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Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 

Het nieuwe jaar is begonnen en dus is het natuurlijk ook weer tijd voor een nieuwe Loper! 
Gaat het al een beetje met de €’s? Vast wel, jullie geven in ieder geval niet minder uit op 
de club… In deze Loper de verslagen van de laatste externe wedstrijden alweer, tenzij we 
ons nog geplaatst hebben voor de finales, maar volgens mij is dat niet gelukt. Verder 
hebben we weer meegedaan aan het OSBO-kampioenschap voor individuele spelers. Omdat 
er hier door de Zutphense spelers toch wel heel goed gespeeld is, hebben we hier een 
uitgebreid verslag van.  
 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
 
Rob 
 
 

Agenda 

Vrijdag 1 februari Begin voorjaarscompetitie(s) 
 
Vrijdag 8 februari Prijsuitreiking najaarscompetities 
 
Woensdag 13 t/m  23e Open Apeldoorns Kampioenschap (“Foto Kuipers  
Vrijdag 15 februari Toernooi”, zie aankondiging ver in dit blad) 
 
Vrijdag 22 februari  Deadline De Zutphense Loper 82B 
 
Zaterdag 23 februari  Schoolschaakkampioenschap basisonderwijs Zutphen e.o. 
 
 
 
 
 

Jantje komt terug van de dokter. 
Zijn moeder vraagt aan hem: 

“En, wat zei de dokter?” 
 

“Dertig Euro.” 
 

“Nee, ik bedoel: wat had je?” 
 

“Twintig Euro.” 
 

“Dat bedoelde ik niet. Wat mankeerde je?” 
 

“Tien Euro.” 
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Interne Competitie 

 
Superliga 
 
De eindstand van de Superliga is bijna bekend. De winnaar is al wel duidelijk (heel 

verrassend): Daan Vinke. Gefeliciteerd Daan! Het is duidelijk dat hij zijn naam op de beker 

verdient, want hij scoorde 10 uit 10! Hee Daan, heb je gisteren leren schaken of vandaag? ;-) 

 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Eric Kloppers X ½/- 1/1 0/0 -/0 1/0 3½ 

2 Maarten Derickx -/½ X 1/1 0/0 1/0 1/0 4½ 

3 Lennaert Stronks 0/0 0/0 X 0/0 1/1 1/0 3 

4 Daan Vinke 1/1 1/1 1/1 X 1/1 1/1 10 

5 Leon ter Horst 1/- 1/0 0/0 0/0 X 0/- 2 

6 Vincent Linssen 1/0 1/0 1/0 0/0 -/1 X 4 

 

De degradanten zijn nog niet helemaal duidelijk aangezien ik niet weet hoeveel er moeten 

degraderen! Leon, Lennaert en Eric bevinden zich ‘in de gevarenzone’. Binnenkort is hier 

meer over bekend. 

Er rest mij nog een compliment te maken aan alle Superliga spelers. Ik zag namelijk in de 

tweede helft van het toernooi eindelijk eens wat andere openingen dan het Vierpaardenspel! 

Als ik het me goed herinner hebben vooral Eric en Lennaert hieraan bijgedragen. Misschien 

komt het dan toch door de openingslessen van Vincent (Theissen, die nu in Spanje zit als het 

goed is. Maar… hij komt terug! Wanneer weten we nog niet.)! 

Jongens allemaal veel succes in de rest van het jaar (vooral met de examens)! 

 

Daniel 

 
 
Grote Competitie 
 
We hebben inmiddels de veertiende en laatste gewone speelronde gehad en het is nog 
steeds spannend aan de top. Stefan begon het jaar slecht afgelopen vrijdag door zijn dame 
weg te geven tegen Thomas! Hierdoor staat hij nog maar een paar punten voor op Vincent 
en Thomas. Stefan kan echter maar één partij inhalen in de inhaalrondes; zijn belagers 
twee. Simon doet ook nog mee voor een plaats bij de eerste drie. Floris is een paar weken 
geleden blijkbaar in rook opgegaan; hij is vier rondes niet aanwezig geweest en heeft zich 
ook niet afgemeld. Dit heeft uiteraard desastreuze gevolgen voor zijn positie op de 
ranglijst. Winand en Frodo hebben ook niet slecht gespeeld dit seizoen, maar door hun 
beperkte aanwezigheid zijn ze helaas niet hoog geëindigd. Lisa kwam laat op gang dit 
seizoen; ze scoorde twee punten de afgelopen rondes en staat nu sinds lange tijd niet 
meer onderaan! Goed gedaan, Lisa! 
 
Tot slot nog even de procedure voor de twee inhaalrondes. Iedereen die één ronde niet 
gespeeld heeft (een 1 in de Ng kolom) speelt alleen in ronde 15 (of 16, als je je afmeldt 
voor ronde 15). In ronde 16 ben je dan automatisch afwezig met reden. De rest speelt 
zowel ronde 15 als 16. 



 

De Zutphense Loper 81B 4 

 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng Perc 

1 Stefan Stappenbelt 623.00 70 13 10 0 3 0 1 76.9 
2 Vincent Vreeken 618.00 69 12 9 0 3 0 2 75.0 
3 Thomas van Schooten 596.67 68 12 9 0 3 0 2 75.0 
4 Simon Koekkoek 539.00 67 13 8 1 4 0 1 65.4 
5 Floris Graziosi 507.00 66 9 7 0 2 0 5 77.8 
6 Winand Mestebeld 501.00 65 10 7 0 3 0 4 70.0 
7 Jelle Will 390.00 64 12 6 0 6 0 2 50.0 
8 Rick Koekkoek 376.67 63 12 5 1 6 0 2 45.8 
9 Frodo Muyzer 344.00 62 9 6 0 3 0 5 66.7 

10 Matthijs Makkink 336.83 61 12 5 0 7 1 1 41.7 
11 Timon Gosen 334.00 60 10 4 0 6 1 3 40.0 
12 Mirjam van Saane 313.50 59 9 3 1 5 1 4 38.9 
13 Alex Weisbeek 240.67 58 11 3 0 8 1 2 27.3 
14 Roy Koers 202.00 57 13 3 1 9 0 1 26.9 
15 Lisa Kant 174.17 56 11 2 0 9 1 2 18.2 
16 Rene Gosen 139.00 55 10 1 0 9 1 3 10.0 

 
Wa = Waardecijfer, Gsp = Aantal partijen gespeeld, Gw = Aantal partijen gewonnen, Rm = 
Aantal partijen remise gespeeld, Vl = Aantal partijen verloren, On = Aantal keren niet 
gespeeld vanwege een oneven aantal spelers, Ng = Aantal keren niet gespeeld vanwege 
afwezigheid (met of zonder reden), Perc = Percentage punten uit gespeelde partijen. 
 
