bosch aan dat wit hier gewonnen staat en een stuk terug 
moet offeren voor twee of meer pionnen in het centrum, zodat de zwarte koning open en 
bloot zal komen te staan en wit de zwarte stelling kan ondermijnen. Na afloop van de 
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partij zal na een korte en chaotisch verlopende analyse nog niet direct blijken hoe wit kan 
profiteren van deze ‘voordelige’ situatie.  
23)  …… - e5-e4 
Df2-c5 - Dd6-f6 
Pd3-f2 - Lh6-g7 
c2-c3 - Df6-g6 
Kb1-a1 - Ke8-f7 
c3-c4 - …… 
Wit raakt het spoor volledig bijster en begint te blunderen. 
28)  …… - a4-a3 
c4xd5 - Dg6-f6 
Td1-b1 - a3xb2+ 
Tb1xb2 - Df6xb2++ 
 
Olav Wilgenhof 
 

Alles is verlies 

 
`Alles is verlies, alles is verlies!' 
 
Een argeloze voorbijganger kijkt opzij en ziet op een bankje op de IJsselkade een 
ongeschoren man ineengedoken en onderuitgezakt wat voor zich uit roepen. Wallen onder 
de ogen. Het waait, de herfst draalt al wat in de boomkruinen. Hier en daar valt er wat 
blad. 
  
`Alles...' 
`... is verlies, ja ik weet het mijnheer. Zal ik even naast u komen zitten?' 
`Zegt u eens, wat bedoelt u eigenlijk?' 
`Wat ik bedoel? Zal ik u eens wat vertellen?' 
`Als ik uw hart daarmee wat kan verlichten...'. De barmhartige heeft zijn lot tijdelijk 
verbonden aan de ongelukkige op het bankje en offert wat van zijn tijd: `vertel op, man!' 
`Weet u nog, vrij snel in het nieuwe seizoen moest Feyenoord tegen Ajax. Ik ben voor de 
Rotterdammers, al vanaf mijn tiende, en raad eens wat? 1-2, in De Kuip!' 
`Maar dat is toch nog niet zo erg?' 
`Niet zo erg nee, maar er komt nog veel meer!' 
`Wat dacht u van 1 september in Dublin? Wéér verlies. Ik had me er zo op verheugd. Die 
Van Gaal maakt iedereen kampioen, dus ook Oranje, denk je dan. Vergeet het maar. Ik 
neem het hem niet kwalijk, maar die verwende gasten wel. Een beetje meer bezieling, dat 
mag de gewone supporter toch wel van dat stelletje verwachten?  
`En verder?' 
`Ach mijnheer, het houdt niet op. Gisteravond geschaakt. En wat denkt u?' 
`Verloren?' 
`Ja.' 
`Maar dat is toch ook niet zo erg?' 
`Niet erg? Het was verschrikkelijk. Schaakt u eigenlijk?' 
`Een beetje.' 
`Weet u wat er gebeurde?' 
`Nee?' 
`Ik was ingedeeld tegen ene Kloppers. Een zeer goede speler. Hij speelt zo'n opening die 
duidelijk bedoeld is om in troebel water te vissen, het Lettisch gambiet. U kent het 
waarschijnlijk niet.  
`Nee.' 
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`Nou, ikzelf kende ook alleen maar de eerste twee zetten. De naamgevende zetten zal ik 
maar zeggen. Kunt u het nog volgen?' 
`Een beetje, maar gaat u verder.' 
`Om acht uur 's avonds heeft de voorzitter een woordje vooraf, de partij is al begonnen, 
maar er wordt niet daadwerkelijk gedacht en gespeeld. De klok van mijn tegenstander 
wijst tien over acht aan en ik schenk hem die tien minuten terug, zodat we weer evenveel 
tijd hebben. Vervolgens komt dat Lettisch gambiet op het bord en op mijn gevoel slaag ik 
erin de hoofdvariant te vinden.  
`Mooi toch? Maar waar ging het dan mis?' 
`Het ging lang heel goed, zelfs uitstekend. Tot vijf voor twaalf had ik kansen. Hij ook. Wij 
beiden eigenlijk, totdat de partij moest worden uitgevluggerd. In een paar minuten.  
`Gaat dat altijd zo?' 
`Ja. Hoe mooi je partij ook was, als je niet klaar bent, dan word je vriendelijk verzocht al 
het denkwerk in twee minuten om zeep te helpen.' 
`En toen verloor u. Mat?' 
`Nee, door de vlag.' 
`En uw tegenstander?' 
`Die had nog vijftien seconden over.' 
`Op een partij van vier uur? En dan vijftien seconden verschil?' 
`Ja. Maar of je nu goedspelend verliest of blunderend verliest, de nul is even dik!' 
`Maar mijnheer, als dat alles is, ziet u het toch wat te somber in.' 
`O ja? En tel dat dan eens op bij al dat voetballeed? En dat alles binnen één week? Eén 
week! Snapt u nou waarom ik hier als een zombie voor me uit zit te schreeuwen? Ik heb er 
vannacht niet van geslapen.' 
`Mijnheer, zal ik mijn mening eens geven?' vraagt de voorbijganger heel voorzichtig. 
`Nou?' 
`U bent een pessimist.' 
`O ja? Meent u dat nou?' En de verlorene begint weer te tieren. `Een pessimist? En dit dan? 
Wat is dit dan?!  Hij plukt een goudbruin blad van de schouder van de geduldige 
voorbijganger. U snapt toch zelf ook wel wat dit betekent?! Een nieuwe herfst! Afgelopen 
met de zomer! Voorbij, gewoon voorbij! 
`Ach mijnheer, ik zeg u, ooit zult u ook het grootste verlies moeten aanvaarden, gegroet.'  
En zonder om te kijken vervolgt hij zijn weg.  
 
`Alles is verlies, alles is verlies! 
 
Een mevrouw met een hondje komt aarzelend dichterbij.  
 
`Alles is verlies, alles is verlies! 
 
Wim van Haaster 

Gehoord op vrijdagavond 

 
Daniel Alink tijdens een partij tegen Klaas Hagendijk: “Ik heb het eindelijk voor elkaar dat 
Klaas reageert op mijn zetten!” 
 
Klaas, later op de avond na de zoveelste winstpartij: “Ook als je slecht staat verlies je.” 
 
Daniel introduceert een nieuwe term voor het afruilen van stukken om de scherpte uit de 
stelling te halen: Lafruilen. 
 
