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Colofon
Voorzitter:  Gerrit Ruegebrink 
Secretaris:  Paul Ham 
Penningmeester: Klaas Hagendijk 
Intern Wedstrijdleider: Olav Wilgenhof 
Materiaal:  Max Venema 
Jeugdleider:  Rob The 
Algemeen bestuurslid: Coen Rampen 
 
Redactie Toren: Olav Wilgenhof 
Redactie Loper: Rob The 
Redactie Algemeen: Coen Rampen 
 
Internet:  Coen Rampen 
 
Teamleider team 1: Klaas Hagendijk 
Teamleider team 2: Gerrit Ruegebrink 
Teamleider team 3: Wim van Meeteren 
Teamleider team 4: Harry de Rover 
Teamleider team 5: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  € 75,- per jaar 
Juniorleden:  € 40,91 per jaar 
Aspirantleden:  € 27,27 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: 
21-6-2002
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Voorwoord 
Meten is weten is een gezegde dat je moet toepassen als je iets wilt veranderen. Je moet 
dus eerst meten om te weten te komen of iets voldoende draagvlak heeft in een 
vereniging. Dit seizoen is er voor het eerst de interne competitie anders opgezet dan 
voorheen. Of we op de goede weg zijn zullen we dus moeten meten. Vandaar dat er elders 
in het clubblad een evaluatie/enquêteformulier is afgedrukt. (Dit formulier wordt los 
bijgevoegd – red.) Ik hoop dat iedereen de moeite neemt om het in te vullen en in te 
leveren bij de interne wedstrijdleider, Olav Wilgenhof. 
Het 1e team heeft zich gehandhaafd in de Promotieklasse, dat is pas klasse, goed gedaan 
jongens! Alle andere teams hebben eveneens goed gespeeld, maar promotie zat er niet in. 
Volgend jaar maar weer proberen. 
Meinze Weerman heeft begin april een hartinfarct gehad en is 3 keer gedotterd in Zwolle. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis in Zutphen. Hij is erg vermoeid, maar hopelijk gaat het 
langzaam weer de goede kant op. 
Wouter Janse gaat langzaam vooruit en schaakt af en toe weer met Dirk van Rikxoort. 
Beide wens ik een voorspoedig herstel toe. 
Als nieuw lid heet ik welkom de heer Razmi. Ik hoop dat u zich snel thuis voelt op onze 
vereniging. 
Op de Algemene ledenvergadering van de OSBO op 10 april is o.a. het volgende 
vastgesteld: 
 
- Indien mogelijk wordt ook, evenals in de Promotieklasse, in de 1e t/m 4e klasse per 

poule de laatste ronde gezamenlijk gespeeld; 
- Aan de OSBO-cup mogen meerdere teams per vereniging meedoen; 
- De contributie wordt het komend jaar met niet meer dan de inflatiecorrectie verhoogd; 
- De voorzitter, de heer van Buren; de penningmeester, de heer Roseboom en de 

competitieleider, de heer Blom, zijn allen herkozen. 
 
Tenslotte kwam de discussienota van Guus Homs, “Hoe maak je schaken meer 
aantrekkelijk” aan de orde. De nota ging over: 
 
1. Speeltijd verkorten van 2 tot 1½ uur per persoon per partij; 
2. Naast de avondcompetitie een competitie op zaterdag instellen. 
 
Na een wat rommelige discussie werd de mening gevraagd van de aanwezige verenigingen. 
Omdat ik de mening van de leden van onze vereniging niet wist heb ik mij onthouden van 
stemming. Zelf ben ik niet voor het instellen van een zaterdagcompetitie, ik zie niet in dat 
er op zaterdag meer aantrekkelijk geschaakt wordt dan op een avond. Je moet volgens mij 
alleen op een avond of alleen op een zaterdag spelen, maar niet beide naast elkaar. Het 
meer aanbieden wil niet zeggen dat er aantrekkelijker geschaakt wordt. Daarnaast is het 
zo dat je in de weekenden aan veel toernooien kan meedoen. Instellen van een 
zaterdagcompetitie kan de deelname aan deze toernooien belemmeren. Beide 
discussiepunten bleken niet haalbaar dus alles blijft zoals het is. 
 
Vriendelijke schaakgroeten, 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
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Redactioneel 

Momenteel heb ik het nog steeds druk met verhuizen zodat ik weinig tijd over heb voor ons 
geliefde clubblad. Ook deze editie zal er dus enigszins karig van af komen. Ik heb zelfs 
geen tijd om samen met Coen Rampen en Rob The het blad te lay-outen. Wel heb ik nog 
een gaatje kunnen prikken om een enquête samen te stellen en ik zou het erg op prijs 
stellen als iedereen die invult en aan mij retourneert. De resultaten zullen vertrouwelijk 
worden behandeld. De uitslag van de enquête zal in de volgende Toren (uiteraard 
naamloos) bekend gemaakt worden en voor zover mogelijk zal het komend seizoen 
rekening gehouden worden met uw wensen. 
 