 
Coen 

 
 
 
 

Jantje komt terug van de dokter. 
Pietje vraagt hem: 

“En, wat heb je van de dokter meegekregen?” 
 

Jantje: 
“Iets om van te zweten.” 

 
Pietje: 

“Oh ja? Wat dan? Zeker zalf...” 
 

Jantje: 
“Nee, de rekening.” 
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Externe Competitie: Zutphen AB (8-12-2001) 
Zutphen AB verliest niet in Zwolle 
 
Met zijn vieren op de achterbank in de auto van Maartens vader reden we naar Zwolle, 
waar onze tweede AB-wedstrijd zou zijn. Het was dus nogal proppen achterin maar we 
konden het gelukkig nog op tijd vinden en zo onze ledematen nog net redden van totale 
verstijving en/of afknelling. Verrassend genoeg (…) was de organisatie er nog niet dus we 
mochten nog een half uurtje toekijken hoe enkele spelers van een andere vereniging het 
enige aanwezige schaakbord gebruikten voor een wel erg saaie (en vooral eindeloze) 
schaakvariant, ik weet de naam even niet meer. Gelukkig kwamen de organisatoren nog 
wel en ondanks de kou in de zaal (we hadden wat ramen opengezet om de stank te 
verdrijven – ach, je kan niet alles hebben hè) konden we beginnen. 
 
Onze eerste ronde was tegen de Toren AB. Ik kende ze nog van vorig jaar, ik meen dat we 
toen met 2,5-1,5 hebben gewonnen. Deze keer zag het er ook prima uit, Daan begon een 
vroege aanval en ikzelf stond ook aardig. Maarten speelde een enigszins passieve opening 
en zijn pionnenstructuur met g6-f6-e6 was er dan ook naar. Ondertussen had Leon wat 
technische problemen met zijn klok. 
Ik had een tijdje niet bij Maarten gekeken maar ik was nog net op tijd om te zien hoe hij 
met een loperschaakje een toren verschalkte en zo was de eerste 1 binnen. Ikzelf had een 
pion geofferd maar dat bleek niet zo goed uit te pakken. Net toen ik het niet meer zag 
zitten, gaf mijn tegenstander een kwaliteit weg, die achterstand vergrootte hij vervolgens 
tot een stuk en een pion en als toetje mocht ik ook zijn dame nog slaan. 2-0. 
Leon leek ondertussen te verliezen en dat deed hij dan ook. Daan stond een stuk achter, 
maar dankzij een 3e-stap fout van zijn tegenstander (uitschakelen van een verdediger: 
slaan+hout) kon hij dat weer terugwinnen. Wat resteerde was een eindspel waarin hij 2 
pionnen miste maar wat actiever stond. Helaas kwam zijn tegenstander eruit en won de 
partij. 
 
Zutphen AB – De Toren AB 2-2 
 
Tussen de rondes door besloten we wat te schaken in een achterafzaaltje. Net toen we 
geroepen werden voor de tweede ronde hoorden we wat rumoer in de speelzaal. We 
snelden toe en er bleek een probleem te zijn met de indeling. De organisatie van ZSG was 
namelijk van plan 2 teams voor de tweede keer tegen elkaar te laten spelen.  
Nou verdient dit wel enige uitleg. Het is namelijk zo dat de OSBO dit jaar besloten heeft 
om de AB-competitie structureel in de soep te laten lopen. Om te beginnen sturen ze 
verkeerde uitnodigingen naar verkeerde clubs, waardoor de ene helft van de clubs op de 
goede locatie voor de AB Noord competitie in Zwolle was aangekomen en de andere helft 
bij de AB Zuid competitie in Arnhem! (Eigenlijk hebben ze de uitnodigingen wel goed 
verstuurd in de vorm van een toch wel duidelijk competitierooster, maar de jeugdleiders 
van verschillende verenigingen lezen dit rooster kennelijk niet goed! Echt waar!!! 
Hierdoor raken de OSBO en zo te zien dus ook de deelnemende spelers aardig 
gefrustreerd… Overigens helpt het ook niet als sommige jeugdleiders uit de AB Zuid-
competitie zelf ook nog uitnodigingen gaan sturen en dan ook naar teams uit de AB Noord-
competitie. Gelukkig kunnen we bij SGZutphen wél lezen… - red). Verder hadden ze nog 
besloten de bedenktijd te verlagen van een uur naar 45 minuten per persoon. Nou waren 
wij allang blij dat we op tijd op de goede plaats waren, maar nu kregen we nog te maken 
met een briljante organisatie ter plaatse van ZSG. Dat er tijdens de partijen constant 
irritante Windows-geluidjes uit de laptop van de organisatie kwamen waren we zo 
langzamerhand wel gewend, maar nu bleek dat ze dus twee teams voor de tweede keer 
tegen elkaar wilden laten spelen. 
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Na luid protest van de teamleiders werd de indeling alsnog gewijzigd en konden we aan de 
tweede ronde beginnen. 
 
De eerste paar minuten van de match tegen Dronten AB verliepen na het voorval in een 
ontspannen (of beter gezegd hilarische) sfeer. Leon en Maarten gaven vrolijk stukken weg 
alsof het UPC-aandelen waren en hoewel Maarten erop stond al zijn stukken te offeren 
verloren ze toch beiden vrij snel. Ikzelf stond solide en wist een kwaliteit te winnen, 
waarna het eindspel gewonnen was en werd. 
De partij van Daan verdient speciale aandacht. Zijn tegenstander was namelijk opvallend 
zelfverzekerd aan de partij begonnen. Dat vroeg natuurlijk om een afstraffing. Het is 
moeilijk om de partij goed te beschrijven maar aan de hand van enkele citaten zal ik een 
indruk proberen te geven van de sfeer en de situatie op het bord. Voor het gemak noemen 
we de tegenstander van Daan X. 
 
X (aan het begin van de ronde): “Zo dat wordt weer effe 4-0.” 
X (aan het begin van de ronde, rond half 3): “Zal ik even bellen dat mijn vader om half 4 
kan komen om ons op te halen? Of 3 uur?” 
X (nadat hij een gedekt paard slaat met zijn loper, duidelijk een afruil): “Ik sta nu al 
voor.” 
X (slaat een ongedekte pion): “Nu sta ik echt voor.” 
X (slaat nog een pion): “Zo, weer een pion.” 
X (nog steeds vol zelfvertrouwen): “Heb je gisteren leren schaken of vandaag?” 
 
Rond dit moment begon het van vermakelijk toch vervelend te worden. Gelukkig strafte 
Daan het op de enige juiste manier af: op het bord. 
 
X (ziet zijn witte koning op g1 omringd door, naast witte pionnen op h2, g3 en f2, een 
zwarte pion op f3 en een zwarte dame op h3. Hij wordt langzaam rood): “Hmm.” 
X (wordt matgezet en geeft Daan een hand): “Goed gespeeld”. 
Daan (met een grijns van wraak en voldoening op zijn gezicht): “Heb je gisteren leren 
schaken of vandaag?” 
 