Vincent Theissen verwart zijn koning met zijn dame en speelt: Kd7xd4+
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Ranglijst Interne Competitie 

 Plaats na vorige ronde Plaats na eindstand seizoen 2000/2001 Extern winst: waarde +10; remise: ½ waarde +5 

  08-10-2001 (5e 
ronde) 

     najaars 
COMPETITIE 

 eerste ronde,     

    Interne competitie    int+ext  Externe competitie  int+ext  

  naam  ges
p 

+ ½ - pnt afm pnt int pnt tot waard
e 

ges
p 

+ ½ - pnt. w/z % score 

1 2 Klaas Hagendijk 3 4 4   4 1 312 367 90 1  1  ½ z 90 

2 3 Kees Henstra 43 3 2+r 1  2½  261,5 359,5 89 1 1   1 2z 87,5 

3 6 Olav Wilgenhof 13 4 3  1 3  224 319 88 2 1  1 1 2z 66,7 

4 7 Jan Kalkwijk 1 3 3   3 2 310,5 310,5 87 0    0 z 100 

5 1 Jeroen Bosch 26 5 4  1 4  211 308 86 1 1   1 2z 83,3 

6 4 Nagib Zafari 5 5 3 1 1 3½  261 261 85 1   1 0 2z 58,3 

7 5 Daniel Alink 4 5 3  2 3  233 233 84 1   1 0 o 50 

8 8 Vincent Theissen 8 4 2 1 1 2½  186 232,5 83 2  2  1 o 58,3 

9 13 Wim van Meeteren 19 1 1   1 3 143 231 82 1   1 1 2w 100 

10 12 Erik Kloppers 2 5 3  2 3  226 226 81 0    0 z 60 

11 16 Jurjen Schouten  4 2  2 2  128 213 80 1 1   1 z 60 

12 22 Otto Wilgenhof  2 2   2 1 203 203 79 0    0 o 100 

13 11 Willem Oving 6 3 1 1 1 1½ 1 157,5 202,5 78 1  1  ½ o 50 

14 18 Gerrit Ruegebrink 14 3 1 1 1 1½ 1 119 202 77 1 1   1 2z 62,5 

15 10 Frank Posthuma 10 3 2  1 2 2 188 188 76 0    0 z 66,7 

16 24 Wilfred Verbeek 30 4 1 1 2 1½  106,5 183,5 75 1 1   1 w 50 

17 9 Sule Dzepar 9 4 2 1 1 2½  171 171 74 0   r 0 2z 62,5 

18 15 Hans de Vos 12 4 2  2 2 1 154,5 154,5 73 0    0 o 50 

19 30 Piet van Gorkum 32 2  1 1 ½ 2 71,5 141,5 72 1 1   1 w 50 

20 14 Dirk van Rikxoort 20 4 2 1 1 2½  139,5 139,5 71 1   1 0 o 50 

21 27 Wim van Schooten 34 0    0 4 89 125,5 70 1  1  ½ z 50 

22 28 Tom Molewijk 18 4 1 1 2 1½  87,5 123,5 69 1  1  ½ z 40 

23 17 Meinze Weerman 15 3 1 1 1 1½ 1 122,5 122,5 68 1   1 0 2w 37,5 

24 34 Albert Jansen 31 4  2 2 1  56,5 122,5 67 1 1   1 z 40 

25 35 Harry de Rover 23 4 1  3 1  54 119 66 1 1   1 z 40 

26 19 Wouter Rothengatter 7 3 1  2 1 2 117,5 117,5 65 1   1 0 w 25 

27 20 Jan Blaak 11 3 1 1 1 1½ 1 117 117 63 1   1 0 2z 37,5 

28 36 Henk Boland 44 3 r  3 0  52 116 62 1 1   1 2z 25 

29 26 Wouter Janse 21 0    0 5 114,5 114,5 57 0    0 o 0 

30 21 Wim van Haaster 17 4 2  2 2  114 114 61 1   1 0 w 40 

31 23 Max Venema 27 3 1 1 1 1½ 1 108 108 60 1   1 0 o 37,5 

32 29 Wout van Gulik 29 2 1 0 1 1 3 107 107 59 0    0 o 50 

33 25 Albert Goedkoop 22 2 1   1 1 2 98 98 58 1   1 0 3w 33,3 

34 33 Cor Weltevrede 39 4  2 2 1  58,5 92 56 1  1   ½ w 30 

35 32 Wim Bekkers 37 2  1 1 ½ 3 86,5 86,5 55 0    0 2w 25 

36 38 Han Molewijk 33 4 1  3 1  51 83 54 1  1  ½ 3w 30 

37 37 Fred Jongkind 24 4  2 2 1 1 80,5 80,5 53 0    0 w 25 

38 39 Egbert Talens 40 3   3 0 1 16,5 77,5 52 1 1   1 2w 25 

39 31 Raymond Gieteling 36 1   1 0 3 65 65 51 0    0 o 0 

40 41 Arne Post Uiterweer  1   1 0  0 59 50 1 1   1 2w 50 

41 40 Paul Ham 25 2   2+r 0 1 9,5 9,5 49 1   1 0 3w 0 

42 42 Peter van Damme  0   0 0 (no) 0 0 48 0    0 o 0 

43 43 Jos Buizen  0   r 0 (no) -10 -10 47 0    0 o 0 

44 44 René Teerink 45 0   r 0 (no) -10 -10 46 0    0 o 0 

  Berry Withuis  0    0 (no)    1  1  ½ w 50 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 1 - Wageningen 2 

