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Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 

Zo, de najaarscompetitie zit er weer op. Daan en Thomas hebben hun tegenstanders met 
succes van zich af weten te houden en zijn najaarskampioen geworden. Gefeliciteerd! 
Sinds het schoolschaakkampioenschap zijn er weer een boel nieuwe gezichten op de club. 
Welkom! 
 
We hebben trouwens nog een bericht ontvangen van de OSBO: Zutphen AB heeft zich toch 
nog weten te plaatsen voor de finales van het OSBO-kampioenschap! Met de zeven andere 
beste teams uit de OSBO gaan we op 6 en 20 april strijden om de titel!! Wordt vervolgd... 

 
Voor de rest is er eigenlijk niet veel te melden: deze Loper zal een beetje kort worden… 
Nou ja, waar kan ik het dan in dit redactioneel over hebben… 
 
Vinden jullie de pinda’s een beetje lekker? 
 
Okee, laat ik maar niet verder proberen te schrijven, want dat voegt waarschijnlijk niet 
echt veel toe aan de kwaliteit van dit stukje. Nou, veel leesplezier dan maar en tot de 
volgende Loper! 
 
 
Rob 
 

Agenda 

Vrijdag 29 maart Paastoernooi (dus geen competitie!) 
 
Zaterdag 6 april Extern Zutphen AB 
 
Zaterdag 20 april Extern Zutphen AB 
 
Vrijdag 26 april Deadline De Zutphense Loper 83B 
 
 

 
 
 

 
Een pastoor is bezig zijn tuinhek te repareren.  

Jantje komt erbij staan.  
De pastoor timmert zo ijverig verder en  

Jantje blijft er aandachtig bij staan kijken. 
Op een gegeven moment kijkt de pastoor op en zegt:  

“ Zo, jongeman, jij wil vast leren hoe je spijkers in planken slaat!” 
Waarop Jantje zegt: 

“Nee hoor, ik wil alleen graag weten  
wat een pastoor zegt als hij zich op zijn vingers slaat!” 
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Interne Competitie 
Superliga voorjaarscompetitie 2002 
 
Stand:  

Nr.  
1 2 3 4 5 6 Punten Plaats 

Naam W/Z 

1 Geert 
Houterman 

W X     1 2  

Z X   1   

2 
 

Daan  
Vinke 

W  X   1  2  

Z  X 1    

3 Thomas v 
Schooten 

W  0 X 0   0  

Z   X  0  

4 Maarten 
Derickx 

W 0   X 0  1  

Z   1 X   

5 Vincent  
Linssen 

W   1  X ½ 2½  

Z  0  1 X  

6 Stefan 
Stappenbelt 

W      X ½  

Z 0    ½ X 

 
Vincent neemt verrassend de leiding in deze Superliga. Hij heeft wel 4 partijen gespeeld 
maar 2½ uit 4 is toch niet slecht. Daan en Geert hebben nog allebei 100%, maar er loopt 
nog een spannende afgebroken partij tussen deze kemphanen. Er zijn sowieso erg veel 
afgebroken partijen dit seizoen, wordt er nou zo lang nagedacht of ligt het aan die kapotte 
klokken? ☺ 
Voor Thomas is zijn debuut nog niet erg succesvol, hij wacht nog op zijn eerste winstpartij. 
 
Ik wil nog even mijn excuses aan bieden aan alle spelers en ook aan Coen: op de avond van 
het toernooi met de schoolschakers had ik natuurlijk geen Superliga moeten laten spelen. 
Ik geloof dat jullie namelijk veel last hadden van het rumoer, en er waren ook nog klokken 
te weinig. Volgende keer beter dan maar. 
 
Nog een laatste opmerking: willen ook (en vooral) de spelers van de Superliga zich 
AFMELDEN als ze niet kunnen komen?! De opkomst is erg laag de laatste tijd en het minste 
wat je kan doen als je niet kunt spelen is je netjes afmelden bij Coen of bij mij. Anders 
moet ik nog waarschuwingen uit gaan delen en daar zijn jullie toch te groot voor denk ik. 
 