Dronten AB – Zutphen AB 2-2 
 
Nadat Daan al weggelopen was, en ik was nog bezig, zat zijn tegenstander nog versuft 
achter zijn bord. Uitroepen van ongeloof en kwaadheid wisselden elkaar af. Uiteindelijk 
verliet ook hij de zaal, beseffend dat hij zijn team van een overwinning beroofd had. 
 
 
Daniel  
 
(En aan de vader van Maarten: Bedankt voor het rijden! – red) 
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Externe Competitie: Zutphen AB (5-1-2001) 
Dit was een bijzondere competitiedag voor Zutphen AB. Ten eerste had ik Floris niet 
kunnen bereiken, hoewel ik z’n huis in de week ervoor toch platgebeld heb. Floris is 
trouwens nou al een paar maanden niet op komen dagen op de club. Floris, leef je nog? 
Nou ja, in ieder geval zaten we zonder 4e bordspeler en dat bleven we helaas ook, omdat 
ik de avond ervoor geen speler had gevonden om in te vallen… Olav verzorgde het vervoer 
voor vandaag. Omdat de OSBO nogal wat problemen heeft gehad met teams die op eerdere 
dagen niet naar de goede plek toegereden waren, hebben ze besloten nu alle teams uit 
alle AB-groepen maar naar één plek te laten komen en tegelijkertijd maar wat 
inhaalpartijen te spelen. Wat uiteindelijk inhield dat het AB-team eerst een ronde heeft 
gespeeld tegen Nunspeet, toen een hele ronde heeft gewacht op andere teams die toen 
een partij inhaalden. Daarna speelde Zutphen AB de 2e partij tegen ZSG AB1 uit Zwolle. 
Olav heeft dit allemaal maar niet afgewacht en heeft voor iedereen treinkaartjes terug 
gekocht… 
 
De uitslagen: 
Zutphen AB – Nunspeet AB: 3-0 (!) 
Zutphen AB - ZSG AB1: 2-2 
 
 
Rob 
 

Externe Competitie: Zutphen C (15-12-2001) 

Vandaag speelt Zutphen C in Zwolle, op precies dezelfde plek als Zutphen AB vorige week. 
Het is nog even goed uitkijken naar straatnaambordjes in die kleine Zwolse straatjes maar 
ik rijd bijna in een keer goed (ik leer het nog wel!). We zijn in ieder geval op tijd, want 
het gebouw is nog niet open. Gelukkig laat de organisatie niet al te lang op zich wachten 
en dan mogen we toch echt naar binnen, waar het toch een stuk warmer is. Laat ik 
trouwens maar even vertellen wie er vandaag allemaal meegegaan zijn: 
 
1. Vincent Linssen 
2. Eric Kloppers 
3. Rick Koekkoek 
4. Thomas van Schooten 
 
Binnengekomen vallen meteen al een paar bordjes op: we mogen binnenin het gebouw niet 
in drugs handelen en de zaal waar we spelen heet de “Pingo”… Voordat we beginnen moet 
ik nog even de auto verzetten.  Als ik een kwartiertje later terugkom zijn we gelukkig nog 
niet begonnen, want het begin had ik niet willen missen. De eerste ronde spelen we tegen 
de Schaakmaat C4. Om de een of andere reden wordt het overgrote deel van onze club 
spontaan nerveus als het woord “Schaakmaat” valt, zelfs als er “D8” of “C14” achter 
gezegd wordt. Ik snap er niets van. Gelukkig is dit C-team niet onder de indruk van “De 
Schaakmaat”. Er wordt bij de tegenstanders in de eerste zetten lekker veel met Dames 
aangevallen. Dit gaat dan ook fout: Thomas weet binnen 3 minuten te winnen van zijn 
tegenstander die overigens een best wel aardige muts met knipperlichtjes (!) op had. Rick 
doet wel even iets verkeerd en verliest een Dame, maar hij wint deze een paar zetten 
later prompt weer terug, dus er is nog niet veel aan de hand. Hij komt zelfs beter te staan, 
net als Eric. Aleen Vincent is nog niet wakker: hij geeft het ene stuk na het andere weg. 
Uiteindelijk verliest hij dan ook, maar Rick en Erik winnen hunnen partij. Zutphen C – 
Schaakmaat C4: 3-1 
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Ronde 2 wordt gespeeld tegen Pallas C uit Deventer. 
Gelukkig trapt Eric niet in het openingstruukje van de 
tegenstander (Russisch. Vraag op de club aan je leraar 
maar wat dat is…). Eric begint nu trouwens echt lang na te 
denken. De eerste keer dat ik iemand na zie denken in de 
C-categorie. Echt goed, Eric! Vincent is nog steeds niet 
goed op gang gekomen: hij verliest twee stukken. Thomas 
zit na een kwartier in een heel interessant eindspel (zie 
diagram). Het gaat even gelijk op, maar Thomas speelt 
het goed. Kennelijk kent Thomas zijn tegenstander “het 
vierkant” (Stap 3) niet, maar Thomas wel. Thomas haalt 
dus wél 2 Dames en zijn tegenstander niet… Bij Eric is 
ondertussen een echt scherpe partij ontstaan. Hij raakt 
hier en daar helaas een paar pionnetjes kwijt en dan 
wordt het toch moeilijk. Uiteindelijk geeft Eric in verloren 
stelling op. Netjes, Eric! Helaas verliezen Vincent en Rick ook, hoewel Rick zich met hand 
en tand verdedigd heeft en het de tegenstander met een stuk achter nog knap moeilijk 
heeft gemaakt. Pallas C – Zutphen C: 3-1 
 
In Ronde 3 spelen we tegen O&O C uit Kampen. Meteen in het begin valt op dat Vincent 
zijn dag echt niet heeft. Hij verliest al vrij snel. Hmmm… Misschien ligt het ook wel een 
beetje aan onze tegenstanders, want Rick en Eric lijken ook afgedroogd te worden. Rick 
verliest ook, maar Eric probeert er nog wat van te maken met een Koningsaanval. Helaas 
wordt Eric teruggedrukt en verliest hij ook, net als Thomas. Nou, dat was kort maar 
krachtig. O&O C – Zutphen C: 4-0 
 
De 4e ronde begint wat later omdat de indeling aangepast moet worden. De toernooileiding 
wil namelijk twee teams tegen elkaar laten spelen die eerder vandaag al tegen elkaar 
gespeeld hebben, en daar zijn sommige teamleiders het toch niet mee eens. De tijd 
gebruik ik om een peptalk te houden met Vincent. Een beetje laat misschien, maar het 
werkt wel! Terwijl Rick al snel verliest, omdat hij iets over het hoofd heeft gezien, veegt 
Vincent de vloer aan met zijn tegenstander van MSV C (Meppel). Bij Thomas gaat het ook 
lekker. In een voor hem betere stelling hoor ik hem en zijn tegenstander het volgende 
zeggen: 
Tegenstander van Thomas: “Nou, dan mag jij wel een pionnetje hebben.” 
Thomas (slaat de pion met zijn Dame): “Schaak… mat!” 
Tegenstander van Thomas: “Hé?” 
Ook Eric’s tegenstander helpt aardig mee als hij een Toren weggeeft. Helaas verliest Eric 
dan weer een Loper. Het is bij hem eigenlijk een heel rare partij: de hele partij staat hij 
afwisselend achter-voor-achter-voor enz… Uiteindelijk maakt Eric het mooi af met een mat 
in 4 zetten. MSV C – Zutphen C: 1-3 
 
Het is nog een eindje teruglopen naar de auto, maar uiteindelijk zijn we goed op tijd weer 
terug in Zutphen. 
 