Zaterdag 29 september 2001 speelde Zutphen 1 (2½) de eerste externe (thuis)wedstrijd 
van dit seizoen. Vanwege een bommelding op station Zutphen zijn we wat later begonnen, 
maar toch kon één persoon van Wageningen niet op tijd arriveren. Na enige tijd werd toen 
een invaller ingezet, die overigens vanaf het begin aanwezig was. Achteraf had de hele 
wedstrijd misschien niet gespeeld moeten worden. Huub Blom heeft, toen het hem ter ore 
kwam, meteen naar de Born proberen te bellen, echter was op dat moment de Born niet 
bereikbaar omdat de hoorn naast de haak lag. Huub Blom wilde de wedstrijd uitstellen, 
maar kon ons dus niet bereiken en zijn we gewoon gaan spelen. De sfeer was gemoedelijk 
en al gauw werd de bommelding vergeten. Het bleek gelukkig loos alarm te zijn. 
Al snel werd het duidelijk dat Wageningen 2 (5½) een geduchte tegenstander was want na 
de remise van Berry Withuis moest erg lang gewacht worden op weer een half puntje. 
Klaas Hagendijk en Vincent Theissen kwamen ook niet verder dan remise. Jeroen Bosch 
was de enige die wist te winnen en in totaal moesten we vier nederlagen incasseren. Olav 
Wilgenhof, Wouter Rothengatter, Nagib Zafari en Daniel Alink hebben verloren en daar viel 
niets op af te dingen. De tegenstanders bleken het spel goed te beheersen en wij werden 
dan ook op alle fronten afgetroefd. Zelf had ik enige hoop op de tijdnoodfase, waarin mijn 
tegenstander toch zeker 10 zetten in minder dan een minuut moest spelen. Drie seconden 
na de 40e zet viel zijn vlag. Op dat moment stond ik een pion achter in een verloren 
eindspel. Enige zetten later gaf ik op. Van Dinie kreeg ik gedurende zijn tijdnoodfase te 
horen dat mijn tegenstander fris uit blikjes dronk, wat in principe niet getolereerd wordt 
omdat de prijzen bij de Born sowieso al erg laag zijn. Eigenlijk moest je er wat van 
zeggen; Vincent is er door Dinie ook wel eens op gewezen. Moest er nu wat van gezegd 
worden ja of nee. Even speelde er de satanische gedachtegang door mijn hoofd hem uit 
zijn concentratie te halen. Ik besloot er niets van te zeggen omdat zoiets dan toch 
eigenlijk van tevoren moet gebeuren; vind ik. Wel ergerde ik me omdat hij mij géén 
drankje aanbood, al was het maar een slokje, terwijl ik hem twee keer heb getrakteerd. ‘t 
Zal wel een ‘arme’ student zijn.  
Aan bord 1 speelde Jeroen, die pas na ik geloof een half uur kon beginnen vanwege de 
invaller. Hij en Klaas (bord 3) speelden met zwart de ‘Bird’ die ontstaat na de zetten d4, 
Pf6, c4, e5. Jeroen schijnt bezig te zijn met een opening te bestuderen waarin na d4 
meteen e5 gespeeld wordt. Als wit namelijk op de tweede zet (het door hun gehate) Pf3 
speelt, kan e5 niet meer en moet zwart belangrijke centrumvelden missen. Wellicht dat 
deze opening door meer mensen met zwart gespeeld zal moeten worden. Jeroen wist de 
pion op e5 al snel terug te winnen en kwam beter uit de opening. … Klaas had het iets 
moeilijker wegens ruimtegebrek en het duurde langer voordat hij redelijk spel had. Op het 
cruciale moment offerde Klaas een toren voor behoorlijke aanval. Helaas bleek het niet 
genoeg voor de winst en moest hij berusten in remise. … Op bord 2 speelde Berry met wit 
zijn partij en hij haalde zijn befaamde openingzet f4 maar weer eens uit de oude doos, 
waarmee naar zijn zeggen geen beslissend voordeel te behalen valt, maar waarmee het 
ook moeilijk is om te verliezen. Het rekenen gaat hem niet zo goed meer af, zodat hij uit 
zelfbehoud voor deze opening koos en remise aanbood op het moment dat hij een tikkeltje 
beter stond. … Daniel (bord 4) kwam goed uit de opening maar schoof zijn pionnen 
opportunistisch ver door, sloeg met de d-pion op c5, waardoor het centrum niet meer 
intact bleef zodat de twee pionnen op e5 en c5 onder hoge druk kwamen te staan. Hij 
verzandde in een eindspel met een paar pionnen minder en verloor geruisloos. … De partij 
van Nagib (bord 5) leek door hem zelf niet goed begrepen te worden. In zeker gelijke stand 
koos hij voor moeilijk en ver doorberekend spel, waardoor de kans op winst of remise 
langzamerhand wegebde. … Wouter (bord 6) speelde het koningsgambiet, hij was snel 
klaar en kreeg nauwelijks gelegenheid om fatsoenlijk naar de partij te kijken. De 
geofferde pion zag hij nimmer weer en van enige compensatie was geen sprake. … In het 
Frans maakte ik (bord 7) een fout in de opening waardoor mijn koningsvleugel zwaar te 
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lijden had wegens te weinig pionnen. De structuur was ver te zoeken. Ik speelde te vroeg 
f6. Zijn paard kon middels een klein sprongetje van e2 naar f4 en keek naar e6. Op d7 had 
ik een paard staan die zou moeten hebben uitgeweken naar de damevleugel om pionverlies 
op e6 te voorkomen én geen materiaalverlies te lijden. Ik koos voor een tijdelijk stukoffer 
en sloeg op e5, ertoe leidend een kwaliteitsoffer verplicht te spelen. Toch wist ik het nog 
spannend te houden tot vlak voor de tijdcontrole, waarin een kwaliteit teruggegeven werd 
voor een pion. Alles bij elkaar geteld bleef een verloren pionneneindspel over. Ik verwijt 
mezelf dat ik het zware materieel vrijwillig ruilde. De numerieke minderheid had grote 
gevolgen en ik verloor. … Vincent (bord 8) kwam als laatste strijder zwaargehavend uit het 
gevecht maar bleef leven. Remise. In de Theissenvariant van het Caro-Kann dient de 
volledige pionnenformatie van de koningsvleugel zo rap mogelijk naar voren gesmeten te 
worden en is vechten als een leeuw strikt noodzakelijk. In het eindspel stond Vincent 
volkomen verloren: twee vrijpionnen minder. Op één of ander manier (heb ik gemist) won 
hij een paard voor nog een pion en moest hij het eindspel van een paard tegen drie 
verbonden vrijpionnen remise zien te houden. Volgens Berry zou Vincent een theoretische 
remisestand hebben kunnen bereiken door de middelste van de drie pionnen te nemen 
voor het paard. Gelukkig kwam het niet zover. Bij een 5–2 stand ging zijn tegenstander 
akkoord met remise.  
Verloren dus.  
Achteraf is nog in felle bewoordingen nagepraat over de wedstrijd, die door sommigen als 
frustrerend ervaren werd doordat weer eens gestreden diende te worden met behulp van 
invallers. Jeroen Bosch stelde tevens vast dat niet de beste spelers opgesteld werden en 
hij constateerde dat in de lagere teams sterkere spelers zijn die in het eerste opgesteld 
hadden moeten worden. Ik hoop niet dat hij gelijk gaat krijgen. ’t Zou betekenen dat 
Zutphen 1 misschien wel weer gaat degraderen. Zover is het gelukkig nog niet en moet ik 
toch ook wel even kwijt dat Wageningen 2 een sterkere tegenstander is gebleken. Ik 
bedoel te zeggen dat ook wanneer het team niet op zijn sterkst is, de spirit hoog moet 
blijven. Alleen dan is het reëel te denken aan handhaving in de promotieklasse. Het komt 
natuurlijk niet alleen op deze verloren wedstrijd aan. Wellicht dat een teambespreking 
uitkomst kan bieden. 
 