 
Olav Wilgenhof 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 3  -  Schaakstad 8 

Uitslag 4 - 2 
  
Ons 3e team heeft een goede overwinning behaald op mededegradatiekandidaat, 
Schaakstad 8 uit Apeldoorn. Ervan uitgaande dat er maar 1 club degradeert is het derde nu 
veilig met 5 punten uit 6 wedstrijden. 
Het was zoals men dat noemt een echt degradatieduel met wisselende kansen, waarbij we 
zoals gebruikelijk weer met 2 invallers moesten aantreden, t.w. Wim van Schooten en 
Harry de Rover. Beiden speelden remise. 
Het eerste puntje kwam binnen door een prachtige overwinning van "good old" Dirk van 
Rikxoort. In een ogenschijnlijk gelijke stelling bood zijn tegenstander remise aan, wat Dirk 
hautain van de hand wees omdat hij de "goede loper" had. Dirk wikkelde bekwaam af en 
kreeg 2 verbonden vrijpionnen, die net eerder zouden promoveren dan die van zijn 
tegenstander. Zijn tegenstrever gaf op en complimenteerde Dirk met zijn fraaie 
eindspeloverwinning. 
Wim van Schooten en ik kwamen daarna in gelijke stellingen remise overeen.  
De tussenstand van 2 - 1 bleef daarna geruime tijd staan. Gezien het spelverloop op de 
andere borden gaf dit reden tot hoop. 
Wim van Haaster op bord 1 kwam een kwaliteit achter te staan. Gelukkig won hij die later 
weer terug en was daar kennelijk zo blij mee, dat hij daarna niet de scherpste voortzetting 
speelde (Dc5 i.p.v. Dc7) Na lang manoeuvreren kwamen beiden remise overeen. 
Tussenstand 2½ - 1½. 
Harry de Rover stond intussen een kwaliteit voor in een kansrijke stelling. Dat gaf hoop. 
Bijzonder spectaculair was de partij van Ton Molewijk aan bord 2. Zijn tegenstander 
speelde goed en secuur en dreigde Ton te overspelen, maar gebruikte wel veel tijd. Om 
het tij te keren offerde Ton een loper tegen een pion en even later zijn dame tegen 2 
torens. Zo ontstond er een stelling van dame en loper plus enkele pionnen tegen 2 torens 
en enkele pionnen. Ton posteerde zijn torens op 1 lijn, bijgestaan door zijn koning. Zijn 
tegenstander, in hevige tijdnood, kon niet zo gauw de winnende voortzetting vinden. Meer 
dan wat schaakjes geven kwam hij niet. Tenslotte viel zijn vlag. De overwinning was een 
feit. De partij van Harry de Rover werd remise gegeven ofschoon Harry veel beter stond. 
Einduitslag 4 – 2, waarbij we ons verblijf in de 3e klasse weer met een jaar hebben 
verlengd. 
Bij winst op Twello volgende maand kunnen we zelfs een solide middenmoter worden. 
 
 
Wim van Meeteren 
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Partij-analyse: Jan Kalkwijk - Iwona Bos  
Lelystad- Zutphen uitslag 3½-4½ 
 
Op 6 april speelde ons onvolprezen eerste team tegen Lelystad. Niet een heel erg sterke 
tegenstander al hadden ze wel twee matchpunten meer dan de schamele vier die wij tot 
nu toe verzameld hadden. Om de kans op degradatie wat te verkleinen, moesten we dus 
winnen en dat is met de hakken over de sloot gelukt. Ik smaakte aan het 1e bord opnieuw 
het genoegen tegen een dame te spelen. Je mag het wel curieus noemen dat ik nu in één 
seizoen tweemaal tegen een dame heb gespeeld, terwijl ik daarvoor in mijn dertigjarige 
schaakcarrière nog nooit een vrouwelijke tegenstander had gehad. Mijn tegenstandster 
bleek van Poolse komaf te zijn en het al eens tot Nederlands kampioen bij de dames te 
hebben gebracht. 
 