 
Rob 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaGcAaAax 
xaAaAaIaBx 
xAaAbAbAcx 
xaHaAaAaAx 
xHmHaAaAax 
xaAaAiAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Thomas (zwart) wint. 
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Externe Competitie: Zutphen D (8-12-2001) 
Op 8 december speelde niet alleen Zutphen AB, maar ook Zutphen D mocht weer laten 
zien wat ze kon! Hieronder de uitslagen van die dag. Helaas konden we zelf niet mee, dus 
deze keer geen uitgebreid verslag. Gelukkig was Thomas zijn vader voor een tweede keer 
bereid om te rijden, anders was het helemaal niet goed gekomen… Bedankt, vader van 
Thomas! In de tabel staan nogal wat r-etjes (erretjes?); dit zijn reglementaire punten 
(punten die we van de toernooileiding hebben gekregen). Kennelijk hebben onze 
tegenstanders in die wedstrijden spelers opgesteld die niet mee mochten doen of zo… 
 

Ronde 1 2 3 4 5 Totaal 

Tegenstanders 

L
S
V
 D

 

S
c
h
a
a
k
m

a
a
t 

D
1
 

P
a
ll
a
s 

D
2
 

O
&

O
 D

 

P
a
ll
a
s 

D
1
 

 
1. Vincent Linssen 1 0 1 1 1 4 

2. Thomas van Schooten 1 0 1 1 0 3 

3. Simon Koekkoek 1 1 1 1r 0 4 

4. Lisa Kant 1r 0 0 1r 0 2 

WedstrijdPunten 2 0 2 2 0 6 

BordPunten 4 1 3 4 1 13 

 
Hiermee eindigde Zutphen D die dag op de 4e plaats achter MSV D (Meppel), Pallas D1 
(Deventer) en Schaakmaat D1 (Apeldoorn). 
 
 
Rob 
 

Externe Competitie: Zutphen D (5-1-2002) 
 

Het is 5 januari 2002 en ik ga eens een keertje mee met Zutphen D! (Werd ook wel eens 
tijd…) We hebben het voltallige D-team mee, wat bij AB (hoor ik later op de dag) helaas 
niet gelukt is. De spelers zijn dus: 
 
1. Lennaert Stronks 
2. Thomas van Schooten 
3. Simon Koekkoek 
4. Lisa Kant 
 
Het is nog even wachten voor de IJsselbrug die openstaat, maar gelukkig zijn we ruim op 
tijd vertrokken, dus komen we nog goed op tijd aan. Even inspelen en dan beginnen maar! 
 
In de eerste ronde is onze tegenstander LSV D uit Lelystad.We hebben er zin in: Thomas 
begint alvast met spelen en dan volgt de rest ook. Op het moment dat de wedstrijdleider 
ons vertelt dat we mogen beginnen, heeft Thomas al een Dame gewonnen! Bij de andere 
borden gaat het lang gelijk op. Lisa zet een stevige Koningsaanval op en wint een Loper. 
Thomas wint als eerste. Lennaert’s tegenstander weet helaas Lennaert’s jagende Dame te 
verschalken. Ai. Gelukkig staan Simon en Lisa allebei goed. Lisa weet met een truukje 
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mooi mat te zetten. Lennaert verliest helaas. Jammer genoeg raakt ook Simon zijn 
voorsprong kwijt en dan is het: Zutphen D – LSV D: 2-2 
 
In ronde 2 spelen we tegen Pallas D3 uit Deventer. Thomas is in vorm. Hij wint een stuk, 
dan nog een, hij slaat er nog een Toren en een Dame meer af en wint binnen 5 minuten. 
Simon komt in een interessant pionneneindspel terecht. Lennaert staat heel erg gelijk. 
Jammer genoeg staat Lisa weer wat slechter. Vergeet tijdens je aanvallen je verdediging 
niet, Lisa! Lennaert komt in een remise-eindspel terecht, Simon kan het misschien nog 
winnen. Helaas speelt hij “het vierkant” (Stap 3) fout en gaat hij verliezen. Ook Lennaert 
gaat het, net als Lisa, niet halen. Zutphen D – Pallas D3: 1-3 
 
Voor ronde 3 is onze tegenstander Pallas D2. Weer laat Thomas zien dat hij goed in vorm 
is. Via een variant op het Russisch (vraag op de club aan je leraar maar wat dat is) gaat hij 
een Dame winnen. Lennaert ruilt naar hartelust stukken af. Uiteindelijk offert hij zelfs een 
kwaliteit voor 3 pionnen. Dat wordt een interessante partij! Thomas heeft al gewonnen als 
Lennaert’s pionnenhorde zijn tegenstander onder de voet loopt. Simon staat jammer 
genoeg te ver achter en hij verliest. Lisa is aan een bizarre partij bezig. Ze wint de Dame 
terug die ze achterstaat en wint er dan nog een Toren bij. Helaas weet haar 
tegenstandster haar heel effectief aan te vallen en ze wordt matgezet terwijl haar 
tegenstandster nog maar één minuut overheeft. Pallas D2 – Zutphen D: 2-2 
 
Schaakmaat D3 uit Apeldoorn is onze tegenstander voor de 4e ronde. Lennaert’s 
tegenstander is nog niet wakker (het is ook nog maar vijf over drie ’s middags) en geeft 
een Dame weg. Dit geeft Lennaert genoeg ruimte om aan te vallen mat te geven binnen 5 
minuten! Simon heeft dan helaas ook een Dame weggegeven (er zijn al opvallend veel 
Dames weggegeven vandaag). Bij Thomas blijft alles nog lekker vol staan. Er is na 8 
minuten nog niets geslagen. Simon komt hopeloos verloren te staan, maar … wordt pat 
gezet! Helaas zet Lisa haar tegenstander prompt ook pat. Terwijl ik met Lisa oefen hoe ze 
met een Toren, Dame of Toren & Dame wint, laat Thomas in het echt zien hoe het moet. 
Schaakmaat D3 – Zutphen D: 1-3 
 