Olav Wilgenhof 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 2 – Pallas 2 

De eerste wedstrijd is tegen Pallas 2 uit Deventer. Vijf minuten voor aanvang van de 
wedstrijd kreeg ik te horen dat Sule verhinderd is. Albert Goedkoop is voor hem ingevallen. 
We hebben, op papier, een sterk team, dat zeker voor het Kampioenschap kan meedoen. 
Deze wedstrijd zaten achtereenvolgens de borden: Cees Henstra, Willem Oving, Vincent 
Theissen, Albert Goedkoop (invaller voor Sule Dzepar), Jan Blaak, Olav Wilgenhof, Gerrit 
Ruegebrink en Dirk van Rikxoort (invaller voor Hans de Vos). 
Cees speelde de Caro-Kann verdediging, met het, volgens mij, maar ik kan het best mis 
hebben ongebruikelijke h5. Tegenstander kwam met Koningspionnen naar voren, g4, Cees 
offerde h pion en na een zet of 10/12 was er al zo’n ingewikkelde scherpe stelling 
ontstaan, met voor beide spelers allerlei mogelijkheden, die voor mij niet te overzien zijn. 
Willem speelde een Spaanse partij en tegenstander “blokte” alleen maar, zei Willem. Het 
ging gelijk op en meer dan remise zat er niet in. 
Vincent speelde de Tartakower variant, met hangende pionformatie. Zijn beide Lopers 
staan wat zwak, hebben geen open lijnen, maar dat hoort blijkbaar in deze variant. 
Albert speelde de Siciliaanse verdediging, rokeerde kort, tegenstander rokeerde niet, maar 
kwam met pionnenopmars, g5, g4 tot een Koningsaanval, die wel te pareren is. 
Jan speelde de Grünfeld-verdediging, met een voor mij wat onbekende stelling waarin hij 
iets minder uit de opening is gekomen. 
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Olav moest een soort Lettisch gambiet slechten. Tegenstander speelde op de 2e zet al f5, 
daarna 0-0. Olav speelde gelijk h4, h5 op koningsaanval, of dit goed is weet ik niet. Ik heb 
m’n twijfels. 
Gerrit speelde de Caro-Kann, tot op de tiende zet theorie. Daarna volgde paardruil op e5, 
gevolgd door Da5 schaak en pionverlies voor wit op e5. Erg gevaarlijk allemaal, Gerrit 
heeft ontwikkelingsachterstand en moet maar zien of dit opweegt tegen 1 pion. 
Dirk speelde weer met wit het Damegambiet en ging daarna verder met f4, gevolgd door 0-
0. Wie er beter staat weet ik niet. Vincent heeft zijn beide Lopers wat actiever gekregen 
en staat zeker niet slechter, maar ook niet beter. Het is remise geworden. Albert heeft 
zijn Toren op a5 wat buitenspel gezet. Mijn voorkeur gaat uit naar de stelling van de 
tegenstander, dat blijkt later ook wel want Albert heeft verloren. Gerrit heeft zijn pion 
voorsprong kunnen behouden en krijgt langzaam de overhand. Dames, Torens, Lopers zijn 
al geruild en er volgt een Paarden eindspel, welke door Gerrit gewonnen wordt. De partij 
van Cees is bloedstollend verlopen. Cees overzag de mogelijkheden blijkbaar wat beter 
dan zijn tegenstander en wist zeer fraai te winnen. Jan stond op het eind wat slechter 
evenals de tijd, hij ging door zijn vlag, verlies dus. Dan Olav, hij staat duidelijk op verlies, 
kwaliteit achter, maar tegenstander in tijdnood. Olav speelde door om alleen maar op tijd 
te kunnen winnen. Tegenstander z’n pion promoveerde tot Dame. Als Olav had gewild had 
hij de Dame met de Toren kunnen slaan, hij hield dan alleen een Koning over, maar dat 
heeft Olav bewust niet gedaan, want als tegenstander dan door de vlag was gegaan had 
Olav geen matpotentieel en was het remise geworden. Nu ging tegenstander na een 
Damezet door zijn vlag en verloor dus de partij omdat Olav nog mat kon zetten met Toren. 
Erg slim gespeeld dus van Olav, maar erg triest voor tegenstander om zo te verliezen. 
Tenslotte Dirk, hij vecht als een Leeuw, zit echter in tijdnood in een wat mindere stelling. 
Op het moment dat Dirk, door mooi spel, een pion terugwon, ging hij toch nog in de fout 
en verloor. Eindstand 4 – 4.   
 
Gerrit Ruegebrink 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 4 – Gendringen 2 

Maandag 8 oktober 2001, de start van de externe competitie. 
Team 4 trad aan onder nieuw management. (De vorige TL ging voor het grote geld en 
stapte over naar team 3.) Ons team werd versterkt met o.a. Wilfred Verbeek, Wim Bekkers 
en Arne Post Uiterweer. De resultaten waren direct merkbaar. Thuis tegen Gendringen 2. 
Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat Gendringen ons op cruciale momenten sterk 
geholpen heeft. 
Op bord 1 speelde ik een moeizame partij. Elk stuk dat ik in een gunstige positie 
gemanoeuvreerd had werd afgeruild. Zo sukkelde de partij naar een futloze remise, tot 
mijn tegenstander een aangevallen toren niet verdedigde. Met deze toren minder gaf hij 
op. 1 – 0. Op bord 2 speelde Wilfred met wit zeer agressief de tegenstander snel naar de 
ondergang. 2 – 0. Op bord 3 bood Albert Jansen remise aan. Zijn tegenstander merkte op 
dat remise aanbieden alleen kan nadat Albert een zet gedaan had. Twee zetten later 
ruilde Albert de dames af en verkreeg hij een vrijpion die niet meer te stoppen was. Fraai. 
3 – 0. Op bord 6 was Arne laat aan het bord verschenen. De resterende tijd gebruikte hij 
goed, met uiteindelijk 2 vrijpionnen op de 6e rij. In gewonnen stand voor Arne besloot zijn 
tegenstander ook nog een dame weg te geven. 4 – 0. Op bord 5 speelde Wim van Schooten 
met zwart een degelijke partij, die in remise zou eindigen. 4,5 – 0,5. Op bord 4 verging ’t 
Han Molewijk goed; een pion voor, veel pionnen ingesloten en hij had uitzicht op nog een 
pion. Gezien het gevorderde uur en de teamstand werd tot remise besloten. De helden 
werden vermoeid. Eindstand 5 – 1. 
Zutphen 3 beware! 
 