Daniel 

 
 



 

De Zutphense Loper 81B 4 

Grote Competitie 
 
Er zijn inmiddels vijf rondes gespeeld en het was (en is nog steeds natuurlijk) erg spannend 
in de Grote Competitie. Ex-Superliga-spelers Leon en Lennaert vechten met Vincent, die 
nog ongeslagen is, om de leiding. De derde ex-Superliga-speler, Eric, doet het helaas wat 
minder; hij moet duidelijk weer wennen aan de beperkte tijd. Uitgeschakeld is hij echter 
nog lang niet; hij staat nu op de negende plaats. Onder de top is de strijd ook hevig: 
Matthijs, Lisa en Winand hebben drie keer gewonnen en staan klaar om de top-3 binnen te 
dringen. Op de zevende plaats staat Jelle Will, die twee keer heeft gewonnen maar een 
wedstrijd minder heeft gespeeld. 
Verder veel nieuwe namen van nieuwe leden en mogelijk nieuwe leden. Ze hebben slechts 
één ronde gespeeld, dus het is allemaal nog een beetje afwachten, maar hopelijk zorgen 
ze voor wat extra spanning! Even voor de nieuwe leden (en een herinnering voor de oude 
leden): als je een avond niet kunt, is het de bedoeling dat je mij of Daniel even e-mailt of 
belt om je af te melden; dat scheelt mij een hoop moeite en jou een paar punten (mensen 
die zich afmelden krijgen een derde van hun waarde cijfer; mensen die zich niet afmelden 
niets!). Zie het colofon (vooraan de Toren) voor meer informatie. 
 
Coen 
 
 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng Perc 

1 Vincent Vreeken 139.67 39 4 4 0 0 0 1 100.0 
2 Leon ter Horst 133.00 38 5 4 0 1 0 0 80.0 
3 Lennaert Stronks 115.00 37 5 4 0 1 0 0 80.0 
4 Matthijs Makkink 94.00 36 5 3 0 2 0 0 60.0 
5 Lisa Kant 87.00 35 5 3 0 2 0 0 60.0 
6 Winand Mestebeld 81.00 34 5 3 0 2 0 0 60.0 
7 Jelle Will 79.67 33 4 2 0 2 0 1 50.0 
8 Frodo Muyzer 67.00 32 3 2 0 1 0 2 66.7 
9 Eric Kloppers 61.00 31 5 2 0 3 0 0 40.0 

10 Jelle Bosman 59.33 30 1 1 0 0 0 4 100.0 
11 Mirjam van Saane 56.00 29 4 2 0 2 0 1 50.0 
12 Rutger Gordon 50.33 28 1 1 0 0 0 4 100.0 
13 Coen Seebers 45.67 27 1 1 0 0 0 4 100.0 
14 Rene Gosen 43.17 26 3 1 0 2 1 1 33.3 
15 Alex Weisbeek 42.83 25 4 1 1 2 0 1 37.5 
16 Sasja Teering 34.67 24 1 0 0 1 0 4 0.0 
17 Roy Koers 33.50 23 5 1 1 3 0 0 30.0 
18 Michiel Nijenhuis 32.00 22 1 0 0 1 0 4 0.0 
19 Jack Winters 28.00 21 1 0 0 1 0 4 0.0 
20 Jordi Riemens 27.50 20 0 0 0 0 1 4 0.0 
21 Rick Koekkoek 26.00 19 4 1 0 3 0 1 25.0 
22 Tom Akkerman 25.33 18 1 0 0 1 0 4 0.0 
23 Simon Koekkoek 23.67 17 4 1 0 3 0 1 25.0 
24 Timon Gosen 6.00 16 4 0 0 4 0 1 0.0 
25 Floris Graziosi 5.33 15 0 0 0 0 0 5 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. 
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Toernooiverslag: Schoolschaken 2001-2002 