De teamleider van MSV D uit Meppel zegt tegen de tegenstander van Thomas dat deze 
langzaam moet spelen. “Tot tien tellen voor je een zet doet!” Het helpt alleen niet echt 
tegen een Thomas in vorm. Thomas wint in de eerste 10 zetten een Paard en 2 pionnen…  
Lennaert doet het nog beter: hij staat dan een Tóren en 2 pionnen voor. Simon laat zijn 
tegenstander in zijn stelling toe en staat plotseling mat! Helaas raakt Lennaert weer wat 
kwijt en staat dan nog maar 1 pion voor. Zou het genoeg zijn? Lisa verliest haar partij (ik 
heb helaas niet gezien op welke manier). Lennaert wint gelukkig de enige Loper van de 
tegenstander en de rest is een eitje… Thomas wint (en heeft 5 uit 5!) en ook Lennaert 
maakt het goed af. Zutphen D – MSV D: 2-2 
 
Hiermee eindigen we voor vandaag op een 4e plaats. Omdat we in het algemeen 
klassement ook op de 4e plaats staan, zullen we wel ongeveer op de 4e plaats blijven 
staan. Omdat alleen de nummer 1 een vaste plaats heeft voor de finale en de andere 
plaatsen verdeeld worden over waarschijnlijk de nummers 2 (en misschien een nummer 3) 
uit alle groepen, halen we de finales waarschijnlijk net niet…  
 
 
Rob 
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Toernooiverslag: OSBO PJK (27-31 december 2001) 

Het PJK (Persoonlijk JeugdKampioenschap) is elk jaar weer het grootste toernooi waar je 
aan mee kunt doen. Voor een beetje serieuze schaker is het natuurlijk heel interessant om 
te kijken of je écht goed bent en of je misschien wel niet OSBO-kampioen kunt worden. 
Drie spelers van onze club besloten het te proberen: Daniel Alink, Geert Houterman en 
Lennaert Stronks. Ja, Geert is weer lid! Hij is alleen nog niet zoveel op de club 
verschenen… Hieronder het verslag van hun strijd. 
 
Dag 1 
 
Uitspraak van de dag: 
Daniel (bij het naar huis gaan): “Kan niet echt beter of zo.” 
 
Vandaag begint alles met groepen A (tot 20 jaar) en B (tot 16 jaar). In groep A gaat Daniel 
meespelen en Geert speelt in groep B.. Om 8:30 vertrekken we van station Zutphen. 
Lekker vroeg in de vakantie, maar Daniel en Geert spelen partijen met 2 uur bedenktijd 
p.p.p.p., dus dan móet je wel vroeg beginnen…  
 
Ronde 1: 

Roeland Pruijssers (rating 1827) – Daniel (1817) 
Henriet Springelkamp (1662) - Geert (rating onbekend) 

Geert wint in de opening een Paard en heeft het de rest van de partij niet al te moeilijk 
meer. Daniel’s partij duurt bijna net zo lang als 2 volle ronden in de C-categorie, die 
vandaag ook speelt. In een remisestelling weet hij uiteindelijk te winnen. 

Roeland – Daniel: 0-1 
Henriet – Geert: 0-1 

 
Tussen de rondes door kijk ik de rest van de ratings even na. In de A-poule variëren ze van 
1968 tot 1251. Ik laat me door Daniel vertellen dat er ook een speler meedoet die zich op 
onze club nu al onsterfelijk heeft gemaakt met de uitspraak: “Heb je gisteren leren 
schaken of vandaag?” Nieuwsgierigen moeten het verslag van het AB-team van 8 december 
maar lezen, dat overigens ook in deze Loper staat. In de B-poule variëren de ratings van 
1817 tot 1233. 
 
Ronde 2: 

Daniel – Youri Gerritse (1596) 
Marijn Freriks (1647) – Geert 

Geert zegt me tussendoor dat hij het moeilijk gaat 
krijgen. Ik zie het nog niet zo, maar ja, het niveau in de 
A- en de B-categorie gaat me soms ook te boven. Daniel 
opent ondertussen met d4 (…) Zijn tegenstander begint 
lang na te denken… 
Geert’s tegenstander offert een pion in de opening en 
krijgt zo een stevige ontwikkelingsvoorsprong. 
Als ik terugkom van een wandelingetje (als je uren 
achtereen alleen maar mag kijken kan schaken plotseling 
best saai zijn) is er bij Daniel nog niet veel gebeurd. Geert 
staat een Loper tegen een pion voor, maar hij heeft nog 
altijd een beetje een ontwikkelingsachterstand… Zie het 
diagram! 

WyyyyyyyyX 
xCaEfGeAcx 
xaAaAaBbBx 
xBaAaBaAax 
xaAaAaAaAx 
xJaIaHaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhAaLhHhx 
xaAaIaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Geert (zwart) heeft een lichte 
ontwikkelingsachterstand... 
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Geert wint uiteindelijk nog ergens een Toren en de partij. Terwijl het bij Daniel (weer als 
laatste bezig) gelijk op lijkt te gaan, laat de klok zien dat zijn tegenstander driemaal zo 
lang nagedacht heeft als Daniel. En toch geeft deze even later een Loper weg, wat 
natuurlijk dodelijk is tegen Daniel… 

Daniel – Youri: 1-0 
Marijn – Geert: 0-1 

 
Dat gaat lekker. Alle partijen gewonnen tot nu toe! Nou nog drie dagen zo doorgaan… 
 
Dag 2 
 
Uitspraken van de dag: 
1. Lennaert: “Dat vond ik nou zo grappig van m’n tegenstander: hij liet alles slaan!” 
2. Vader van een E-speler tegen Lennaert: “Je bent een gevaarlijke tegenstander, dat is 

bekend!” 
 
Vandaag is Lennaert mee! Hij doet mee in de E-categorie (tot 10 jaar), waar je 15 min. 
bedenktijd p.p.p.p. hebt. Hij vertelt dat hij de nacht ervoor maar ongeveer 4 uur geslapen 
heeft (was het zo spannend, Lennaert?), dus het is te hopen dat dat goed gaat! We komen 
om 8:30 aan, terwijl het om 9:00 begint. Zelfs de OSBO is er nog niet. Voor de komende 
dagen besluiten we om toch maar wat later dan 8:15 te vertrekken van NS-station 
Zutphen… 
 
Het wordt heen en weer rennen vandaag, want Lennaert speelt in een andere ruimte dan 
Daniel en Geert. Ik zal voor Lennaert maar niet de aparte rondes opschrijven, anders 
wordt het zo’n rommelig verslag… Geert en Daniel blijken trouwens beide op nummer een 
te staan. Dat wordt wat! 
 
A&B Ronde 3:  

Thomas de Hoop (1788) – Daniel 
Geert – Tjaart Jan Offringa (1709) 

Lennaert wint zijn eerste ronde, tegen Guido Soeteman, voordat ik terug ben van de A en 
B-categorieën, dus hoe dat gegaan is? We gaan maar een potje schaken in de hal. Alleen 
merken we het niet dat de tweede ronde begint. Als het wat stiller wordt in de hal, krijg ik 
toch wat door en Lennaert schuift 43 seconden te laat aan bij zijn bord. Gelukkig maakt 
hem dat niet zo uit omdat hij ook deze partij, tegen 
Jonathan Wolvers, zonder al teveel moeite wint. Van 
slaapgebrek is nog niets te merken! 
Daniel heeft ondertussen wat slechte pionnen. Hij staat, 
vind ik, ook wat minder. Geert staat weer net wat beter. 
Zijn Koning staat alleen wat op de tocht. 
Lennaert’s derde partij gaat lang gelijk op tot hij mat in 3 
forceert (terwijl er nog bijna niets geslagen is. Mooi 
gedaan!) 
Als ik naar buiten kom zie ik Geert staan. Hij heeft verloren: 
de eerste verliespartij... 
Lennaert moet in de 4e ronde spelen tegen Sebas Beumer. 
Hij ziet helaas iets over het hoofd, verliest een Toren en de 
partij. 
Ook de volgende ronde, tegen Casper Athmer, verliest hij. 
Daniel speelt een scherpe stelling (zie diagram). In tijdnood 
gaat het toch nog fout… 

Thomas – Daniel: 1-0 
Geert - Tjaart Jan: 0-1 

WyyyyyyyyX 
xAaGaAaAax 
xbAaAaBeBx 
xAbAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaBaAhx 
xaJcAaFhAx 
xHhAlAhAax 
xmAaIaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Daniel (zwart) valt aan. (Wit aan 
zet). 
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A&B Ronde 4: 
Daniel - Sietse Gosker (1625) 
Stefan Luteijn (1812) – Geert 

Lennaert wint zijn 6e partij, tegen Freek Hagen, zonder al te veel moeite. Geert houdt in 
zijn partij wat weinig ruimte over. Ook Lennaert’s 7e partij, tegen Laer Ron Slendenbroek, 
wint hij. Helaas gaat de volgende partij, tegen Jerno Kooijmans, verloren. Hij weet wel 
ene Dame te halen, maar vergeet te verdedigen en gaat zelf mat… 
Terwijl Daniel het initiatief neemt, gaat Geert in de verdediging. Maar er is nog geen 
probleem, want zijn tegenstander’s stukken werken totaal niet samen. 
Lennaert’s volgende partij krijg ik niet mee. Achteraf zie ik dat hij tegen Umit Duman 
heeft gespeeld en gewonnen heeft. 
Geert weet dan zijn partij te winnen via een mooi offer en een lekkere aanval. 
Lennaert wint ook zijn laatste twee partijen, tegen Benjamin ’t Holte en Maurice van Eijk. 
Daarmee heeft hij 8 punten uit 11 partijen! Dat is misschien wel genoeg voor een prijs! 
Terwijl Daniel wint, zie ik dat Lennaert het inderdaad gehaald heeft. Hij is derde van de 
OSBO! Bij de prijsuitreiking krijgen we nog te horen dat hij mee mag naar het NK! 
Gefeliciteerd, Lennaert! 

Daniel - Sietse – 1-0 
Stefan – Geert – 0-1 

 
Zo, de eerste prijs is binnen! En ook Daniel en Geert gaan goed. Dat wordt spannend! 
 
Dag 3 
 
Uitspraken van de dag: 
1. Hoofdwedstrijdleider tegen de wedstrijdleider van de A-groep: “Je hebt meteen al een 

goede ronde de eerste ronde” 
2. B-speler over Geert: “Weet je hoeveel theorie die gast kent? Hij kent het hele boekje 

uit z’n hoofd!” 
 
Ronde 5 

Daniel – Maarten Beekhuis (1968) 
Geert – Dirk Arts (rating onbekend) 

Daniel, die 2e staat, mag tegen de nummer 1. Vooraf had hij me verteld dat dit misschien 
een ingecalculeerd verlies was. Hij heeft echter wit, en daar had hij op gehoopt. Hij 
begint agressief, verovert het centrum, heeft een ontwikkelingsvoorsprong èn een mooie 
aanval. Geert verkrijgt via een vroege aanval over de D-vleugel zowel positioneel als 
materieel voordeel. 
Na 3 kwartier spelen is Geert heer en meester van het centrum waar hij 2 pluspionnen 
heeft. Daniel breekt ondertussen door de Koningsstelling van zijn tegenstander heen. 
Op 60 minuten rokeert Daniel ongelijk. Geert heeft ondertussen nóg een pionnetje bij zijn 
tegenstander weggesnoept. Dit is allemaal genoeg om te winnen. 
In een heel gave aanvalspartij, waar een heleboel zetten mogelijk, doch niet duidelijk 
goed zijn, komt Daniel er maar niet doorheen. Uiteindelijk raakt hij in tijdnood een paar 
pionnen kwijt en dan is het toch nog voorbij… 

Daniel – Maarten: 0-1 
Geert - Dirk: 1-0 
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Ronde 6 
Daniel – BYE (!) 
Vincent Rothuis (1817) – Geert 

Dat Daniel een BYE heeft, klopt niet helemaal, want hij staat op de 3e plaats, maar met 
maar 9 deelnemers is het ook moeilijk om 6 ronden zinnig in te delen. Nou goed, het zij 
zo. Nou hebben we lekker veel tijd om Daniel’s vorige partij te analyseren, waar uitkomt 
dat het inderdaad gewoon een ontzettend mooie partij is. Als we bij Geert gaan kijken 
zien we dat het lekker druk op het bord is. Geert tegenstander neemt dan het initiatief en 
valt Geert via de Koningsvleugel aan. Uiteindelijk houdt Geert het niet meer. 