Harry de Rover 
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Overzicht Externe Competitie 

 
         

promotieklasse  uitslag  2e klasse B   uitslag 

         
Zaterdag         

         
29-sep-01 Zutphen  Wageningen 2 5,5 - 2,5 ma 8-okt-01 Zutphen 2 Pallas 2 4 - 4 

3-nov-01 Schaakmaat 2  Zutphen    do 8-nov-01 VDS Zutphen 2  

24-nov-01 Zutphen  Het Kasteel    ma 3-dec-01 Zutphen 2 Schaakmaat 4  

15-dec-01 Doetinchem Zutphen    ma 7-jan-02 Voorst Zutphen 2  

5-jan-02 Zutphen  Veenendaal   ma 4-feb-02 Zutphen 2 schaakstad 5  

23-feb-02 De Toren Zutphen    ma 4-mrt-02 Zutphen 2 De Cirkel  

16-mrt-02 Zutphen  ASV 3   do 11-apr-02 Ede Zutphen 2  

6-apr-02 Lelystad Zutphen        

27-apr-02 Zutphen  Bennekom       

         

3e klasse C   uitslag  4e klasse C   uitslag 

         
ma 8-okt-01 Ons Genoegen Zutphen 3  3,5 - 2,5   ma 8-okt-01 Zutphen 4 Gendringen 2  5 - 1  

ma 5-nov-01 Zutphen 3 Schaakmaat 5   ma 5-nov-01 Voorst 2 Zutphen 4  

do 6-dec-01 Pallas 3 Zutphen 3   ma 3-dec-01 Zutphen 4 Rokade 2  

ma 7-jan-02 Zutphen 3 Ugchelen    ma 7-jan-02 Lochem 2 Zutphen 4  

do 7-feb-02 VDS 2 Zutphen 3   ma 4-feb-02 Zutphen 4 Wisch  

ma 4-mrt-02 Zutphen 3 schaakstad 8   di 5-mrt-02 Twello 2 Zutphen 4  

di 9-apr-02 Twello Zutphen 3   ma 8-apr-02 Zutphen 4 Schaakstad 9  

         

4e klasse D   uitslag      

         
ma 8-okt-01 Ons Genoegen 2 Zutphen 5  2,5 - 3,5       

do 8-nov-01 ASV 8 Zutphen 5       

ma 3-dec-01 Zutphen 5 Metamorfose        

di 8-jan-02 Twello 3 Zutphen 5       

ma 4-feb-02 Zutphen 5 Schaakmaat 6       

ma 4-mrt-02 Voorst 3 Zutphen 5       

ma 8-apr-02 Zutphen 5 Ugchelen 3       
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Individuele Uitslagen Externe Competitie 
       

  ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 ronde 6 ronde 7 ronde 8 ronde 9 

Zutphen 1; 
promotiekl. 

Wagen. 2 Schaakmt. 2 Kasteel Doetinchem Veenendaal De Toren ASV 3 Lelystad Bennekom 

Jan Kalkwijk          

Jeroen Bosch 1         

Klaas Hagendijk ½         

Eric Kloppers          

Berry Withuis ½         

Daniel Alink  0         

Nagib Zafari 0         

Wouter Rothegatter 0         

Olav Wilgenhof i 0         

Vincent Theissen i ½         

tot. Score B -/- M 2½ -/- 0         

           

Zutphen 2; 2e klasse B Pallas 2 VDS Schaakmt. 4 Voorst Schaakst. 5 De Cirkel Ede   

Kees Henstra 1         

Willem Oving ½         

Vincent Theissen ½         

Sule Dzepar          

Jan Blaak  0         

Hans de Vos          

Olav Wilgenhof 1         

Gerrit Ruegebrink 1         

Dirk van Rikxoort i 0         

Albert Goedkoop i 0         

tot. Score B -/- M 4 -/- 1         

           

Zutphen 3; 3e klasse C Ons Gen. Schaakmt. 5 Pallas 3 Ugchelen VDS 2 Schaakst. 8 Twello   

Wim van Haaster 0         

Tom Molewijk ½         

Meinze Weerman 0         

Wim van Meeteren 1         

Dirk van Rikxoort          

Max Venema 0         

Jurriën Schouten i 1         

tot. Score B -/- M 2½ -/- 0         

           

Zutphen 4; 4e klasse C Gendr. 2 Voorst 2 Rokade 2 Lochem 2 Wisch Twello 2 Schaakst. 9   

Harry de Rover 1         

Wilfred Verbeek 1         

Albert Jansen 1         

Han Molewijk ½         

Wim Bekkers          

Arne Post Uiterweer 1         

Wim van Schooten i ½         

tot. Score B -/- M 5 -/- 2         

           

Zutphen 5; 4e klasse D Ons Gen. 2 ASV 8 Metamorfose Twello 3 Schaakmt. 6 Voorst 3 Ugchelen 3   

Paul Ham  0         

Piet van Gorkum 1         

Raymond Gieteling 0         

Cor Weltevrede ½         

Egbert Talens 1         

Henk Boland 1         

tot. Score B -/- M 3½ -/- 2         
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De Fightercup 

 
De OSBO gaat (afhankelijk van de belangstelling) persoonlijke bekerwedstrijden houden. 
Een eerste poging wordt gedaan met de Fightercup, waarvoor u hieronder het reglement 
vindt.  
 
1. De OSBO Fightercup zal gespeeld worden met een voorronde om het aantal van 32, 

64, 128 of hopelijk 256 deelnemers te bereiken. 
2. Elke maand zal één ronde gespeeld worden. 
3. Er zal gespeeld worden via het afvalsysteem totdat een winnaar overblijft. 
4. Voor het spelen van de partij gelden dezelfde regels als voor de OSBO-

clubcompetitie. 
5. De loting voor de paring geschiedt steeds in één grote groep. 
6. Voor elke ronde zal opnieuw op deze wijze worden geloot. 
7. De speler met de hoogste rating mag kiezen met welke kleur hij wil spelen 
8. Men gaat door naar de volgende ronde na winst. Bij remise gaat de speler met de 

laagste rating verder. Indien twee spelers dezelfde rating hebben en remise spelen 
zal geloot worden wie er doorgaat. 

9. Als rating wordt in eerste instantie aangehouden de KNSB-rating op het moment van 
inschrijving. 

10. Indien een speler niet een dergelijke rating heeft zal hem door de wedstrijdleiding 
en rating worden toegekend. 

11. Spelers hebben vier weken om hun partij te spelen. Het resultaat dient uiterlijk de 
28e van de betreffende maand bekend te zijn. 

12. Spelers bepalen samen waar en wanneer zij de partij spelen. Bij voorkeur zal 
gezocht worden naar een goed bereikbare plek, geografisch zoveel mogelijk 
gelegen in het midden van de afstand tussen de beide woonplaatsen. 

13. Indien niet voor de eerste van de maand overeenstemming is bereikt, dient de 
witspeler direct contact met de wedstrijdleider op te nemen. 

14. Deze zal dan in overleg met beide spelers datum en plaats bepalen. 
15. De voorronde zal in november gespeeld worden. 
16. Degene die doorgaat naar de volgende ronde zal de uitslag doorgeven. Deelname 

kost ƒ 10,=. Deelnemers zullen het verzoek krijgen dit geld over te maken naar een 
girorekening (waarvan nu helaas het nummer nog niet bekend is).  

17. De twee hoogste en de twee laagste ratings zijn van deelnamekosten vrijgesteld. 
18. Er zullen prijzen worden uitgereikt aan de speler met de laagste rating, die naar 

een volgende ronde overgaat en aan de toernooiwinnaar. 
19. De geldbedragen van deze prijzen bedragen resp. 

Bij 32 deelnemers na de voorronde: € 20 voor de laagste rating die doorgaat naar de 
volgende ronde en € 50 voor de bekerwinnaar. 
Bij 64 deelnemers na de voorronde: € 25 voor de laagste rating die doorgaat naar de 
volgende ronde en € 75 voor de bekerwinnaar. 
Bij 128 deelnemers na de voorronde: € 40 voor de laagste rating die doorgaat naar 
de volgende ronde en € 150 voor de bekerwinnaar. 
Bij 256 deelnemers na de voorronde: € 75 voor de laagste rating die doorgaat naar 
de volgende ronde en € 400 voor de bekerwinnaar. 
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Berkelstedentoernooi 

Het is zaterdagochtend, 6 oktober. Om 08.00 uur sta ik op het NS-station. Coen Rampen is 
er al. De anderen volgen snel. Met z’n negenen gaan we naar Duitsland, naar Gescher, 
waar het 19e Berkelstedentoernooi wordt gehouden. Dit is een toernooi van vier 
Nederlandse teams tegen vier Duitse teams, uit plaatsen die aan de Berkel liggen. Het is 
dus een Euregiotoernooi en altijd ontzettend gezellig en lekker eten. We vertrekken met 3 
auto’s en Klaas rijdt achter ons aan. Hij is een echte volger, want als ik in Winterswijk 
verkeerd rijdt heeft hij dat niet in de gaten. Jan Kalkwijk is in geen velden of wegen meer 
te zien. Als we in Gescher aankomen kunnen we het speellokaal niet vinden. We parkeren 
even en achter ons stopt een Duitse auto en vraagt: “kommen Sie für das Schachturnier?” 
Op ons beste Duits geven we een bevestigend antwoord (“Ja!” – red). Hij wijst ons de weg, 
maar dat is niet te volgen. We vragen of hij ons er niet heen kan brengen en dat gebeurt. 
Bij het speellokaal aangekomen, ergens in het buitengebied van Gescher, zien we dat Jan 
Kalkwijk er al is. We worden verwelkomd door de voorzitter van Gescher en binnen staat 
een heerlijk bakje koffie met cake op ons te wachten. Dit keer doen er 6 teams uit 
Duitsland en 3 uit Nederland mee, dit zijn: Gescher 1 en 2, Stadtlohn 1 en 2, Coesfeld, 
Ahaus-Wessum, Lochem, Winterswijk en Zutphen. Eibergen deed dit jaar niet mee. Er 
werden 6 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem met 25 minuten per persoon per 
partij. Wij namen deel met de volgende spelers: Klaas Hagendijk, Jan Kalkwijk, Daniel 
Alink, Olav Wilgenhof, Albert Goedkoop, Wilfred Verbeek, Coen Rampen, Max Venema en 
ondergetekende. Om 10.00 uur traden we voor de eerste wedstrijd aan tegen Ahaus-
Wessum. Zij waren maar met 4 spelers aanwezig, maar doordat er elke ronde 1 team vrij 
was konden ze gebruik maken van 4 spelers van dat team. In deze ronde was Lochem vrij, 
dus de laatste 4 borden werden door Lochemnaren bezet. Klaas en Jan moesten blijkbaar 
nog warmdraaien, want ze verloren beiden, evenals Albert en Coen. Daniel, Olav en 
Wilfred wonnen en Gerrit speelde remise, 4½ - 3½ verlies dus, een matig begin. De tweede 
wedstrijd was tegen Coesfeld, die wonnen we met 6½ - 1½. Daarna volgde de wedstrijd 
tegen het sterke Winterswijk. Deze wonnen we eveneens met 4½ - 3½; alleen Gerrit en 
Olav verloren en Daniel speelde remise. Na deze ronde volgde een pauze waar we van de 
uitstekend verzorgde warme maaltijd konden genieten; laat dat maar aan de overburen 
over. Om 13.15 uur startte de 4e ronde tegen Stadtlohn 1. Ook deze wedstrijd wonnen we 
met 4½ - 3½. Gerrit zette zijn tegenstander met een paardoffer mooi mat. De 5e ronde 
moesten we tegen het sterke Gescher 1. Gescher was duidelijk te sterk voor ons. Alleen 
Jan speelde remise en Wilfred wist te winnen, de rest verloor. 6½ - 1½ verlies dus. 
Gescher was daardoor al onbereikbaar geworden voor de andere teams en dat was te 
merken in de laatste ronde. De laatste partij tegen Stadlohn 2 wonnen we met 6½ - 1½. 
Winterswijk won onverwacht van Gescher met dezelfde cijfers! Al met al hebben we 
redelijk gespeeld, 4 gewonnen en 2 verloren, alleen jammer dat we de eerste wedstrijd 
hebben verloren, anders waren we zelfs nog op de 2e plaats geëindigd. Nu moesten we 
genoegen nemen met plaats 4. De eindstand is: 
 

 
matchpunten bordpunten    matchpunten bordpunten 

1. Gescher   10  35  5. Lochem  8  26 
2. Winterswijk 8  33  6. Stadtlohn 2  6 
3. Stadtlohn 1  8  30½  7. Ahaus-Wessum 6 
4. Zutphen  8  27  8. Gescher 2  4 
       9. Coesfeld  2 
 
 
Al met al was het een gezellig toernooi. Volgend vindt het weer plaats in Duitsland, 
waarschijnlijk de laatste zaterdag in september. Om 17.30 uur reden we terug naar 
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Zutphen. Maria van de schaakvereniging Lochem reed met ons mee en we, Gerrit en Olav, 
hebben nog een tijdje gezellig nagepraat bij haar thuis in Ruurlo. Kortom, doe volgend jaar 
ook mee; is goed voor de contacten en de teamgeest. 
Gerrit Ruegebrink 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2001 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Schaakgenootschap Zutphen d.d. 27 augustus 2001 
 

Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Born 

 
Opening: 
Paul Ham opent de vergadering en vraagt de leden om een moment stilte in verband met 
het overlijden van Henk Jacobs. 
 
Mededelingen: 
Er zijn afmeldingen van de heren Oving, Jongkind, Venema, Van Meeteren, G.J. Ruegebrink, 
J.W. Ruegebrink. De overige leden wordt verzocht de presentielijst te tekenen. Het 
Berkelstedentoernooi zal dit jaar in Duitsland worden gespeeld op 6 oktober en 
geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Olav Wilgenhof. 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 28 augustus 2000: 
Willem Oving meldde telefonisch dat hij zich wel voor deze vergadering had afgemeld maar 
dat dat niet in de notulen terug te vinden was. Bij deze dus alsnog. Verder geen 
opmerkingen. 
 
Jaarverslagen: 
Geen opmerkingen voor wat betreft het jaarverslag van de senioren en van de Jeugd. Het 
financieel jaarverslag wordt besproken onder het punt financiën. 
 
Jeugd: 
Hans de Vos vraagt zich af of de anonimiteit van een bepaalde moeder wel gerespecteerd is. 
Het blijkt een grapje te zijn in de Loper. Verder loopt het met de jeugd goed. Het 
ledenaantal loopt gestaag terug. Dit wordt niet als heel erg ervaren, temeer daar er te 
weinig begeleiders zijn. Voor dit seizoen zijn alleen Rob The, Coen Rampen, Vincent 
Theissen en Daniel Alink nog actief als begeleiders. Olav Wilgenhof zal de jeugd ook weer 
gaan begeleiden. Van de begeleiders wordt gevraagd zo min mogelijk verstek te laten gaan. 
De vraag naar begeleiders blijft. 
 
Interne competitie: 
Het afgelopen seizoen is Jan Kalkwijk clubkampioen en snelschaakkampioen geworden. Hij 
ontvangt twee flessen wijn en een hartelijk applaus. De beker was helaas niet op de 
vergadering aanwezig zodat uitreiking hiervan onmogelijk was. Er bestaat nogal wat onvrede 
over het gehanteerde systeem voor de interne competitie. In het verleden hebben 
verschillende leden vaker te kennen gegeven dat eigenlijk alleen nog maar voor de interne 
competitie geschaakt wordt en er daardoor weinig ruimte was voor enige afwisseling. Henk 
Boland overhandigt het bestuur een brief waarin hij ter overweging aanreikt de interne 
competitie uit twee groepen te laten bestaan. Een eredivisie, bestaande uit de twintig beste 
spelers van het vorig seizoen die tegen elkaar uitkomen en een promotieklasse waarin 
gestreden kan worden om in de eredivisie te spelen. Hij wil iedereen tweemaal tegen elkaar 
uit laten komen en voorspelt meer onderlinge strijd. Vanuit dit idee heeft de vergadering 
verder gebrainstormd. Jan Kalkwijk heeft het gevoel dat de leden en het bestuur weinig 
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waarde hechten aan de interne competitie. Ouderen zouden dit wellicht niet zo ernstig 
vinden maar de jeugd zou wel eens af kunnen haken. Hij streeft naar een 
mentaliteitsverandering binnen de club voor wat betreft de interne en externe competitie. 
Zutphen zou haar zinnen moeten zetten om weer KNSB te gaan spelen en zodoende sterkere 
spelers aan te trekken. Ook pleit hij voor meer snelschaak-avonden en rapid-avonden. 
Verder zou er meer tijd aan de theorie van het schaakspel besteed moeten worden. 
Eventueel zou in subgroepen theoriebehandeling toegepast kunnen worden. Berry Withuis 
stelt voor om soms ter afwisseling een toernooi te organiseren waarin bepaalde eerste 
zetten verplicht gespeeld moeten worden zodat de openingskennis verbreed wordt en het 
mensen dwingt om ook eens wat anders te spelen dan ze gewend zijn. Eric Kloppers 
reageert op Jan Kalkwijk die zegt dat de leden en het bestuur weinig waarde hechten aan 
de interne competitie. Hij stelt dat de interne competitie van Zutphen zeer goed bezocht 
wordt in vergelijking tot andere clubs en concludeert hieruit dat er juist wel veel waarde 
gehecht wordt aan de interne competitie, alleen zou de opzet moeten veranderen om de 
leden enthousiast te blijven houden. Verder stelt hij dat onderhoud van het clubblad zeer 
belangrijk is voor de motivatie van de leden (waarover later meer). Kees Henstra stelt voor 
de opzet voor de interne competitie over te nemen van de Schaakmaat. De Schaakmaat 
hanteert ook het keizersysteem maar koppelt letters aan spelers van verschillende niveaus. 
Hierdoor blijft het spel ook voor de leden uit de lagere regionen interessant omdat er 
meerdere prijzen te verdelen zijn. Uiteindelijk wordt besloten per jaar 24 ronden voor de 
interne competitie te spelen, de rest wordt opgevuld met snelschaken, rapid, eventueel 
theoriebehandeling etc. Er komt een jaaragenda in de Toren met data voor interne 
wedstrijden, externe wedstrijden, snelschaak-avonden, rapid-avonden, 
theoriebehandelingen etc. Voor wat betreft de interne competitie wordt gekozen voor het 
keizersysteem waarbij na x ronden de spelersgroep virtueel in subgroepen onderverdeeld 
wordt. Per subgroep wordt een letter gekoppeld aan de spelers. Na verloop van weer x 
ronden wordt de samenstelling van de subgroepen gewijzigd en is in die zin promotie of 
degradatie mogelijk. Aan het einde van het seizoen vervalt het virtuele karakter van de 
subgroepen en is per groep een kampioen bekend. De symbolische waarde van het 
clubkampioenschap krijgt hierdoor een andere dimensie en zal wellicht niet als enige 
mogelijkheid alle aandacht naar zich toe trekken. 
 
Externe competitie: 
Ook voor wat betreft de externe competitie geldt dat er onvrede heest onder de leden. Te 
vaak is het zo dat mensen niet komen opdagen voor een wedstrijd. Vooral Wout van Gulik 
ergert zich hieraan en hamert er (terecht!) op dat de spelers op z’n minst moeten komen 
spelen. Het eerste team, dat dit seizoen weer op zaterdag speelt, heeft vaak invallers 
nodig. Dit is niet erg bevorderlijk voor de teamspirit, waardoor andere vaste spelers de 
motivatie verliezen nog een beetje behoorlijk te presteren, terwijl handhaving in de 
promotieklasse toch zeker binnen het bereik moet kunnen liggen. Continuïteit is belangrijk 
voor een team. Van de leden die opgegeven worden als vaste speler in een team wordt 
gevraagd zeer tijdig eventuele verhinderdata te melden aan de desbetreffende teamleiders, 
zodat de samenstelling van het team per wedstrijd ruim van tevoren bekend is. Speeldata 
moeten worden gepubliceerd in de jaaragenda van de Toren. 
 
Bestuur: 
Het bestuur stelt voor de bestuurlijke samenstelling aanzienlijk te veranderen en de 
vergadering besluit dat hierna genoemde verandering doorgevoerd wordt. Paul Ham en Olav 
Wilgenhof zijn aftredend en herkiesbaar. David Baakman is aftredend en niet herkiesbaar. 
Wegens drukke studiewerkzaamheden moet hij het schaken eraan geven. Klaas Hagendijk, 
Max Venema en Rob The zijn niet aftredend. Gerrit Ruegebrink en Coen Rampen worden 
voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Paul Ham zal niet langer fungeren als voorzitter en 
verruilt zijn functie voor het secretariaat. Olav Wilgenhof zal niet langer fungeren als 
secretaris en verruilt zijn functie voor het wedstrijdleiderschap. Na twee jaar is deze 
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functie dus niet meer vacant. Tevens wordt hij redacteur van de Toren. David Baakman 
treedt af en doet afstand van de functie van algemeen bestuurslid, jeugdcompetitieleider, 
Internetspecialist en begeleider van de jeugd. Gerrit Ruegebrink zal aantreden als voorzitter 
van het Schaakgenootschap. Helaas is hij niet aanwezig zodat Paul Ham deze vergadering 
voorzitter blijft. Coen Rampen zal de functie van algemeen bestuurslid, 
jeugdcompetitieleider, Internetspecialist en begeleider van de jeugd op zich nemen. Tevens 
blijft hij algemeen redactielid van de Toren en de Loper. Klaas Hagendijk blijft 
penningmeester. Max Venema blijft materiaalmeester. Rob The blijft jeugdleider. 
 
Materiaal: 
Max Venema geniet van zijn vakantie zodat dit punt niet erg uitgediept wordt. Voor de 
vakantie is het materiaal gecontroleerd en zijn de meeste klokken gerepareerd. 
 
Financiën: 
De kascommissie heeft de kas prima in orde bevonden. Het jaarverslag wordt doorgenomen 
en één en ander wordt toegelicht door Klaas Hagendijk. Het Volkshuis is begonnen met 
rekeningen te sturen en vroeg ƒ 1000,= over het eerste half jaar van 2001. Er zal nog met 
het Volkshuis onderhandeld worden over een prijs. Gedacht wordt aan  
ƒ 35,= per avond. Deze prijs wordt ook aan De Born betaald. Piet van Gorkum vindt dat het 
niet kan bestaan dat achterstallige contributie niet betaald wordt. Klaas Hagendijk meldt 
dat indien niet wordt betaald desbetreffend lid geroyeerd wordt. 
 
Zutphense Toren: 
Aan alle leden die de Toren niet hebben ontvangen biedt het bestuur haar 
verontschuldigingen aan. Dit seizoen zal de redactie van de Toren en de Loper bestaan uit 
Rob The (Loper), Coen Rampen (algemeen redactielid) en Olav Wilgenhof (Toren). Eric 
Kloppers beklaagt zich erover dat de Toren marginaal voorzien wordt van kopij en mist alles 
wat eigenlijk in de Toren thuishoort. In vergelijking tot de Loper ziet de Toren er vaak nogal 
‘zielig’ uit. Hij vindt dit slecht voor de club en acht het zeer belangrijk dat van ieder 
evenement verslag gedaan wordt, dat partijen geanalyseerd worden en smeuïge verhalen 
en/of foto’s het blad opsieren. Hans de Vos stelt voor bepaalde openingstheorieën te 
publiceren in de Toren. Berry Withuis stelt voor studieavonden te organiseren. Afgesproken 
wordt dat iedere teamleider verantwoordelijk is voor minimaal de wedstrijdverslagen. Dit 
betekent niet dat zij dan ook maar meteen alle verslagen moeten schrijven. Een team 
bestaat uit 6 tot 8 personen; één ieder zou bij toerbeurt het verslag kunnen schrijven. De 
redactieleden zijn verantwoordelijk voor het vergaren van kopij.  
 
Rondvraag/sluiting: 
Kees Henstra geeft aan dat de ontvangst van nieuwe leden te wensen over laat. Hij spreekt 
zijn verontwaardiging uit over het feit dat nieuwe leden niet worden voorgesteld aan de rest 
van de club, dat een gratis kopje koffie er niet bij is, dat de aanvangstijd van de interne 
competitie niet duidelijk is etc. Het bestuur betreurt de gang van zaken in het geval van 
Kees Henstra en biedt hierbij aan haar verontschuldigingen aan. Het bestuur zal trachten 
dergelijke slordigheden in de toekomst te voorkomen. Geopperd wordt een flyer te drukken. 
Deze flyer bestaat al, zal aangepast worden en standaard aanwezig zijn in de schaakzaal. Er 
bestaat de wens dat een ledenlijst met telefoonnummers wordt gepubliceerd in de toren. Er 
zal een enquête gehouden worden in de volgende Toren; aan de hand hiervan wordt bepaald 
of tot publicatie wordt overgegaan. Egbert Talens vindt dat het ledenaantal moet worden 
genoemd in het jaarverslag. Eric Kloppers meldt dat op zijn adres nog steeds post voor het 
Schaakgenootschap binnenkomt. Aan de instanties die het aangaan zal een adreswijziging 
doorgegeven worden. De vergadering sluit om 21.45 uur. 
 
Olav Wilgenhof 

 