Wij brachten een Konings-Indiër op het bord, waarvan ik het verdere verloop wel 
karakteristiek voor de opening vind. Ik speelde Sämisch (met f2-f3 dus), waarbij het de 
bedoeling is dat wit lang rocheert en een aanval op de koningsvleugel van zwart begint. 
Dat wist mijn tegenstandster ook en ze nam daarom meteen al maatregelen om wit op de 
damevleugel aan te pakken. Wit ziet daarom af van de lange rochade, rocheert kort, 
waarna zwart de activiteiten verlegt naar de koningsvleugel. Volgens klassiek recept neemt 
wit maatregelen op de damevleugel. Het probleem is dan enerzijds de verdediging op orde 
te hebben en tegelijkertijd voldoende dreigingen aan de damevleugel te ontplooien om 
zwart in zijn aanvalspogingen te belemmeren. Dat laatste lukt wonderwel, vooral door een 
strategische fout van zwart (23. ... f4). Wit neemt volledig het initiatief en overspeelt 
zwart feitelijk. Wit verzuimt diverse mogelijkheden om de strijd snel te beslissen, maar 
komt uiteindelijk wel twee pionnen voor. Dat blijkt voldoende voor de winst al was daar 
aan het eind nog enige behulpzaamheid van zwart erg prettig. Na 6½ uur spelen (!) was de 
winst eindelijk binnen en daarmee ook de overwinning van het eerste. 
 
1. c4 Pf6 2. Pc3 g6 3. d4 Lg7 4. e4 d6 5. f3 0–0 6. Le3 
Pc6 7. Dd2 a6 8. Ld3 Tb8 9. Tb1 e5 10. d5 Pd4 11. Pge2 
Ph5 12. 0–0 f5 13. exf5 gxf5 14. Lg5 Pxe2+ 15. Pxe2 
De8 16. b4 Ld7 17. Le3 Dg6 18. c5 Kh8 19. Kh1 Pf6 
20. Pc3 Tg8 21. b5 axb5 22. cxd6 cxd6 23. Lxb5 f4  
(Zie diagram.) 
24. La7! Ta8 25. Lxd7 Txa7  
Zwart wil de pion op b7 niet kwijt, maar toch is het 
nemen van de loper op d7 niet ongevaarlijk voor wit. Het 
punt is een schaakje met dat paard op g3. Dat gaat als 
volgt: 25. ... Pxd7 26. Txb7 Pf6 27. Te1 (de enige zet om 
veld e4 onder controle te houden) Lh6 28. Pe4 Ph5 29. a4 
Pg3+ (nemen is natuurlijk uit den boze) 30. Kg1 Pxe4 
31. Txe4 en wit heeft de dreigingen gepareerd.  
26. Le6  
Wit staat strategisch bezien totaal gewonnen. De loper controleert c8 en g8. De zwarte 
aanval is weg en zwart heeft de handen vol aan het bij elkaar houden van de stelling. 
26. ... Tga8 27. a4 Lf8 28. Tb4 Dg7 29. Tfb1 De7 30. Db2 Tb8 31. Pb5 Ta5 32. Tc1 Dd8 
33. Tbc4 Db6 34. Dc2 Td8 35. Tc7 e4  
Zwart geeft een pion om het binnenvallen van de dame op f5 te voorkomen. Dat is tamelijk 
dodelijk, zie hierna. 
36. fxe4 Lg7 37. Tc8? 

WyyyyyyyyX 
xAcAaAaCgx 
xaBaEaAeBx 
xAaAbAdFax 
xaKaHbAaAx 
xAaAaAbAax 
xaAjAkHaAx 
xHaAlAaHhx 
xaIaAaIaMx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 23. ... f4 
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Wit had echt de pion terug moeten geven om opnieuw Df5 
te dreigen. Daar is eigenlijk geen goede verdediging voor 
te bedenken: 37. e5 (zie diagram) 37. ... Pe8 (nemen van 
de pion loopt slecht af: 37. ... dxe5 38. Df5 Tf8 39. Txg7 
Kxg7 40. Dg5+ Kh8 41. Tc8) 38. Pxd6 Pxd6 39. exd6 Dd4 
(het alternatief is ook niets: 39. ... Dxd6 40. Txg7 Kxg7 
41. Dc3+ Kg6 42. Dxa5) 40. Tc8 Ta8 41. d7 Da7 42. Dc5 
Dxa4 43. De7 Da5 44. Dxd8+ Dxd8 45. Txa8 en wit wint 
snel. 
37. ... Ta8 38. Txa8 Txa8 39. Tb1 Td8 40. Lf5 Pd7 
41. Pc7 Dc5 42. Dxc5 Pxc5 43. Pe6 Tb8 44. Tb4 Le5 
45. Kg1 h6 46. Kf1 Kg8 47. Ke2 Kf7 48. Pxc5 dxc5 
49. Tb6 c4 50. Kd2 h5 51. Lg6+ Kf8 52. Lxh5 Ta8  
53. Ld1 Tb8 54. Tb4 c3+ 55. Kd3 Ke7 56. Tb6 Kd7  
57. Te6 Lh8 58. e5 Tg8 59. Lf3 Tc8 60. Kc2 Tc4 61. Lg4 
Kd8 62. Lf5  
Na 6 uur spelen ziet wit het allemaal niet meer zo best. De dreigingen op de achterste lijn 
van zwart hadden snel tot een beslissing moeten leiden: 62. Lh5 Kd7 63. Le8+ Kc7 64. Lb5 
Td4 65. d6+ Kb6 66. Kxc3 Te4 67. d7+ Kc7 68. Te8 Lxe5+ 69. Kc2 Td4 70. Txe5 b6 
62. ... Td4 63. Lg6 Kd7 64. Le8+ Kc8 65. Kxc3 Txd5 66. Kc4 Ta5  
Bij zwart is het ook wat mistig geworden. Pion e5 had echt genomen moeten worden al 
wint wit dan nog net: 66. ... Txe5 67. Txe5 Lxe5 68. Kd5 f3 69. g3 f2 70. Lb5 Lb8 71. Ke4 
Kd8 72. Kf3 La7 73. h4 Ke7 74. g4 Ke6 75. g5 Lc5 76. Kg4 b6 77. h5 Le3 78. h6 Kf7 79. Kf5 
Ke7 80. Kg6 Kf8 81. Kh5 Ld4 82. g6 Kg8 83. g7 
67. Lb5 Kc7 68. Te8 
 