Op 23 februari hebben we weer het jaarlijkse schoolschaakkampioenschap voor 
basisscholen van Zutphen, Warnsveld en Vorden gehouden. Er valt weer genoeg over te 
vertellen, wat ik hier dan ook ga doen. 
Dit jaar deden er 20 teams mee. Een recordaantal: zoveel hebben er nog nooit 
meegedaan! Dit hield automatisch in dat we dit jaar maar een ronde meer hebben 
gespeeld, 8 ronden in totaal, om toch nog eerlijk uit te kunnen maken wie er nou de 
sterkte was. Tussen al die spelers zagen we weer wat bekende gezichten: Lisa Kant, 
Vincent Linssen, Thomas van Schooten en Alex Weisbeek. Ben ik nu iemand vergeten? 
Volgens mij niet… Ook Leon (ter Horst) was erbij, maar dan om mee te helpen als arbiter! 
Natuurlijk hebben we weer herdersmatjes geturfd: dit jaar waren er 27 spelers in het 
Herdersmat getrapt! De uitreiking tenslotte werd verricht door wethouder Van Oosten van 
de gemeente Zutphen, die besloot deze op een verrassende wijze uit te voeren: niet van 
nummer 20 naar nummer 1, maar kriskras door de ranglijst heen! Ieder team kreeg een (al 
dan niet grote) beker mee en een certificaat van deelname voor de school. Verder werd 
aan iedere speler nog een vaantje uitgereikt. 
Hieronder de bovenste vijf teams: 
 
1. De Scheperstee 14 WedstrijdPunten, 23 BordPunten 
2. Vrije School De IJssel, team 2 13 WP, 21½ BP 
3. De Condor, team 2 11 WP, 20 BP 
4. De Garve, team 1 10 WP, 20 BP 
5. De Wegwijzer 9 WP, 18BP 
 
In team 2 van De Condor (3e plaats) speelde Lisa op het eerste bord mee! 
Nou, om dit verslag af te sluiten nog een paar uitspraken die we tijdens het toernooi 
hoorden: 
 
Speler bij het scorebord na de 3e ronde: “Waarom heeft iedereen van die rooie en wij 
niet?” 
 
Witspeler opent met e3 en Df3, waarop de zwartspeler bewonderend zegt: “Jullie doen 
allemaal dezelfde zetten, hè? Dat deed die andere goeie ook. Hebben jullie schaaklessen 
gehad?” 
 
Speler tegen Rob: “Kan jij schaken?” 
 
  
Rob 
 
 

Toernooiverslag: Bathmen 

Op 9 maart zijn we naar het Jan Leijenaar toernooi in Bathmen geweest. Dat is elk jaar 
toch weer een heel gezellig toernooi, dus ik was verbaasd om te zien dat er zo weinig 
aanmeldingen van onze club voor waren.  Lisa Kant, Thomas van Schooten, Lennaert 
Stronks en Alex Weisbeek hadden zich hiervoor opgegeven en met hen gingen we dus ook 
naar Bathmen toe om te kijken of we wat prijsjes in de wacht konden slepen! Hieronder 
het verslag. 
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Bathmen, 9 maart 2002. We vertrekken vandaag om 11:15 van het station: genoeg tijd om 
voor 12:00 in Bathmen te komen, maar bij mij weet je dat natuurlijk nooit. Voor degenen 
die vorig jaar mee hebben gedaan is het wel leuk om te vertellen: ik ben in één keer goed 
gereden. Echt waar!! Blijkt daar dus alleen dat we nog een ongeveer een uur voor we 
kunnen beginnen… In totaal zijn er meer dan 200 deelnemers dit jaar, een record, dus 
daarom zijn er ook wat opstartproblemen. Ze hebben bijvoorbeeld te weinig DGT’s bij 
elkaar gekregen, waarom er besloten wordt dat de pionnengroepen (jongste deelnemers) 
zonder klok zullen spelen. Lennaert doet trouwens mee in een van die pionnengroepen: 
Pion C. Lisa, Thomas en Alex spelen mee in de Loper C-groep. Is Loper C trouwens niet wat 
oud voor Lisa? Zij hoort nl. nog maar nèt in de Lopergroep thuis en de Loper C-groep is de 
oudste Loper groep… 
In de eerste ronde weet helaas alleen Thomas te winnen, de ronde daarna wint Lennaert, 
terwijl de rest verliest. In ronde 3 laat Alex zien dat hij toch echt wel kan schaken, door 
zijn tegenstander in 33 seconden mat te zetten. En dat zonder Herdersmat! In totaal heeft 
iedereen trouwens 15 minuten bedenktijd per partij. Lisa krijgt een bye, zodat ook zij van 
de 0 punten af is. Thomas en Lennaert weten trouwens in de derde ronde ook te winnen, 
waarbij vooral de winst van Lennaert erg leuk is (voor ons). Hij staat namelijk voor met 2 
Dames, 2 Torens, 2 Lopers en 2 Paarden met alleen nog maar een Koning voor zijn 
tegenstander, dan komt zijn tegenstander pat te staan, maar deze ziet niet dat het pat is 
en geeft op! 
In ronde 4 wint Lennaert weer, dat gaat lekker! Lisa, Thomas en Alex verliezen helaas 
weer. Toch wel een zware groep hoor, die Loper C-groep.  Ronde 5 gaat weer wel heel 
lekker. Lisa slaat ontzettend hard om zich heen en wint heel mooi. Alex weet zijn verloren 
stelling ook te winnen. Way to go, Alex! Bij Thomas iss de partij heel spannend, maar hij 
krijgt het niet voor elkaar en verliest. Lennaert tenslotte wint weer. 
In ronde 6 verliest Lennaert helaas. Hmmm, als hij de laatste ronde nou wint, dan heeft hij 
misschien nog een 3e plaats… Lisa wint weer, net als Thomas. Alex verliest en komt zo 
weer op een puntje achterstand te staan. Wat hij in de laatste ronde weer goed maakt 
door te winnen, terwijl Lisa en Thomas verliezen. Gelukkig wint Lennaert ook. Nou 
afwachten maar voor de prijsuitreiking. Uiteindelijk blijkt het hem niet gelukt te zijn: 
waarschijnlijk is Lennaert met zijn 5 uit 7 nèt buiten de top 3 gevallen. Lisa, Thomas en 
Alex hebben ieder 3 uit 7 en weten dus al dat ze geen top-drie plaat hebben… Wat aan het 
toernooi in Bathmen heel leuk is, is dat iedereen die niet in de top drie eindigt een 
handgemaakt en best wel groot schaakstuk mee krijgt. We gaan dus niet met lege handen 
naar huis. Nou, het was vandaag weer een leuk toernooi, volgend jaar gaan we zeker weer! 
Maar dan toch hopelijk weer met wat meer deelnemers… 
 
De uitslagen nog even op een rijtje: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

Lennaert 0 1 1 1 1 0 1 5 

Lisa 0 0 1r 0 1 1 0 3 

Thomas 1 0 1 0 0 1 0 3 

Alex 0 0 1 0 1 0 1 3 

 
Volgende keer staan de foto’s in het clubblad! 
 
 
Rob
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 Foto’s OSBO-PJK 2001 
Weten jullie het nog? In de kerstvakantie hebben 3 van onze jeugdleden meegedaan met 
de OSBO-Persoonlijke Jeugdkampioenschapen. Toen zijn er ook foto’s gemaakt, die we 
niet meer in de vorige Loper konden plaatsen. Dus staan ze nu in deze Loper! 
 

 
 
 
 
 
Daniel met de spannendste partij 
van het toernooi (5e ronde, zie 
vorige Loper!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Geert tegen een oude bekende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lennaert valt aan 
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Als je na 8 uur schaken moet 
wachten op de prijsuitreiking 

dan ontspan je je natuurlijk … 
door een potje te schaken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lennaert is derde geworden … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

… en Daniel ook! 
 
 