Vincent - Geert: 1-0 
 
Vandaag is de laatste dag voor de A-spelers. Bij de prijsuitreiking krijgt Daniel de 3e prijs 
uitgereikt! 3e van de OSBO in de hoogste jeugd-groep! Mooie prestatie, Daniel, 
gefeliciteerd! 
Nou, dat zijn dan al 2 3e prijzen! Nou Geert nog…  
 
Dag 4 
 
Uitspraak van de dag: 
--- (er was helaas geen leuke uitspraak vandaag) 
 
Ronde 7 

Geert – Roel Donker (rating onbekend) 
Geert staat op de 3e plaats en heeft geen kans meer om 1e te worden en ook de 2e plaats is 
moeilijk. Hij kan nog wel proberen 3e te worden… Zijn tegenstander lijkt echter zijn 
openingen al net zo goed te kennen als Geert. De eerste 5 zetten worden binnen een 
minuut gespeeld.  
De partij gaat lang gelijk op en Geert lijkt zelfs even een mooie aanval op te zetten die 
vervelend is voor zijn tegenstander. Alleen blundert Geert dan en geeft hij een Dame weg 
(!). Nèt iets te snel gespeeld… Er is natuurlijk geen houden meer aan en Geert verliest. 
Hiermee komt Geert op de 5e plaats. Toch jammer van die misser in de laatste partij, maar 
Geert heeft in ieder geval wel een ToernooiPrestatieRating die een stuk hoger moet liggen 
dan zijn echte rating! Hieronder nog even wat eindranglijsten, waarop je trouwens ook 
kunt zien dat onze drie spelers het erg moeilijk hebben gehad. Kijk maar naar het aantal 
weerstandpunten (WP)! Al met al een fantastische prestatie van Daniel, Geert en 
Lennaert! 
Hierbij de eindstanden; in de groepen B en E heb ik alleen de punten van de eerste tien 
spelers opgenomen omdat de rest eigenlijk niet zo interessant is. ☺ 
 
 

Eindstand Groep A 
 

Plaats Naam ELO TPR BP WP SB 

1 Roeland Pruijssers 1827 1899 5.0 16.5 13.00 

2 Maarten Beekhuis 1968 1879 4.5 20.0 14.00 

3 Daniel Alink 1817 1832 4.0 22.5 12.25 

4 Thomas de Hoop 1788 1769 4.0 17.5 8.00  

5 Youri Gerritse 1596 1665 4.0 17.0 7.25  

6 Sietse Gosker 1625 1456 2.5 18.5 4.25  

7 Michel Degenthart  1467 2.5 17.5 3.00  

8 Marc-Ids Foppen 1251 1060 2.0 17.0 1.75  

9 Rogier Bouwman  945 1.5 15.5 1.50  
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Eindstand Groep B 
 

Plaats Naam ELO TPR BP WP SB 

1 Vincent Rothuis 1817 2365 7.0 26.5 26.50 

2 Tjaart Jan Offringa 1709 1754 5.5 29.5 20.50 

3 Roel Donker  1684 5.0 25.0 15.25 

4 Henriet Springelkamp * 1662 1645 4.5 21.5 12.25 

5 Geert Houterman  1801 4.0 33.0 15.50 

6 Marijn Freriks 1647 1615 4.0 30.5 14.25 

7 Stefan Luteijn 1812 1607 4.0 25.5 11.00 

8 Karin Pruijssers * 1321 1514 4.0 25.0 9.25  

9 Kris Schoorl 1508 1715 4.0 16.5 7.75  

10 Remco Woutersen 1710 1449 3.5 28.0 9.75  

 
 

Eindstand Groep E 
 

Plaats Naam BP WP SB 

1 Sebas Beumer 11.0 71.0 71.0 

2 Jermo Kooijmans 9.5 72.0 57.5 

3 Lennaert Stronks 8.0 73.0 44.5 

4 Casper Athmer 8.0 72.5 45.0 

5 Umit Duman 7.0 77.0 40.5 

6 Floris Busscher 7.0 70.5 39.0 

7 Maurice v. Eijk 6.0 76.5 33.0 

8 Milan van Dijk 6.0 64.0 31.5 

9 Benjamin t Holte 6.0 60.5 25.5 

10 Nadia Bloemendaal * 6.0 56.0 24.0 

 
 
Rob 
 

Partij-analyse: OSBO PJK 

OSBO PJK 2001 
 
Dit jaar deed ik voor de 2e keer mee aan het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap van de 
OSBO. Vorig jaar was ik als 5e geëindigd in een sterk deelnemersveld, en omdat de A-groep 
dit jaar veel zwakker was, kon ik lang meespelen om het kampioenschap. Hier volgt mijn 
partij in de vierde ronde. Op dat moment had ik 2 uit 3, dus om kans te blijven maken 
moest ik winnen. 
 
Wit: Daniel Alink 
Zwart: Sytse Gosker 
OSBO PJK 4e ronde 
Apeldoorn, 28-12-2001 
 
1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. Lg5 Lg7 4. Pbd2 d6 5. e4 Pbd7 6. c3 c6 
Deze zet is niet fout maar aangezien zwarts plan gebouwd is rond de opmars e5, betekent 
c6 een verzwakking van veld d6, dat snel bereikt kan worden door het witte paard op d2 
(Pd2-c4-d6). 
7. Dc2 Dc7 8. Le2 h6 9. Lh4 
9. Lf4 lijkt logischer maar is tempoverlies na 9. … e5. Na Lh4 kan de loper altijd nog naar 
g3 om d6 of e5 onder vuur te nemen. 
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9. … e5 10. dxe5 Pxe5?! 
De zwakte van d6 is nu duidelijk zichtbaar. Wit maakt dan ook geen haast met terugslaan, 
een plan met Pd4 en f4 behoort namelijk tot de mogelijkheden. 
11. 0-0 0-0 12. Tad1 Te8?! 
De verkeerde lijn voor de toren. Nu wordt het tijd om terug te nemen op e5. 
13. h3 Ld7 14. Pxe5 dxe5 15. Pc4 
16. Td6 lijkt veelbelovend, maar zwart kan proberen het initiatief te nemen met 
15. … Ph5! Het gaat echter anders. 
15. … b5 16. Pe3 Kh7? 
Deze zet had misschien een diepere bedoeling maar ik zie 
hem niet. 16. … Ph5 was nog steeds mogelijk. 
17. c4 a6 
18. cxb5 axb5 19. Lxb5 Txa2 20. Lc4 gevolgd door Lxf7 
ziet er prima uit. Dit zag ik echter niet, mijn aandacht 
ging uit naar de d-lijn. 
18. Td2 Db7 19. Tfd1 Le6 
Dit laat ruimte voor een combinatie, gebruikmakend van 
de zwakte van de 7e rij. 
20. Lxf6 Lxf6 21. Lg4! 
Zie diagram. Zowel na 21. … Lxc4 22. Pxc4 bxc4 23. Td7, 
21. … Lxg4 22. Pxg4 Lg7 23. Td7 en 21. … Tad8 22. Txd8 
Txd8 23. Txd8 Lxd8 24. Lxe6 fxe6 resteert er een prettig 
eindspel voor wit. 
21. … De7 22. Lxe6 Dxe6 23. Td6 De7 24. Td7 Df8 
Er was natuurlijk niets tegen op 24. Txc6. 
25. cxb5 cxb5 26. Pd5 Te6 26. Pc7 Dc8 27. Db3 1-0  
Zie diagram. Leuk was nog geweest 27. … Ta7 28. Pxe6 
Txd7 29. Txd7 Dxd7 30. Pf8+ met Dame winst. Hier blijkt 
hoe slecht de koning staat op h7. 
 
Met 3 uit 4 stond ik op de 2e plaats. Helaas verloor ik in 
de 5e ronde van de koploper, na een veelbelovende 
opening. Het is erg frustrerend als je een aanval voortzet 
met 15. Th1-h2, terwijl 15. Th1-h3 zo goed als winnend is! 
Vreemd genoeg kreeg ik in de 6e en laatste ronde een 
bye, het gevolg van een Zwitsers systeem met slechts 9 
deelnemers. Uiteindelijk bleek ik op weerstandspunten op 
de derde plaats terechtgekomen te zijn, een goed 
resultaat maar gezien het deelnemersveld en omdat ik wel 
wat had laten liggen had er misschien meer ingezeten. 
 
Daniel 

WyyyyyyyyX 
xCaAaCaAax 
xaFaAaBaGx 
xBaBaEeBbx 
xaBaAbAaAx 
xAaHaHaKax 
xaAaAjAaHx 
xHhLiAhHax 
xaAaIaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 21. Lg4! 

WyyyyyyyyX 
xCaFaAaAax 
xaAjIaBaGx 
xBaAaCeBbx 
xaBaAbAaAx 
xAaAaHaAax 
xaLaAaAaHx 
xHhAaAhHax 
xaAaIaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 27. Db3 
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Toernooiverslag: Pepernotentoernooi 2001 
7 december werd traditioneel het pepernotentoernooi gespeeld. De spelers uit de Grote 
Competitie speelden vijf rondes met als speeltempo 5 minuten per persoon per partij. 
Door de beperkte bedenktijd kwamen er zowel mooie als bizarre stellingen op het bord. 
Floris, Winand en Lisa waren helaas afwezig, maar dit werd gecompenseerd door Remi en 
Joris, twee potentiële nieuwe leden die besloten vanavond mee te doen (helaas moesten 
ze verhuizen naar Winterswijk nadat ze net de week daarvoor lid geworden waren!). Ze 
wisten deze avond niet te winnen, waaruit toch maar weer blijkt dat jullie het een en 
ander opgepikt hebben in de tijd dat jullie op de club zitten. Ik ben trots op jullie! ☺ 
Frodo is nooit zo succesvol in de Grote Competitie omdat hij niet zo vaak aanwezig is, 
maar vandaag greep hij de kans om te laten zien dat hij nog steeds goed kan schaken. Hij 
won al zijn partijen en bracht in de derde ronde concurrent Stefan de beslissende 
nederlaag toe (met zwart nog wel!). Stefan was zeker afgeleid door de pepernoten die 
uitgedeeld werden. Gelukkig was het dit jaar na afloop niet zo’n pepernotenrommel als 
vorig jaar, want Vincent Theissen was er niet om alles op te vegen. ☺  
Stefan werd uiteindelijk tweede met vier overwinningen. Thomas, Timon, Alex, Mirjam, 
Jelle en Vincent wisten allemaal drie keer te winnen, maar Thomas had de meeste punten 
en werd derde. Het erepodium werd beloond met... een flinke zak pepernoten. Al met al 
een gezellige avond; we zetten het vast op de agenda voor volgend jaar. 
 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng Perc 

1 Frodo Muyzer 96.00 24 5 5 0 0 0 0 100.0 
2 Stefan Stappenbelt 73.00 23 5 4 0 1 0 0 80.0 
3 Thomas van Schooten 55.00 22 5 3 0 2 0 0 60.0 
4 Timon Gosen 52.00 21 5 3 0 2 0 0 60.0 
5 Alex Weisbeek 51.00 20 5 3 0 2 0 0 60.0 
6 Mirjam van Saane 41.00 19 5 3 0 2 0 0 60.0 
7 Jelle Will 41.00 18 5 3 0 2 0 0 60.0 
8 Vincent Vreeken 38.00 17 5 3 0 2 0 0 60.0 
9 Rene Gosen 30.00 16 4 2 0 2 1 0 50.0 

10 Rick Koekkoek 28.00 15 5 2 0 3 0 0 40.0 
11 Roy Koers 23.00 14 5 2 0 3 0 0 40.0 
12 Matthijs Makkink 16.50 13 4 1 0 3 1 0 25.0 
13 Simon Koekkoek 16.00 12 4 1 0 3 1 0 25.0 
14 Joris te Winkel 6.00 11 4 0 0 4 1 0 0.0 
15 Remi te Winkel 5.50 10 4 0 0 4 1 0 0.0 

 
Wa = Waardecijfer, Gsp = Aantal partijen gespeeld, Gw = Aantal partijen gewonnen, Rm = 
Aantal partijen remise gespeeld, Vl = Aantal partijen verloren, On = Aantal keren niet 
gespeeld vanwege een oneven aantal spelers, Ng = Aantal keren niet gespeeld vanwege 
afwezigheid (met of zonder reden), Perc = Percentage punten uit gespeelde partijen. 
 
 
Coen 
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Toernooi-aankondiging: Open Apeldoorns Kampioenschap 
Of eigenlijk het “23e Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioenschap”, ook wel het “Foto 
Kuipers Schaaktoernooi 2002” 
Na het OSBO-kampioenschap is dit het meest serieuze toernooi dat dit jaar gespeeld kan 
worden. Dus als je het OSBO-kampioenschap misschien nét iets te hoog gegrepen vindt, 
kun je voor de titel “Open Apeldoorns Kampioen” gaan! Of we er echt heen gaan, hangt 
trouwens af van het aantal deelnemers. Aanmelden kunnen jullie je zoals gewoonlijk bij 
mij op de club. 
 
Waar:  Het Veluws College – Mheenpark 
  Zilverschoon 43, Apeldoorn 
  Tel: 06-51543487 
Wanneer: Woensdag 13 t/m vrijdag 15 februari 2002  

(D-groep alleen op 14 en 15 februari) 
Hoe laat: Dagelijks 9:30 t/m 16:45 
Groepen: Kampioens- en A-groep: voortgezet onderwijs, 60 min. p.p.p.p. 
  B-groep: groep 7 en 8 basisonderwijs, 45 min. p.p.p.p. 
  C-groep: groep 5 en 6 basisonderwijs, 30 min. p.p.p.p. 
  D-groep: groep 4 basisonderwijs of geboren na 1993. 20 min. p.p.p.p. 
Inschrijfgeld: D-groep: € 4,50 
  Andere groepen: € 7,- 
Homepage: www.xs4all.nl/~alsole44/schaakmaat/schaakmaat1.html 
 
Inschrijven kan nog t/m vrijdag 8 februari! 
 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 

Jantje: 
“Dokter, ik slaapwandel de laatste tijd zoveel! 

Wat kan ik daar het beste tegen doen?” 
 

Dokter: 
“Nou, je zou eens kunnen proberen 

punaises rond je bed te strooien” 


