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Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 

Nou, nog ongeveer een maandje en dan zijn de examens weer. Spannend! Ze worden de 
derde vrijdag van juni gehouden. Oh ja: jullie kunnen in de komende weken de €1,50 
betalen voor het examen. Niet vergeten, anders mag je niet meedoen! Wat wordt het 
trouwens gezellig druk op de club de laatste tijd! De 1e Stap, die we een paar maanden 
geleden nog helemaal niet hadden, is nu echt groot! Nog even voor de duidelijkheid: 
probeer allemaal op tijd te zijn, zodat we ook op tijd met de competitie beginnen. Dus 
aanwezig om 19:30, liefst iets eerder... Wij zijn ervan af 19:15. 
In deze Loper vinden jullie verslagen van het AB-team en het toernooi in Glanerbrug. 
Verder nog een heleboel foto’s die jullie nog van ons tegoed hadden: bijvoorbeeld die van 
de prijsuitreiking van de najaarscompetitie en van het toernooi in Bathmen. 
 
Veel lees- (en kijk-) plezier en tot de volgende Loper! 
 
 
Rob 
 

Agenda 

Vrijdag 24 mei Laatste reguliere ronde Grote Competitie 
 
Vrijdag 31 mei Proefexamens. Geen competitie! 
 
Vrijdag 7 juni  Eerste inhaalronde Grote Competitie 
 
Vrijdag 14 juni Tweede en laatste inhaalronde Grote Competitie 

Laatste speelavond Superliga 
 
Vrijdag 21 juni EXAMENS 
   Deadline De Zutphense Loper 84B 
 
Vrijdag 28 juni Afsluiting van het seizoen met uitreiking van bekers en diploma’s en 

spelletjes spelen! 
 
 
 
 
 
 

Mama, iemand wilde vandaag de meester pesten.”, vertelt Pietje. 
“Dat is erg stout van die iemand!”, zegt moeder. 

“Ja, maar ik heb dat verhinderd!”, vertelt Pietje verder. 
“Zo! En hoe heb je dat gedaan?”, vraagt moeder. 

“Nou, hij had een punaise op de stoel van de meester gelegd, 
 maar toen ik zag dat de meester ging zitten, 

 heb ik vlug de stoel weggetrokken!” 
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De Examens 

Op 21 juni worden de jaarlijkse examens gehouden. