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Voorzitter:  Gerrit Ruegebrink 
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Redactie Algemeen: Coen Rampen 
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Teamleider team 3: Wim van Meeteren 
Teamleider team 4: Harry de Rover 
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Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  ƒ 165,- per jaar 
Juniorleden:  ƒ 90,- per jaar 
Aspirantleden:  ƒ 60,- 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: 
4-1-2002
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Voorwoord 

 
In de Zutphense Toren van oktober schreef ik dat het ledental van de OSBO en van de KNSB 
terugloopt. Hoe dat komt is men nog aan het onderzoeken, maar ik denk dat het in ieder 
geval aan de PR ligt. Kijk maar eens wat “onze jongens” gepresteerd hebben. Europees 
Kampioen! Een uitstekende prestatie. En wat heb je daarover in de pers gelezen, bitter 
weinig. In studio sport was een mededeling blijkbaar voldoende en aandacht voor een 
partij bespreking of een interview met de winnaars was ook teveel gevraagd. Ook 
plaatselijk wordt er zeer weinig tot geen aandacht besteed in de pers aan het schaken.  
Wat dat betreft moeten we de hand in eigen boezem steken. Ik zal proberen daar 
verandering in aan te brengen. 
Wouter Janse heeft een terugval, insult, gekregen. Hij heeft 5 dagen in het ziekenhuis 
gelegen en is nu weer thuis. Het spreken gaat wat moeilijker, hij is erg vermoeid. Wij 
wensen Wouter en zijn vrouw vanaf deze plaats veel sterkte toe.  
 
De interne competitie loopt goed. De wedstrijdleider heeft een jaaragenda gepubliceerd in 
het oktobernummer, zodat u precies kunt weten wat er elke maandag zal plaatsvinden. 
Ook als er geen interne competitieronde is moet je wel afmelden bij Olav! 
Maandag 29 oktober vond er een theoriebehandeling plaats vanuit een bepaalde stelling. 6 
groepen had Olav ingedeeld. Elke groep had een andere opening, waarin zwart een pion 
offert in de opening. Na een uur moesten de groepen tegen elkaar spelen. Er kwamen zeer 
interessante partijen op het bord en over het algemeen waren er positieve reacties. 
Misschien is het de volgende keer aan te raden om 1 persoon van de groep in de week 
voordat er gespeeld wordt alvast te benaderen. Hij kan dan de opening alvast 
voorbereiden en dit op de avond bespreken met de deelnemers van zijn groep. 
De externe wedstrijden verlopen over het algemeen goed. Het eerste heeft de 2e wedstrijd 
gewonnen. Het tweede speelde wederom gelijk. Het derde speelde ook gelijk. Het vierde 
heeft eveneens gewonnen en dat met 5 spelers! Het vijfde tenslotte heeft helaas verloren. 
 
Als laatste wil ik een oproep doen aan alle leden. Ruim je eigen materiaal en andere 
zaken, asbakken en zonnepitten bijvoorbeeld op. Laat dit niet steeds aan dezelfde 
personen over. Breng ook je kopje of glas terug naar Dinie. We moeten de speelzaal netjes 
achterlaten, dus ik reken op jullie verantwoordelijkheid, we zijn tenslotte gasten. Ook 
wordt de hand gelicht met het roken voor 22.00 uur. In de kroonkamer mag in het geheel 
niet gerookt worden, ook niet in de “hal” tussen de eerste speelzaal en de kroonkamer. 
Wil je toch voor 22.00 uur roken, doe dat dan in de hal waar de jassen hangen. 
 
Veel schaakplezier. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 



4De Zutphense Toren 80   4 

 

Redactioneel 

 
Voor jullie ligt alweer de tweede editie van de Toren onder mijn redactie. 
Van de wedstrijdverslagen heb ik nog altijd niets ontvangen van het 3e en het 5e team. Erg 
jammer.  
De foto’s verspreid in dit blad zijn van het Berkelstedentoernooi te Gescher, gemaakt door 
Wilfred Verbeek, dank Wilfred. Overigens: Zutphen eindigde op de 4e plaats. 
Over de theorieavond heb ik gelukkig behoorlijk wat materiaal aangeleverd gekregen.  
Kees Henstra heeft een interessant artikel over een onvergetelijke 
boekenmarktherinnering in Zutphen geschreven.  
De uitslagen tot en met de externe wedstrijd van Zutphen 1 tegen het Kasteel  
(24 november) zijn verwerkt. Zutphen kon op de valreep nog een gelijkspel wegslepen in 
een wedstrijd die (voordat Jan Kalkwijk helaas op zeer frustrerende wijze verloor) tot dan 
toe op een overwinning leek af te stevenen. 
Verder moet nog even over de te verwerken uitslagen voor wat betreft de interne 
competitie gemeld worden dat de gespeelde wedstrijden op de maandag in principe 
verwerkt worden. Tenzij vooraf duidelijk gemeld wordt dat een eventueel tweede (of 
derde) partij, die gespeeld wordt op een andere dan de maandagavond in verband met de 
externe competitie, mee moet tellen, zal dus de partij die normaal op maandag gespeeld 
wordt meegeteld worden voor de ranglijst. (Wat een vreselijke zin.) Hierover bestond 
vooral bij ondergetekende enige onduidelijkheid. Op de maandagavonden zijn veel vragen 
hieromtrent gesteld, vandaar dat ik het expliceer. 
Veel leesplezier toegewenst en tot het volgende redactioneel. 
 
Olav Wilgenhof 

Agenda november 2001 – februari 2002 

 
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; iedereen neemt een prijsje 
mee 
Maandag 24 december Kerstavond: geen schaken 
Vrijdag 29 december GEEN schaken in het Volkshuis 
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 
Woensdag 23 januari Bestuursvergadering 
Zaterdag 16 februari   Schoolschaaktoernooi te Warnsveld 
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Partij-analyse Intern: Willem Oving – Olav Wilgenhof  

 
Maandag 19 november speelde ik met zwart tegen Willem Oving een partij die me nog lang 
zal heugen. Niet dat ik nu zo best speelde maar ik kwam al wel snel twee pionnen voor te 
staan. Die twee pluspionnen garandeerden echter nog zeker niet een directe winst; Willem 
had voorsprong in aanval en in ontwikkeling en waarschijnlijk daardoor ruim voldoende 
compensatie… 
 
1) d2-d4   Pg8-f6 
2) Pb1-c3  d7-d5 
3) Lc1-g5   Lc8-f5 
4) f2-f3  Pb8-d7   
 
Na deze zet kwam Jeroen Bosch in een opperbeste stemming (hij moest tegen Klaas 
Hagendijk en kon rekenen op ongeveer drie kwartier voorsprong in tijd) kijken naar de 
stelling en begon Willem zijn twijfel over 5) Pxd5 te uiten. Jeroen (gekscherend) kon die zet 
meteen al niet goedkeuren en verstandig als Willem is, hij offerde een pion. 
 
5) e2-e4  d5xe4 
6) Lf1-c4  h7-h6  
 
Hier moest ik al even over denken. 
 
7) Lg5-e3  e7-e6 
8) f3xe4  Pf6xe4 
9) Pg1-f3  Lf8-b4 
 
Wit offert nu een tweede pion en weer moest ik redelijk lang denken. 
 
10) 0-0   Lb4xc3 
11) b2xc3  Pe4xc3 
12) Dd1-e1  Pc3-e4 
 
Deze stelling kwam Jeroen nog weer eens bewonderen. Zijn 
eerste reactie: “Waarschijnlijk had je toch beter op d5 
kunnen slaan, als ik zo de stelling even bezie.” Jeroen had 
zichtbaar plezier. Willem kwam met een sterke zet. 
 
13) Pf3-e5  0-0 
14) Lc4-b3  Pd7-f6 
15) Kg1-h1  Pf6-d5 
16) Le3-g1  … 
 
Zwart is aan de beurt en heeft meerdere mogelijkheden. 16) … Dg5 levert voor zwart niet 
voldoende op. Na 17) c4, Pf4 18) Txf4, Dxf4 19) Le3 moet zwart zijn dame inmiddels 
prijsgeven. Andere zetten na 17) c4 leveren voor zwart ook niet veel op want de dame komt 
ingesloten te staan. 16) …c6 lijkt de enige mogelijkheid om af te wikkelen naar een 
eventuele remise stand. Anyway, ik had de mogelijkheid 16) …Dg5 verworpen en dacht c6 te 
spelen maar om de één of andere duistere reden speelde ik hier: 
 
16)  …   Dd8-e7?? 
17) Lb3xd5     1 - 0 
Olav 

yyyyyyXyyX 
xCaAfAcGax 
xbBbAaBbAx 
xAaAaBaAbx 
xaAaDjEaAx 
xAaAhDaAax 
xaKaAaAaAx 
xHaHaAaHhx 
xiAaAlIkMx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 16) Lg1 
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Partijverslag Intern: Jeroen Bosch – Daniel Alink 

 
Jammerlijk gemist 
 
Soms heb je van die partijen waarin je een grote kans laat liggen. Aldus de volgende 
partij: 
 
Jeroen Bosch-Daniel Alink 
Interne competitie 15-10-2001 
 
1. d4 Pf6 2. c3 d5 3. Lg5 h6 4. Lh4 c5 5. e3 e6  
6. Pd2 cxd4 7. exd4 Ld6 8. Pgf3 a6 9. Ld3 Pc6  
10. 0-0 Ld7 11. Lg3 Dc7 12. Lxd6 Dxd6 13. De2 h5  
14. Pe5 Pg4 15. f4 Pcxe5 16. fxe5 De7 17. h3 Ph6  
18. c4 Lc6 19. c5 g6 20. b4 Pf5 21. Lxf5 gxf5 22. a4 Dh4  
23. Df2 Dxf2+ 24. Kxf2 Ke7 25. Pb1 Thb8 26. Pc3 b5  
27. cxb6 e.p. Txb6 28. b5 axb5 29. axb5 Txa1  
30. Txa1 Le8 31. Ke3 Tb7 32. Tc1 Lxb5 33. Kf4 Lc4  
34. Pd1 f6 35. Ta1 Kf7 36. Pe3 Tc7 37. Ta8 Le2  
38. Th8 Kg7 39. Tb8 fxe5+ 40. Kxe5 Tc3 
41. Kf4 Td3 42. Tb4 Kf6 43. g3 (zie diagram) 
 
Zwart heeft de hele partij onder druk gestaan, maar heeft 
door wat foutjes van wit de overhand gekregen. Na zet 43 heeft zwart dé kans op eeuwige 
roem, maar helaas ziet hij het niet, in ernstige tijdnood. Zwart won wel, maar op een 
minder flitsende manier dan in deze stelling mogelijk was… 
 
 
Daniel 
 
(Nou Daniel, zo ernstig was de tijdnood nu ook weer niet…) 
olav 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaBgAax 
xaAaBaBaBx 
xAiAhAmAax 
xaAaCjAhHx 
xAaAaEaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Diagram na 43. g3 
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Ranglijst Interne Competitie 

  
 
Interne + Externe competitie Schaakgenootschap Zutphen 2001/2002  

     

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

   19-11-2001 (9e 
ronde) 

     najaars COMPETITIE  Tweede/derde 
ronde,  

   

     Interne competitie    int+ext  Externe 
competitie 

  int+ext  

   naam  ges
p 

+ ½ - pnt afm pnt int pnt tot waard
e 

gesp + ½ - pnt. w/z % score 

1 A 2 Jan Kalkwijk 1 7 6  1 6 2 575,5 674,5 90 2 1  1 1 z 87,5 

2 A 1 Kees Henstra 43 6 3+r 2 1 4  392,5 590,5 89 3 2 1  2½ w 72,2 

3 A 3 Klaas Hagendijk 3 7 5 1 1 5½ 2 386,5 540 88 3 2 1  2½ 2z 77,8 

4 A 4 Daniel Alink 4 8 6  2 6 1 486 534,5 87 2  1 1 ½ o 65 

5 A 5 Jeroen Bosch 26 8 6  2 6 1 327 518 86 3 3   3 3z 80 

6 A 9 Willem Oving 6 6 4 1 1 4½ 1 397,5 442,5 85 2  1 1 ½ o 62,5 

7 A 10 Nagib Zafari 5 9 5 1 2 5½  428 428 84 3 1  2 1 o 50 

8 A 8 Sule Dzepar 9 8 4 3 1 5½  323 413 83 1 1  r 1 z 72,2 

9 A 6 Olav Wilgenhof 13 8 3  5 3  224 411 82 3 2  1 2 z 45,5 

10 A 7 Frank Posthuma 10 7 4 1 2 4½ 2 383 383 81 0    0 z 64,3 

11 B 11 Erik Kloppers 2 8 4 1 3 4½ 1 377 377 80 1  1  ½ 3z 56,3 

12 B 14 Gerrit Ruegebrink 14 7 2 2 3 3 1 235 361,5 79 4 1 1 2 1½ o 40,9 

13 B 16 Wim van Meeteren 19 4 2  2 2 3 222 352 78 2 1 1  1½ o 58,3 

14 B 20 Wilfred Verbeek 30 7 3 1 3 3½  252,5 319,5 77 1 1  r 1 o 56,3 

15 B 13 Hans de Vos 12 5 2 1 2 2½ 4 229 309 76 1 1   1 2z 58,3 

16 B 15 Otto Wilgenhof  2 2   2 5 305,5 305,5 75 0    0 o 100 

17 B 17 Tom Molewijk 18 7 2 2 3 3  191 305 74 2 1 1  1½ z 50 

18 C 22 Jan Blaak 11 6 3 2 1 4 2 303 303 73 2   2 0 2w 50 

19 B 18 Vincent Theissen 8 7 2 2 3+r 3  213 302 72 3  3  1½ 2z 45 

20 B 12 Jurjen Schouten  7 2  5 2  128 294 71 2 2   2 z 44,4 

21 B 19 Harry de Rover 23 7 2 1 4 2½  142,5 292,5 70 2 2   2 w 50 

22 C 25 Dirk van Rikxoort 20 5 3 1 1 3½ 3 273 273 69 1   1 0 z 58,3 

23 C 29 Wouter Rothengatter 7 7 3 1 3 3½ 2 260,5 260,5 68 2   2 0 z 38,9 

24 C 21 Piet van Gorkum 32 6 1 2 3 2 2 176,6 246,5 67 2 1  1 1 2w 37,5 

25 D 31 Wim van Schooten 34 2 1  1 1 5 173,5 245 66 2  2  1 o 50 

26 C 27 Wim Bekkers 37 5 1 3 1 2½ 3 198,5 234 65 1  1  ½ o 50 

27 C 23 Albert Goedkoop 22 6 4   2 4 2 228 228 64 1   1 0 w 57,1 

28 C 24 Meinze Weerman 15 6 1 2 3 2 1 223,5 223,5 63 2   2 0 o 25 

29 D 34 Han Molewijk 33 6 2  4 2 1 115 219 62 2 1 1  1½ 2w 43,8 

30 D 32 Albert Jansen 31 7 1 3 3 2½  142,5 208,5 61 2 1  1 1 w 38,9 

31 D 33 Arne Post Uiterweer  4 1 2 1 2  115 208 60 2 1 1  1½ 2w 58,3 

32 C 26 Cor Weltevrede 39 8 1 5 2 3½  171,5 205 59 2  1 1 ½ o 40 

33 C 28 Wout van Gulik 29 6 2 1 3 2½ 3 200,5 200,5 58 0    0 o 41,7 

34 C 30 Egbert Talens 40 7 1  6 1 1 67,5 190,5 57 2 2   2 w 33,3 

35 D 38 Fred Jongkind 24 8 2 2 4 3 1 190,5 190,5 56 1 1   1 2w 44,4 

36 D 36 Wim van Haaster 17 7 2 1 4 2½  141 172,5 55 2  1 1 ½ 2z 33,3 

37 D 37 Max Venema 27 5 1 2 2 2 3 171 171 54 1   1 0 o 33,3 

38 D 35 Henk Boland 44 7 r 1 6 ½  83,5 147,5 53 2 1  1 1 w 16,7 

39 D 39 Wouter Janse 21 0    0 9 133,5 133,5 52 0    0 o 0 

40 D 41 Paul Ham 25 3 1  2+r 1 4 113 113 51 2   2 0 w 20 

41 D 40 Raymond Gieteling 36 4  1 3 ½ 4 109 109 50 1   1 0 w 10 

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

 
Bij de tweede externe wedstrijd moesten wij wat laten zien tegen het op papier zwakkere 
Schaakmaat 2. De eerste wedstrijd tegen Wageningen 2 stond nog vers in het geheugen. In 
eind september werd, weliswaar met 3 invallers, kansloos verloren. 
Ook nu waren 2 sterke spelers, Kloppers en Alink, afwezig. Dit werd echter ruimschoots 
gecompenseerd door Kees Henstra, voormalig lid Schaakmaat 2! en Gerrit Ruegebrink 
meestal goed voor een degelijke remise. 
Die dag werden in ‘De Brinkhorst’ ook de KNSB-wedstrijden van Schaakstad gehouden. Een 
gezellige drukte met schaken t/m niveau meesterklasse.  
De wedstrijd had het volgende verloop: 
Als eerste maakte Berry Withuis moeiteloos remise met natuurlijk 1.f4! Het maakt niet uit 
welk bord. 
Wouter Rothengatter vergaloppeerde zich in de opening. Hij offerde een stuk voor wat 
tegen kansen. Het mocht echter niet meer baten en hij verloor. 
Kees Henstra speelde een scherpe partij met wisselende kansen. Zijn tegenstander raakte 
op tijd het spoor bijster en Kees maakte het daarna fraai af. (Ik ken deze speler verklapte 
hij mij na afloop.) 
Jan Kalkwijk speelde weer in zijn bekende gedegen stijl. Hij kreeg ogenschijnlijk 
moeiteloos een goede stelling en maakte het fraai af. 
Klaas Hagendijk kreeg al snel makkelijk spel. In een Koningsgambiet kreeg zwart initiatief 
met een bekend schijnoffer. Zwart handhaafde zijn pluspion en zette wit in een verloren 
stelling pardoes mat. 
Gerrit Ruegebrink maakte zijn faam als invaller waar en maakte verdienstelijk remise. 
Jeroen Bosch speelde zijn bekende Franse verdediging. Hij kreeg net die variant, die hij 
bijna nooit tegen kreeg een mopperde dus. Meestal gaat het dan toch wel goed. Ook nu 
kwam hij niet in gevaar en won. 
De buit was al lang binnen, toen Nagib Zafari nog bezig was met een lastig eindspel. Hij 
verloor pion waarna het eindspel kansloos was. 
 
Uitslagen: 
   Schaakmaat 2            1759 - Zutphen                  1889 3  - 5 

1. X.Gerritse          (2) 1839 - J.P.TH.Kalkwijk      (1) 1999 0  - 1 

2. E.van Pelt          (2) 1829 - J.Bosch              (1) 1976 0  - 1 

3. D.W.v/d Klis        (2) 1722 - B.J.Withuis          (1) 1878 ½  - ½ 

4. J.A.Dolsma          (2) 1786 - K.Hagendijk          (1) 2018 0  - 1 

5. W.Frouws            (2) 1736 - C.C.Henstra          (2) 1942 0  - 1 

6. T.J.de Hoop         (2) 1788 - W.Rothengatter       (1) 1783 1  - 0 

7. F.J.Zoutman         (2) 1740 - N.Zafari             (1) 1797 1  - 0 

8. H.J.Vinkes          (3) 1629 - G.J.Ruegebrink       (2) 1720 ½  - ½ 

 
Stand: 
    Promotieklasse Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.  Wageningen 2   4  11½                   5½       6 

2.  ASV 3          4  9½                 5     4½       

3.  Veenendaal     3  10           4                 6 

4.  De Toren       3  8½        4              4½       

5.  Lelystad       2  10                 3½       6½    

6.  Het Kasteel    2  7½     3        4½                

7.  Zutphen        2  7½  2½                      5     

8.  Doetinchem     0  7      3½    3½                   

9.  Schaakmaat 2   0  4½              1½    3           

10. Bennekom       0  4   2     2                       

 
Klaas Hagendijk 
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Wedstrijdverslag Extern: VDS 1 – Zutphen 2 

 
De wedstrijd tegen VDS is, evenals de eerste wedstrijd, in 4 – 4 geëindigd. We begonnen 
uitstekend met 3 winstpartijen, daarna 2 verliespartijen en 2 remise en tenslotte nog 1 
verliespartij. 
 

• Olav Wilgenhof, met wit, rokeerde kort. Olav speelde op de 9e zet h3, gevolgd door g4 
op de 14e zet, dus open Koningsstelling. Ik dacht dat Olav in het eindspel wat minder 
stond, maar niets bleek minder waar. Hij won een stuk en vervolgens de partij. 

• Hans de Vos, met zwart, speelde de Siciliaanse verdediging. Wit offerde een pion, maar 
kreeg daardoor ontwikkelingsvoorsprong. Tegenstander zag echter pion nimmer terug 
en Hans wist fraai te winnen. 

• Sule Dzepar, met wit, speelde een zeer degelijke partij, kwam langzaam beter te staan 
en won ook. 

• Jan Blaak, met wit, kwam goed uit de opening. Waar het minder is gegaan heb ik niet 
gezien. Hij heeft in ieder geval niet kunnen winnen. 

• Ikzelf speelde, met zwart, een draak van een partij. Alles ging eigenlijk fout wat er 
maar fout kon gaan. Een partij om snel te vergeten. 

• Vincent Theissen, met zwart, speelde uitstekend. Hij kwam zelfs een Toren voor, maar 
gaf die later zomaar weer terug. Remise is het geworden. Maar goed, remise is altijd 
nog beter dan verliezen. 

• Kees Henstra, met wit, speelde een zeer solide partij. Volgens mij stond hij telkens 
een stukje beter. Tegenstander verdedigde zich echter goed en een verdienstelijke 
remise was het gevolg. 

• Willem Oving tenslotte, speelde met zwart en kwam wat gedrongen te staan na wits 
opening met f4. Op het eind had Willem een kwaliteit minder, beiden waren echter in 
tijdnood. Tegenstander maakte een fout, waardoor Willem de Toren won. 
Tegenstander had alleen nog een pion. Willem hoefde de pion er alleen maar af te 
slaan en dan was het remise geworden. Willem echter zat in hoge tijdnood en zag niet 
zo gauw hoe hij de pion met het Paard kon slaan. Pion promoveerde en Willem kon 
opgeven. Jammer, niets aan te doen, volgende keer beter. Men was zelfs zo op de klok 
aan het “slaan” dat deze van de tafel op de grond viel. Na afloop bleek dat beide 
klokken niet meer liepen. Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat Willems vlag al 
gevallen was voordat de klok viel. 

 
Eindstand: 4 – 4. 
 
Gerrit Ruegebrink  
 

Wedstrijdverslag Extern: Ons Genoegen – Zutphen 3 

 
Ons derde team heeft in Almen op maandag 8 oktober 2001 tegen Ons Genoegen een 
onnodige nederlaag geleden. Enkele blunders waren hieraan debet. 
Aan bord 1 speelde Wim van Haaster een moeilijke partij. Hij kwam gelijk onder zware 
druk te staan en moest al snel opgeven. Aan bord 2 speelde Tom Molewijk een boeiende 
partij tegen de oudste OSBO-speler dhr. Blecart met wisselende kanzen. Aanvankelijk 
stond Tom een kwaliteit achter maar won deze in het eindspel terug, waardoor hij ineens 
beter stond. Het paard tegen loper eindspel eindigde in remise, hoewel beide spelers op 
winst uit waren. Heinze Weerman aan bord 3 had duidelijk zijn avond niet. Ofschoon hij 
met wit speelde, kwam hij niet lekker uit de opening. Tot overmaat van ramp gaf hij in 
een gelijke stand een toren weg en kon gelijk opgeven. Invaller Jurriën Schouten deed het 
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aan bord 4 gelukkig beter. Met aanvallend spel zette hij zijn tegenstander onder druk. In 
een moeilijk toreneindspel deed hij precies de juiste zetten, waarmee hij de eerste 
overwinning binnenhaalde. Ook teamleider Wim van Meeteren mocht de zoete smaak van 
de overwinning proeven. In een uiterst lastige stelling stond Wim voortdurend beter. Beide 
spelers moesten vel tijd verbruiken. In een ingewikkelde toren/loper afruil raakte de 
tegenstander het spoor bijster en kwam zomaar een toren achter. Hij gaf meteen op. De 
stand was nu 2½ - 2½. Alles hing dus af van de partij van Max Venema aan bord 6. Max was 
al gedurende de gehele partij in de verdediging gedrukt. Hij verdedigde zich manmoedig. 
Een puntendeling leek erin te zitten, maar in tijdnood koos hij niet de juiste voortzetting 
en moest toch de vlag strijken, zodat de einduitslag 3½ - 2½ werd. Al met al een niet 
verdiende nederlaag, maar toch….. 
 
Wim van Meeteren 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 3 – Schaakmaat 4 
 
Het 3e team heeft het eerste puntje te pakken. Na een ongekend spannende strijd werd 
het uiteindelijk een gelijkspel (3 – 3). Dat de beide teams volkomen aan elkaar gewaagd 
waren blijkt wel uit het feit dat van de zes partijen er vier in remise eindigden. Het waren 
geen salonremises; integendeel. In alle vier de remisepartijen werd op het scherpst van de 
snede gevochten. Vooral de partij van Arne Post Uiterweer was ongekend spannend. 
Na twee uur spelen haalde Wim van Schooten het eerste halfje binnen. Hij wilde graag met 
zwart spelen en met de Siciliaanse verdediging speelde hij een solide partij. Tom Molewijk 
speelde met wit zeer aanvallend en overspeelde met agressief spel zijn tegenstander. Met 
een mooie slotcombinatie won hij fraai. Helaas werd deze voorsprong al gauw 
tenietgedaan door een nederlaag van Meinze Weerman. In een rommelige partij moest hij 
de eer laten aan zijn tegenstander. Ikzelf speelde – met wisselende kanzen – ook remise. 
Bij analyse achteraf bleek dat de stelling zeer waarschijnlijk door mij gewonnen had 
kunnen worden. Maar met het halfje was ik tevreden. De stand was nu 2½ – 2½ en Arne 
Post Uiterweer (bord 6) stond een kwaliteit voor dus…. Wederom moest bord de beslissing 
brengen. Het werd en bloedstollende wedstrijd, waarin beide spelers in tijdnood kwamen. 
Beide spelers konden de partij afmaken, maar in tijdnood overziet men niet alles. Bij 
beide spelers stond de vlag op vallen. De harde klappen op de klok deed het ergste vrezen 
(voor de klok). Tenslotte viel de vlag van Arne het eerst, maar omdat zijn tegenstander 
alleen nog maar een koning en een paard had kon hij nooit winnen, zodat ik remise 
claimde, hetgeen door de club uit Apeldoorn werd geaccepteerd en de punten na een 
zinderend duel gedeeld werden. 
 
Wim van Meeteren 
 

Wedstrijdverslag Extern: Voorst 2 – Zutphen 4 

 
Voorst 2 tegen Zutphen 4    Uitslag: 2½  - 3½ 
 
Maandag 5 november heeft Zutphen 4 een uitwedstrijd tegen Voorst 2 gespeeld. Aan bord 
1 zat Harry de Rover en aan bord 2 zou Wilfred Verbeek hebben gezeten maar die kon niet 
komen; jammer eigenlijk, want Wilfred Verbeek kan goed schaken en dat we dan 1 punt 
van hem missen … maar goed dat weet je niet van tevoren. Op bord 1 had Harry de Rover 
een goede partij gespeeld want in het eindspel kon hij met zijn pion doorlopen die hij 
verdedigde met zijn loper. Hij had zich goed ingesloten want de tegenstander kon niet 
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door zijn stelling heen, hij kon dan ook een dame halen. Aan bord 2 zou Wilfred Verbeek 
zitten maar die was er niet. Aan bord 3 zat ik, ik heb mijn partij nog even nagekeken wat 
ik fout heb gedaan. Hier is mijn partij: 
 

Wit         Zwart 
1)  e4 e5  16) De3 0-0   
2) Pf3 Pc6  17) Pg5 Lh6 
3) Lb5 Pge7  18) Dg3 f6 
4) Pc3 d6  19) Pf3 Lxd2 
5) d4 Ld7  20) Pxd2 Dc2 
6) d5 Pb4  21) Dc3 Dxc3 
7) De2 c6  22) bxc3 Pb6 
8) a3 Pxc2  23) f4 f5 
9) Dxc2 cxb5  24) g3 fxe4 
10) 0-0 g6  25) Pxe4 Pxd5 
11) Db3 Da5  26) Pxd6 exf4 
12) Ld2 Tc8  27) Pxb7 f3 
13) Tc1  Lg7  28) Kf2 Lh3 
14) Pa2 Da4  29) Td1 Pe3 
15) Txc8+ Pxc8  30) Td8  

 0 – 1 
 
 

Ik heb deze partij verloren met wit. Maar goed, er zijn nog meer partijen die volgen en er 
is altijd weer een kans dat je kan winnen of remise kan spelen, als ik mijn best maar doe. 
 
Aan bord 4 zat Han Molenwijk. Hij vertelde mij nog dat hij zijn tegenstander binnen 20 
zetten mat had gezet; hij speelde ook een beetje een gesloten stelling, zodat zijn 
tegenstander niet bij zijn koning kon komen, waardoor hij mat kon geven met zijn dame 
en zijn loper. Aan bord 5 zat Wim Bekkers. Hij kon op het laatste moment zijn toren 
offeren waardoor hij met zijn loper de dame van de tegenstander kon aanvallen maar het 
risico was te groot. Hij was aan het tellen maar hij wilde het toch niet proberen. Hij heeft 
uiteindelijk remise gespeeld. Aan bord 6 zat Jurriën Schouten. Hij had een heel mooi 
eindspel met pionnen. De tegenstander had geen kans tegen hem want hij had eerder 
pionnen over dan zijn tegenstander en kon daardoor ook een dame halen. 
 
Albert Jansen 
 

Partij-analyse Extern: Olav Wilgenhof – Andre Schols 
 
Donderdag 8 november jl. speelde Zutphen 2 een externe wedstrijd tegen VDS 
(Vriendschap Door Strijd) te Beekbergen. Ik zat aan het 7e bord en speelde (dus) met wit 
tegen Andre Schols.  Hij gooide vrijwel direct zijn koningspionnen naar voren nadat ik 
gerokeerd had en won via een scherpe aanval een kwaliteit. Door secuur te verdedigen kon 
ik het hoofd boven water houden en wist ik de partij alsnog naar me toe te trekken. Andre 
stond beter, maar hij wist niet hoe de partij te winnen.  
 
1. d4 d6 2. e4 Pf6 3. Pc3 Pbd7 4. Lc4 e5 5. Pf3 h6 6. 0-0  c6   
Voordat de koningspionnen naar voren gaan moet eerst de dame naar veld c7 kunnen 
uitwijken zodat eventueel snel lang gerokeerd kan worden. 
7. a4 Dc7 8. Lb3 Le7 9. h3 Ph7 
Tot Ph7 heb ik steeds gedacht dat zwart kort zou rokeren.  

WyyyyyyyyX 
xAaAiAcGax 
xbJaAaAaBx 
xAaAaAaBax 
xaBaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAhAdBhEx 
xHjAaAmAhx 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Slotstelling na 30) Td8 
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10. Le3 g5! 
Zwart dreigt de koningstelling totaal op te rollen als wit niet adequaat reageert. 
11. Ph2 Pdf6 12. dxe5 dxe5 
Noodzakelijk. Nu kan zwart niet meer via zijn d-pion de weg vrij maken voor de dame die 
zeer actief zou kunnen opereren over de diagonaal b8-h2. 
13. Df3? h5 
Zeer onduidelijk waarom wit deze zet speelt. Met Df3 blokkeert wit zijn f-pion zodat 
pionverlies en nog veel erger dreigt. De2 zou veel beter geweest zijn gezien het vervolg.  
14. g4 hxg4 15. Pxg4 Lxg4 16. hxg4 Dd7! 
Nu blijkt het nadeel van Df3. Als de dame op e2 had gestaan zou wit nu simpel 17. f3 … 
hebben kunnen spelen gevolgd door 18. Tad1…  
17. Df5 Dxf5(?) 
Zwart zou beter overwegen 17. … Pxg4 te spelen wat bijzonder sterk lijkt. Na 18. Dxd7+, 
Kxd7 heeft zwart een zeer aantrekkelijke stelling. Wit kan moeilijk 19. Lxf7 spelen wegens 
19. … Pxe3. Na de tekstzet zijn de problemen voor wit echter nog niet voorbij. Pg4 is nog 
altijd mogelijk. 
18. gxf5 Lb4 
Ook nu lijkt 18. … Pg4 het overwegen waard. Omdat wit nog niet f3 heeft gespeeld, kan de 
witte zwartveldige loper niet naar een fatsoenlijk veld. 
19. f3 Ph5 20. Pe2 P7f6 
Zwart slaat niet op c3 om zijn sterke loper te behouden. Op g5 kan niet geslagen worden. 
21. c3 Le7 
Zwart bereidt een aanval via de diagonaal h4-e1 voor. 
22. Kf2 g4 23. Lc2(?) g3+! 
Nu maakt wit een foutje. De bedoeling van 23. Lc2 is pion e4 ondersteuning te geven, 
echter is dit niet nodig omdat na 23. Tg1 de opmars van de g-pion verhinderd wordt. Mocht 
zwart op f3 slaan, slaat wit met de koning terug, blijft e4 
gedekt en kan de toren via de open g-lijn opereren. 
24. Pxg3 Pxg3 25. Kxg3 Ph5+ 
Wit kan na 25. … Ph5+ wellicht 26. Kg4! spelen. En na 26. 
… 0-0-0 27. f4, Tdg8+ 28. Kf3 … staat wit vanwege een 
pluspion misschien zelfs beter. Ik durfde dit echter niet te 
spelen wegens dreigende matwendingen. Ik besloot een 
kwaliteit te geven en trachtte te profiteren van de 
pionnenmeerderheid in het centrum. Ook had ik zeker 
vertrouwen in het loperpaar. Zwart blijft natuurlijk beter 
staan. 
26. Kf2? Lh4+ 
(Kg4!) 
27. Ke2 Pg3+ 28. Kd2 Pxf1+ 29. Txf1 Le7(?!) 
Lange rokade is actiever. De volgende zet van wit is ook 
weer niet de beste. 
30. Tf2(?!) 0-0-0+ 
Td1 verhindert lange rokade. 
31. Ke2 Kb8 
Dekt a7. 
32. b4 Th1 33. f4? Lh4? 
Zwart moet Tg8 spelen eventueel gevolgd door Lh4.  
34. Tg2 Le1? 
Zwart wil op winst spelen maar het lijkt erop dat de winst 
niet echt meer voorhanden ligt. Na 34. … Te1+ 35. Kf3, 
Tf1+ 36. Ke2 … komt zwart niet verder dan remise. 
35. fxe5! Lxc3 36. Lf4 Kc8 

WyyyyyyyyX 
xAgAcAaAax 
xbBaAaBaAx 
xAaBaAaAax 
xaAaAbHaAx 
xHaAaHhAex 
xaKhAkAaAx 
xAhAaMiAax 
xaAaAaAaCx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 33. ... Lh4? 
 

WyyyyyyyyX 
xAaGaAaAax 
xbBaAaKiAx 
xAaBaHaAax 
xaAaAaHkAx 
xHeAaAaCax 
xaAaMaAaAx 
xAaAaAaAcx 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 44. ... Tg4?? 
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Nu blijkt het nadeel van de 31e zet van zwart en moet hij een belangrijk tempo besteden 
om niet direct onderuit te gaan. Het loperpaar doet z’n werk. 
37. Tg7! Tf8 
Wit heeft in korte tijd behoorlijk wat tegenspel gekregen  
38. Lb3 Te1+ 39. Kd3 Lxb4 40. Lxf7 Td8+ 41. Kc2 Txe4 42. Lg5 Th8  
42. … Te2+ 43. Kb3, a5 44. Lc4, Txe5 45. Le6, Kb8 46. Lf4, Ld6 ziet er goed uit voor zwart 
en brengt remise binnen handbereik. 
43. e6 Th2+ 44. Kd3 Tg4?? 
Verliest een volle toren. 
45. Tg8+ Kc7 46. Ld8+ 
 
 1 - 0 
 
Olav Wilgenhof 

Theorieavond 29-10-2001 

 
Maandag 29 oktober jl. werd (voor zover mij bekend) voor het eerst een avondje theorie 
behandeld. Ik heb gekozen voor de opzet theoriebehandeling plus het spelen van twee 
rapid-partijen vanuit een bepaalde stand. Daartoe heb ik 6 groepen samengesteld en iedere 
groep een gambietopening, waarin zwart een pion offert, laten voorbereiden. Doel: mensen 
laten kennisnemen van openingen die niet regelmatig gespeeld worden en zodoende 
Zutphense spelers verrassend uit de hoek laten komen, of niet onbeslagen ten ijs laten gaan 
mochten dergelijke openingen op het bord verschijnen. Ik besef uiteraard dat veel 
gambietopeningen, zeker wanneer uitgerekend zwart een pion offert, wellicht minder goed te 
boek staan. Toch is het mijns inziens zeer goed mogelijk ook hiermee goede resultaten te 
behalen, zelfs al worden deze openingen misschien al heel lang niet meer gespeeld. Zeker is 
dat vanuit dit type openingen zeer gepassioneerd spel kan ontstaan en dat de kanzen niet 
louter voor wit zijn. Hieronder vermelde openingen stonden op het programma. 
 
Het Lettisch gambiet:    1) e4-e5, 2) Pf3-f5, 3) exf5-e4,  
Het From’s gambiet:     1) f4-e5, 2) fxe5-d6, 3) exd6-Lxd6,  
Het Falkbeer tegengambiet:    1) e4-e5, 2) f4-d5, 3) exd5-e4,  
Het Boedapester gambiet:    1) d4-Pf6, 2) c4-e5, 3) dxe5-Pe4,  
Het Albin’s tegengambiet:   1) d4-d5, 2) c4-e5, 3) dxe5-d4, 
Het Wolgagambiet:    1) d4-Pf6, 2) c4-c5, 3) d5-b5;  
 
Van het Lettisch-, het Boedapester- en het Falkbeer tegengambiet werd gezegd dat wellicht 
niet de beste voortzetting is gekozen in de vastgestelde stand van waaruit geanalyseerd 
moest worden.  Indien dit inderdaad zo is, betreur ik de gang van zaken en bied ik hierbij 
mijn excuses aan.  
 
Na een chaotisch intro, waarin het samenstellen van de groepen enigszins bemoeilijkt werd 
doordat enkele leden niet kwamen opdagen, zodat gelijkmatigheid van de groepen niet 
100% gewaarborgd kon worden, werd door iedereen serieus en enthousiast gewerkt. Het 
klinkt misschien flauw maar ik wil er toch even op wijzen dat ik het verwacht van leden die 
niet kunnen of niet willen meedoen, zich afmelden. Het kan wat mij betreft niet zo zijn dat 
omdat er toevallig niets op het spel staat de afmeldingsplicht vervalt. Het organiseren van 
dergelijke avonden kost tijd en ik ervaar het als erg vervelend als de moeite voor niets blijkt 
te zijn geweest. Bovendien had Henk Boland er die avond flink de pest in omdat zijn 
tegenstander tegen iemand anders werd ingedeeld; in een andere groep kwam iemand te 
kort. Ik heb er echter niet bij stil gestaan dat Henk zonder tegenstander kwam te zitten. Henk 
is daarop stilletjes vertrokken. Mijn excuses Henk, dat de avond voor jou zo gelopen is.  
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Het idee om op deze manier het schaken te bezigen werd door velen (afgezien van Henk) 
hartstochtelijk bejubeld. Iedereen gaf zijn eigen invulling aan het program. Wim Bekkers en 
Piet van Gorkum speelden vier partijen; ook met wit speelden zij tegen elkaar de openingen 
die zij zelf met zwart voorbereidden. Zij kwamen tot de conclusie dat zij zelf nooit deze 
openingen zouden spelen, maar vonden het toch interessant er eens aan te hebben kunnen 
proeven. Vincent Theissen vond het erg leerzaam en ging zelfs zover door te zeggen dat wat 
hem betreft iedere maand iets dergelijks op het programma mocht komen te staan. Er waren 
ook enige punten van kritiek. Kees Henstra vond de openingenkeuzes slecht voor zwart. 
Klaas Hagendijk meldde dat hij totaal niets van het Wolgagambiet begreep. Gerrit 
Ruegebrink vond het jammer dat in zijn groep niemand enig kaas gegeten had van het 
Wolgagambiet. Het voorbereiden werd extra bemoeilijkt doordat in de aanwezige boeken 
niets over deze opening vermeld stond. Hij suggereerde om een volgende keer de 
‘groepsleiders’ tevoren in te lichten zodat reeds thuis enige voorbereiding zou kunnen 
plaatsvinden. Ook Albert Goedkoop kon zich hierin vinden. Albert vertelde mij de week 
daarop een anekdote over het From’s gambiet. In de oorlogsjaren speelde hij eens tegen 
een jonge, zeer veelbelovende schaker deze opening. Hij verloor maar wist zich de partij nog 
goed te herinneren. Willem Oving zou graag een volgende keer ook de andere openingen 
doornemen.  
 
Zo zijn er toch veel reacties gekomen op deze enerverende avond en volgt in deze Toren 
nog een aantal verslagen van de groepen. Helaas heeft niet iedere groep zich van deze taak 
gekweten. 
 
Olav Wilgenhof 
 
 
29 oktober 2001 Groep 4 van het Zutphens Schaakgenootschap bestudeert Albins 
Tegengambiet. Gegeven was: 1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4. 
 
De deskundigen in deze groep waren de heren: Oving, Zafari, Weltevrede, Talens en 
Goedkoop. Een levendige discussie speelde zich af, voornamelijk tussen de twee 
eerstgenoemden, onderbroken door de verslaggever die steeds, maar tevergeefs riep:  
“Niet zo snel!”  
 
Min of meer als vanzelfsprekend werd aangenomen dat het beste vervolg  
4. Pf3 c5 5. e3 Pc6 is, waarop de volgende varianten besproken werden: 
 

I. 6. Le2 Lf5 7. exd4 cxd4 8. Ld3 Lb4+ 
II. 6. Ld3 Lg4 met als mogelijk speelbaar vervolg: 

7. exd4 cxd4 8. Lb4+ Pd2 
        of: 7. Le4 Pe5 8. Lxb7 Tb8 9. Ld5 Pf6 

III. 6. Pa3 (Zafari!) Lg4 7. h3 Lxf3 8. Dxf3 
 
Als “nooit d4-speler” en in gezelschap van ELO-superieuren, heb ik nauwelijks iets 
inhoudelijks durven zeggen.  
Een blik in de “New in Chess” encyclopedie van 1982 heeft mij de indruk gegeven dat  
4. … c5 al helemaal verkeerd is en dat hier 4. … Pc6 op zijn plaats is. 
De database van Fritz5 geeft maar liefst 80 partijen met het Albins Tegengambiet, waaruit 
wit 50% scoort. Slechts in 4 van deze partijen werd 4. … c5 gespeeld. 
De database van Fritz6, die meer selectief is samengesteld, geeft slechts 5 partijen, allen 
met eveneens 4. … Pc6, waarin wit 80% scoort en adviseert na 4. … c5 5. e3 te spelen met 
als gevolg 5. … Pc6 6. exd4 met “groot voordeel voor wit”. 
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Bij een herhaling van een dergelijke “Openingstheorie-avond” is het misschien zinvol dat we 
een week van tevoren de te bekijken openingen te horen krijgen zodat er enig nuttig 
“huiswerk” kan worden gemaakt. 
 
Uw verslaggever 
A.J. Goedkoop 
Een noviteit op een clubavond: althans, dat vermoed ik: studiewedstrijden, zo noem ik ze 
maar.  
 
Op de jaarvergadering pleitten enkele leden voor meer diversiteit op de clubavonden. Het 
bestuur nam dit ter harte en op 29 oktober werden we vergast op 6 gambiet-openingen 
waarin zwart een pion offert. Een uur studie van een van de volgende gambieten ging aan 
de partijen vooraf: het Falkbeer-tegengambiet, het Wolgagambiet, het Froms gambiet, het 
Albins gambiet, het Lettisch gambiet en tenslotte het Boedapester gambiet. Dat er vanuit 
een vooraf opgelegde opening gespeeld wordt, is één ding, maar dat Olav Wilgenhof op het 
idee kwam om overeenkomst in de verschillende studies te brengen vond ik toch wel een 
origineel idee. In iedere genoemde openingen offert zwart namelijk een pion.  
 
Ik zat in de vijfde groep, de groep die de ‘schone' taak had het Lettisch te bestuderen. Zou 
dat toeval geweest zijn? De meest traumatische avond die ik dit seizoen met wit heb 
beleefd, speelde zich af in een Baltisch decor. Geen omgeving waar ik me direct weer op 
zou verheugen. Maar alla, de opdracht van deze avond was om het decor zelf te 
schilderen, met andere woorden: achter de zwarte stukken te kruipen in plaats van te 
schrikken van het uitzicht erop.  
 
Het Lettisch peloton: Jeroen Bosch, Albert Jansen, Olav Wilgenhof, Wim van Haaster en 
Hans de Vos. Hans de Vos schaarde zich bij de incomplete Boedapesters, zodat de 
voorstudie werd gedaan door de vier eerstgenoemden.  
 
Jeroen Bosch vond de opening maar niks: ‘Ik zou hem nooit kiezen, nooit. Moet je zien: na 
vijf zetten en je koning staat al op e7. Moet ik straks ook nog tegen Kloppers, die dit 
verhaal uit zijn hoofd kent.'  
 
Met het boek erbij vonden we toch aardige wendingen, maar of zwart ooit compensatie 
zou krijgen voor het geofferde materiaal (en niet te vergeten de krakkemikkige stelling) 
was steeds de vraag. Het leek cruciaal dat een wit paard op h8 terugveroverd moest 
worden. Dit bleek steeds heel moeilijk. Vandaar dat het komisch was om Jeroen 
enthousiast te horen roepen (in zijn partij tegen Eric): ‘Ik heb het paard gevangen! Ik heb 
het paard gevangen!' Hij won inderdaad.  
 
Na de eerste partij (30 minuten pp/pp: een ideaal speeltempo!) was het wisselen 
geblazen. Van opening wel te verstaan, niet van tegenstander. Na de Lettische partij was 
de beurt aan het Boedapester gambiet, dat door de anderen was voorbereid. Tegen Jan 
Blaak speelde ik twee heerlijke partijen. Spannend ook. Jeroen Bosch speelde, als gezegd, 
tegen Eric Kloppers, Albert Jansen tegen Jongkind (ik ken zijn voornaam niet (Fred red.)) 
en Olav Wilgenhof tegen Hans de Vos.  
 
Drie van de vier Lettische partijen gingen verloren, maar in de Boedapester scoorde zwart 
anderhalf uit vier; echter: leerzaam was het zeker.  
 
Een geslaagd initiatief en complimenten aan Olav voor het overdenken, op schrift stellen 
en leiden van deze avond.  
 
Wim van Haaster 



16De Zutphense Toren 80   16 

Openingsbehandeling: Froms Gambiet 
 
Deze opening ontstaat na 1 f4 e5  2 fxe5 d6  3 exd6 Lxd6. Onze groep bestond uit Max 
Venema, Harry de Rover, Albert Jansen, Sule Dzepar en Daniel Alink. Een half uur lang 
bestudeerden we de opening aan de hand van een boekje van New in Chess, waar enkele 
partijen in stonden. We kwamen tot de volgende leuke variant: 4 Pf3 g5  5 g3 g4  6 Ph4 
Le7  7 Pg2 h5  8 d4 h4 en de zwarte aanval kan alleen nog geremd worden met 9 Lf4. Dit 
speelden we dan ook met zwart in onze eerste wedstrijd, tegen de mannen van het Wolga-
Gambiet. Onze score: 4 uit 5! Ook uit het Wolga-Gambiet wisten we ons goed te redden, 
want met wit scoorden we opnieuw 4 uit 5. 
 
Het was een leuke avond en dit soort avonden brengen een gezellige en leerzame 
afwisseling van de interne competitie! 
 
Daniel Alink 

Partij-analyse Extern: Jan Kalkwijk - Xantine Gerritsen 

 
Schaakmaat 2- Zutphen 1 (3 nov. 2001, uitslag: 3-5) 
 
 
 
Op zaterdag 3 november speelde ons eerste tegen 
Schaakmaat 2, waarbij ik aan het 1ste bord een jonge 
tegenstandster had. De manier waarop ze de opening 
behandelde was prima (Berry Withuis wist me te vertellen 
dat lang geleden Euwe ook zo speelde), maar gaande de 
partij raakte ze het spoor bijster. Ik deed het ook niet 
allemaal goed, maar won toch vanwege een aardige 
combinatie aan het slot van de partij. Het begin van de 
partij geef ik zonder commentaar. 
 
1.c4 b6 2.d4 e6 3.Pc3 Lb7 4.Lf4 Lb4 5.e3 Pf6 6.Pf3 Pe4 
7.Tc1 0–0 8.Ld3 f5 9.0–0 Lxc3 10.bxc3 d6 11.Lxe4 fxe4 
12.Pd2 c5 13.Dc2 e5 14.Lg3 exd4 15.cxd4 De7 16.d5 
Te8 17.f3! exf3 18.Txf3 Pd7 19.Tcf1 Tf8 20.De4 Pe5 
 
De 20ste zet van wit creëert een probleem voor zwart, 
namelijk hoe te voorkomen dat pion d6 verloren gaat. Met 
de tekstzet kan wit in ieder geval een pion winnen, nl. op 
d6 of op h7. Zie: 21.Txf8+ Txf8 22.Txf8+ Dxf8 (22...Kxf8 
23.Dxh7) 23.Lxe5 dxe5 24.Dxe5. Ik zie ervan af, omdat ik 
denk in ieder geval de pion op d6 op te kunnen halen en 
met twee verbonden vrijpionnen in het centrum moet het 
een kwestie van tijd zijn om de winst binnen te halen. 
 
Aldus 21.Tf5 Txf5 22.Txf5 Lc8 
  
Zwart, in lichte tijdnood, doet de verkeerde keuze. Het 
idee om de toren van veld f5 te verjagen is prima, maar 
alleen 22. ... g6 was goed. Wat nu volgt is dodelijk. 
 
23.Txe5! dxe5 24.d6 Db7 25.d7  

 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xbEaAfAbBx 
xAbAbAaAax 
xaAbHdAaAx 
xAaHaLaAax 
xaAaAhIkAx 
xHaAjAaHhx 
xaAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Diagram na 20. … Pe5 

WyyyyyyyyX 
xCaEaAaGax 
xbAaAfAbBx 
xAbAbAaAax 
xaAbHdIaAx 
xAaHaLaAax 
xaAaAhAkAx 
xHaAjAaHhx 
xaAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Diagram na 22. … Lc8 

WyyyyyyyyX 
xCaEaAaGax 
xbFaHaAbBx 
xAbAaAaAax 
xaAbAbAaAx 
xAaHaLaAax 
xaAaAhAkAx 
xHaAjAaHhx 
xaAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Diagram slotstand 
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De slotstand is grappig. Zwart kan pion d7 alleen maar met de dame nemen en de toren 
gaat teloor. En als zwart eerst even de witte dame slaat, promoveert pion d7 met schaak. 
Zwart blijft dus een stuk achter en gaf het daarom op.  
 
Jan Kalkwijk 
 

Partij-analyse Extern: H. de Roos – Kees Henstra 

 
EEN HEKSENKETEL 
 
Als nieuw lid is het altijd toch weer een beetje spannend om externe wedstrijden te 
spelen. Je kent je teamleden niet of nauwelijks en bovendien had Hogerhand besloten om 
mij aan het 1e bord te plaatsen. Uit mijn wedstrijden in dezelfde klasse voor de 
Schaakmaat uit Apeldoorn wist ik dat je met name aan het 1e bord soms heel sterke 
tegenstanders kunt ontmoeten. 
Op 8 oktober was het dan zover: mijn eerste externe wedstrijd voor Zutphen. We moesten 
tegen Pallas II, een heel gerenommeerde tegenstander. Het is een partij geworden die me 
nog lang zou heugen, zoals u hieronder zelf kunt zien! 
Ook tijdens analyses thuis heb ik niet het idee dat ik alles begrijp. Zowel wit als zwart 
konden op verscheidene plaatsen beter spelen, maar een sluitende winstgang heb ik (nog) 
niet kunnen ontdekken. Wat een heksenketel! Een klein deel van mijn bevindingen zou ik 
hieronder graag willen publiceren. Neem een bord erbij en huiver mee! 
 
Wit: H. de Roos Zwart: Kees Henstra 
Datum 10 oktober 2001 
 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Pc3 e6 5. g4 Lg6 
De doorschuifvariant van de Caro-Kann. De zet g4 is een scherp wapen voor wit, dat echter 
ook zwart tegenkansen biedt. 
6. Pe2 c5 
Zwart moet heel actief in het centrum opereren, omdat er anders snel ongelukken op de 
koningsvleugel plaatsvinden. 
7. Le3 Pc6 8. h4 h5 
De ervaring met deze opening heeft mij geleerd dat deze zet meer kansen voor zwart 
biedt dan 8. … h6, zoals Gerrit Ruegebrink in zijn artikel over deze wedstrijd suggereert. 
Overigens hield mijn parate kennis omtrent deze opening bij deze zet op. 
9. Pf4 Pge7 10. gxh5 Lh7 
Ik wilde veld f5 vrijhouden voor het paard op e7. Overigens is het voor zwart niet goed 
mogelijk om 10. … Lxc2 te spelen vanwege 11. Dxc2 cxd4 12. Pb5! 
11. h6?!  
Deze zet lokt grote complicaties uit, die ik maar voor een 
deel kon overzien. 
11. … xcd4! 
Na slaan op h6 zou sterk 12. Ph5 komen. Zwart moet, 
zoals de theorie voorschrijft, zijn heil zoeken in het 
centrum. 
12. Lxd4 Pf5 13. hxg7 Lxg7 14. Lc5 Lxe5(?) 
Gezien het vervolg was 14. … Pxe5 wellicht beter. 
15. Pxe6! 
De enige kans nog voor wit om verlies te voorkomen, maar 
ook een heel sterke zet. Ik had met deze zet wel degelijk 
rekening gehouden en meende dat mijn volgende zet 
afdoende was. Niet aanlokkelijk was 15. … exf6 16. Dh5+ 
Kd7 17. Df7+ Pfe7 18. Lh3 en zwart heeft het heel 

WyyyyyyyyX 
xCaAaGaAcx 
xbBaAaBaEx 
xAaDaFaAax 
xaAkJeDaAx 
xAaAaAaAhx 
xaAaAaAaAx 
xHhHaAhAax 
xiAaLmKaIx 
ZwwwwwwwwY 
De heksenketel na de 16e 
zet van zwart 
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moeilijk. 
15. … Df6 16. Pxd5 Dxe6 
Er is nu een heel woeste stelling ontstaan waarvan ik nog steeds niet zeker weet of ik 
gewonnen of verloren sta. Ik zou hier natuurlijk dolgraag lang rokeren. 
17. Lc4! Ld4+ 18. Kf1 De4 
Ik was nu erg bang voor De1. Toch blijft zwart ook dan na een grote afruil materieel in het 
voordeel. 
19. Pc7+ Kd7 20. Ld5 
Ziet er gemeen uit. Gelukkig heb ik nog een goede zet tot mijn beschikking: 
20. … Pg3+! 21. fxg3 
Na 21. Kg1 heeft zwart niet veel beter dan met 21. … Pe2+ eeuwig schaak te geven...  
21. … Df5+ 22. Df3 Dxf3 23. Lxf3  Kxc7 24. Lxc6 Lxc5 25. Ld5 Lxc2? 
Veel beter was Thg8 gevolgd door Ld6 en verovering van de pion op g3. Wit kan niet slaan 
op f7 vanwege een penning na Tf8. Vanaf dit moment speel ik veel te optimistisch, met als 
gevolg dat de winst nog in gevaar dreigt te komen. 
26. Tc1 Ld3+ 27. Kg2 Kb6 
Na 27. … Kd6 komt zwart nog in de problemen na Lf3. Er dreigt een penning op d1 en ook 
Lc5 staat onveilig. 
28. Thd1 Lg6? 
28. … La6 was hier noodzakelijk. 
29. Lxb7! 
Natuurlijk! Even niet gezien… 
29. … Tad8 
Ik probeer zo lang mogelijk het loperpaar op het bord te houden. 
30. Lf3 Le3? 
Waarom niet gewoon ruilen? 
31. Tc6 Kb5 32. Tcd6 Tc8 
Opnieuw was ruil op d6 de aangewezen methode. 
33. T1d5+ Tc5 34. Ld2+ Kb4 35. a3+ Kb3 36. Td3+ 
Door mijn zwakke zetten wint wit steeds meer materiaal terug. 
37. … Lxd3 38. Txd3 Kxb2 
Hè, hè, in ieder geval nog een pionnetje meegenomen… 
39. Txe3 Tc3 
Eindelijk wordt zwart wakker. Ruil van de toren is de 
makkelijkste weg naar de winst. 
40. Txc3 Kxc3 41. a4 
Wit had hier nog 15 minuten, ikzelf nog 45 minuten. Ik 
vermoed nog steeds dat dit eindspel gewonnen is voor 
zwart. 
41. … Kd4 42. Kh3 f5 43. g4 f4 
Ik durfde hier niet op g4 te slaan omdat ik bang was in een 
eindspel terecht te  komen, zoals Timman dat in Buenos 
Aires 1978 had gekregen in zijn race naar het 
wereldkampioenschap. Slechts met de grootste moeite 
(hulp vanuit het thuisfront) had hij en winstweg weten te 
vinden. 
44. g5 Ke3 45. Lb5 f3 46. Kg4 f2 47. g6 Tb8 48. g7 Txb5 
Tg8 wint ook, maar dit gaat denk ik sneller. 
49. g8D Tb4+ 
Zo blijft zwart een stuk voor. Wit had hier rustig kunnen opgeven. 
50. Kh5 f1D 51. De6+ Te4 52. Db3 Dd3 53. Db7 Te5+ 54. Kh6 Dd6+  
Opgegeven 
 
Kees Henstra 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAcx 
xbAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHaAgAbHhx 
xaAaAaAaMx 
xAaAaKaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na de 43e zet van zwart 
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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  tot score  

Zutphen 1; 
prom.kl. 

Wagen. 2 Schaakmt. 
2 

Kasteel Doetinche
m 

Veenendaa
l 

De Toren ASV 3 Lelystad Benneko
m 

   

              
Jan Kalkwijk  1 0        1  
Jeroen Bosch 1 1 1        3  
Klaas Hagendijk ½ 1 1        2½  
Eric Kloppers   ½        ½  
Berry Withuis ½ ½         1  
DanielAlink  0  ½        ½  
Nagib Zafari 0 0 1        1  
Wouter Rothegatter 0 0 0        0  
Olav Wilgenhof i 0          0  
Vincent Theissen i ½          ½  
Kees Henstra i  1         1  
Gerrit Ruegebrink i  ½ 0        ½  
tot. Score B -/- M 2½ -/- 0 5 -/- 2      4 -/-4        11½ / 3  

              
Zutphen 2; 2e kl. B Pallas 2 VDS Schaakmt. 

4 
Voorst Schaakst. 5 De Cirkel Ede      

Kees Henstra 1 ½         1½  
Willem Oving ½ 0         ½  
Vincent Theissen ½ ½         1  
Sule Dzepar  1         1  
Jan Blaak  0 0         0  
Hans de Vos  1         1  
Olav Wilgenhof 1 1         2  
Gerrit Ruegebrink 1 0         1  
Dirk van Rikxoort i 0          0  
Albert Goedkoop i 0          0  
tot. Score B -/- M 4 -/- 1 4 -/- 1         8 -/- 2  

              
Zutphen 3; 3e kl. C Ons Gen. Schaakmt. 

5 
Pallas 3 Ugchelen VDS 2 Schaakst. 

8 
Twello      

Wim van Haaster 0 ½         ½  
Tom Molewijk ½ 1         1½  
Meinze Weerman 0 0         0  
Wim van Meeteren 1 ½         1½  
Dirk van Rikxoort             
Max Venema 0          0  
Jurriën Schouten i 1          1  
Arne Post Uiterweer i ½        ½  
Wim van Schooten i  ½         ½  
tot. Score B -/- M 2½ -/- 0 3 -/- 1         5½ -/- 1  

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

9 
   

Harry de Rover 1 1         2  
Wilfred Verbeek 1 r0         1  
Albert Jansen 1 0         1  
Han Molewijk ½ 1         1½  
Wim Bekkers  ½         ½  
Arne Post Uiterweer 1          1  
Wim van Schooten i ½          ½  
Jurriën Schouten  1         1  
tot. Score B -/- M 5 -/- 2 3½ -/- 2         8½ -/- 4  

              
Zutphen 5; 4e kl. D Ons Gen. 

2 
ASV 8 Metamorfo

se 
Twello 3 Schaakmt. 

6 
Voorst 3 Ugchelen 3    

Paul Ham  0 0         0  
Piet van Gorkum 1 0         1  
Raymond Gieteling 0          0  
Cor Weltevrede ½ 0         ½  
Egbert Talens 1 1         2  
Henk Boland 1 0         1  
Fred Jongkind i  1         1  
tot. Score B -/- M 3½ -/- 2 2 -/- 0         5½ -/- 2  
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Overzicht Externe Competitie 
 
 
 

             

 EXTERNE COMPETITIE ZUTPHEN 
2001/2002 

          

              
 promotieklasse Zaterdag   uitslag   2e klasse 

B 
   uitslag  

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

 3-nov-01 Schaakmaat 2  Zutphen    3 - 5    do 8-nov-01 VDS Zutphen 2   4 - 4   

 24-nov-01 Zutphen  Het Kasteel    4 - 4    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   3 - 3    ma 5-nov-01 Voorst 2 Zutphen 4   2,5 - 3,5   

 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   4 - 2          

 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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Toeval? 

 
Sinds 8 maanden woon ik (met veel genoegen) in Zutphen. Regelmatig onderneem ik 
uitstapjes om de omgeving en de stad beter te leren kennen. 
Op een byzonder fraaie dag in juli stelde mijn vrouw voor om de boekenmarkt in Zutphen 
te bezoeken aan de IJselkade. Aanvankelijk had ik er niet zo veel zin in, want naar mijn 
smaak is er maar één goede lokatie voor een boekenmarkt en dat is in Bredevoort. De 
beroemde markt in Deventer kan mij niet bekoren; te veel kraampjes, te veel mensen.  
Tenslotte liet ik mij overhalen en dus stapten we op de fiets en reden via het mooie 
fietspad langs de IJssel naar de boekenmarkt. Het was heel warm weer en ik zag met 
tevredenheid, dat het aantal kraampjes beperkt was. 
Aanvankelijk slaagde ik er in om in de schaduw te blijven door bij de boekenkramen aan de 
stadzijde rond te snuffelen. Zoals zo vaak bij dit soort evenementen bestond een groot 
deel van de aangeboden waar uit kookboeken en platenboeken, vaak heel mooi uitgevoerd. 
Op zeker moment kwam het ogenblik, om ook de kramen aan de IJsselkant te bezoeken. 
Door de stand van de zon was daar heel weinig schaduw, zodat ik mij er met een zekere 
haast langs spoedde. In de verte zag ik mijn vrouw al bij de fietsen staan, zij was kennelijk 
al klaar. 
Bij de allerlaatste kraam zag ik tot mijn verrassing iemand achter de boeken staan die ik 
kende van de Schaakclub Zutphen (ik weet nu dat het Willem Oving was). Als rechtgeaarde 
schaker houdt je dan even in. Ik wierp een blik op zijn stalletje en zag aan de zijkant een 
rijtje schaakboeken. Bij elke boekenmarkt waar ik kom snuffel ik daar even tussen want je 
kunt nooit weten. 
Zoals gebruikelijk zag ik de bekende openingdeeltjes van Euwe uit de 50er en 60er jaren 
en nog wat andere, mij deels bekende boeken. Toen viel mij één bandje op, geel van 
kleur, zonder enige opdruk. Mijn nieuwschierigheid was gewekt, ik greep het boekje dat in 
mijn hand spontaan openviel op bladzijde 49. Daar zag ik een tekening, die mij aan de 
grond vastnagelde: 
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Beste lezer! U kunt het geloven of niet, maar het origineel van deze tekening is in mijn 
bezit !!  Willem zag mij met het boek in de handen staan en dacht, dat hij nog een 
verkooppraatje moest houden. Hij wees mij er op, dat het boek van Berry Withuis 
afkomstig was en dat ik het voor de uiterst schappelijke prijs van f 40,- mocht hebben. 
Zonder af te dingen betaalde ik hem en reed met mijn kostbare kleinnood naar huis. 
Het boek had als titel "Schachgenie Aljechin" en was in 1953 uitgegeven in Oost-Berlijn. 
Mijn origineel meet ongeveer 70 x 50 cm en is met waterverf ingekleurd. Tot mijn 
verbazing bleek bij een nauwkeurige vergelijking, dat beide prenten niet identiek waren. 
Zo is de beenpartij van Lasker op de grote tekening bij de knie afgesneden en zijn een 
aantal pennenstreken een beetje anders. Voor het overige lijken beide tekeningen als 
twee druppels water op elkaar. 
De achtergrond van de prent, voor zover mij bekend, is als volgt: 
Mijn oom, Sytze Henstra, was een verdienstelijke kunstschilder, die echter te weinig 
verdiende voor zijn dagelijks levensonderhoud. Daarom tekende hij voor "De Telegraaf" 
tussen 1935 en 1965 honderden cartoons van bekende sportlieden. (Mijn vader heeft 
enkele originelen van schaakmeesters van hem gekregen, die nu in mijn bezit zijn. Op 
diezelfde wijze is ook de grote plaat in mijn bezit gekomen). In 1938 werd in Nederland 
het beroemde AVRO-toernooi gehouden met als deelnemers de acht sterkste spelers van 
dat moment. In opdracht van "De Telegraaf" heeft hij toen de prent getekend, die ik 
tegenkwam in het schaakboekje. Die tekening is op 26 april 1939 gepubliceerd in "De 
Telegraaf", merkwaardigerwijs een tijd na het toernooi! 
Ik ben in het bezit van het z.g. "Henstraboek", een genealogische opsomming van mijn 
voorouders inclusief wetenswaardigheden. Toevallig staat dezelfde prent in dat boek. De 
afbeelding bij dit artikel is daaruit afkomstig. Er is maar één verschil met de afbeelding uit 
"Schachgenie Aljechin": in het schaakboek is de handtekening van Sytze Henstra afwezig. Ik 
vermoed daarom, dat de prent zonder toesteming van mijn oom in het boek is opgenomen. 
Hoe de Oostduitsers er aan gekomen zijn is mij een raadsel. 
Waarom mijn oom van deze afbeelding een veel grotere, ingekleurde tekening heeft 
gemaakt is voor mij een mysterie. Ik kan het hem niet meer vragen want hij is 16 jaar 
geleden overleden. Het enige, dat ik kan verzinnen is, dat de schaakmeesters de cartoon 
zó aardig vonden, dat hij op hun verzoek de grote plaat gemaakt heeft en dat die wellicht 
tijdens het toernooi aan de muur heeft gehangen. 
 
Tot slot nog even een korte beschouwing over het AVRO-toernooi. Aljechin had in 1937 de 
wereldtitel weer op Euwe heroverd en daarom staat hij op de tekening afgebeeld als 
degene, die de eerste viool speelt. Het toernooi werd echter door Keres en Fine samen 
gewonnen met 8½ uit 14. Aljechin eindigde samen met Euwe en Reshevsky op 4e t/m 6e 
plaats met 7 punten. 
 
Kees Henstra 
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