1–0 
 
 
Jan Kalkwijk 
 

Worden grijze cellen grijzer? 
Voor de externe competitie viel ik in bij het derde team 
met zwart. 
Vooral het begin van deze partij bevat vele details die het 
daglicht niet kunnen verdragen. Ik stond achtereenvolgens 
1 pion voor (had een kwaliteit moeten zijn); een pion 
tegen een loper achter… Ik laat deze zetten dus maar 
weg. 
Na zet 28. ... g5 ontstond bijgaande stelling (zie 
diagram). 
Mijn opponent verviel in diep gepeins. En deed 
uiteindelijk 
29. h4 
Na verdere schermutselingen verliep de partij verder 
rimpelloos(?) en via een aftrekschaak won ik de partij. 
Gelijk na afloop zette mijn tegenstander bovengenoemde 
stand weer op het bord en gesteund door vele bijstanders bewees hij dat wit, middels mat 
in 4 zetten had kunnen winnen. 
Vraag 1: Wat is deze reeks? 
Antwoord: 29. Txg5+ hxg5 30. Dxg5+ Kh7 en na 31. f4 heeft zwart geen mogelijkheid om 
mat op h3 te voorkomen.  Alleen met veel materieel nadeel leek het tij te keren. 
Ik had tijdens deze seance geen goed antwoord, maar thuis legde ik dit probleem voor aan 
mijn huidige goeroe, Rebel Tiger II. 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAcAaAgx 
xaBiAaAeBx 
xAfAbKdAax 
xcJaHhAaAx 
xHaAaAbAax 
xaAaAaAaAx 
xAaLaAaHhx 
xaAiAaAaMx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 37. e5 (analyse) 

WyyyyyyyyX 
xAaCaAcGax 
xaBaAaBaAx 
xBaAaAaAbx 
xhAaAbAbAx 
xAfAaHaIax 
xaAaAiHaAx 
xAaAaKaLhx 
xaAaAaAaMx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 28. ... g5 
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In een flits gaf deze aan hoe aan dit mat te ontkomen viel, met beperkte kleerscheuren. 
Vraag 2: Hoe? 
Antwoord: 31. ... De1+ 32. Kg2 Dxe2+ 33. Txe2 Tg8  
Volgens mij geniaal, maar misschien voor de ‘ELO 1800 (1700?, 1600?)-ers’ onder jullie 
geen probleem. 
 
 
Harry de Rover 
 

Ledenlijst 

Naam   Elo    
Daniel Alink    1817   
Wim Bekkers    1499   
Jan Blaak    1696   
Henk Boland    1548   
Jeroen Bosch   1974   
Sule Djepar    1860   
Raymond Gieteling   1484   
Piet van Gorkum   1365  
Wout van Gulik   
Wim van Haaster   
Klaas Hagendijk   2045  
Paul Ham    1246   
Kees Henstra      
Wouter Janse   1696   
Albert Jansen   1506   
Fred Jongkind      
Jan Kalkwijk    1988   
Eric Kloppers   1779   
Rik de Lange    1819   
Wim van Meeteren   1615  
Han Molewijk    
Tom Molewijk    1596   
Willem Oving   1855   
Frank Posthuma   1698  
Dirk van Rikxoort   1686  
Wouter Rothengatter 1766  
Harry de Rover     
Gerrit Ruegebrink   1780  
Wim van Schooten   
Jurriën Schouten   
Egbert Talens   1348   
Vincent Theissen 
Max Venema    1359   
Wilfred Verbeek   1621  
Hans de Vos    1675   
Meinze Weerman   1624  
Cor Weltevrede   1359  
Olav Wilgenhof   1624   
Berry Withuis   1884   
Nagib Zafari    1775   


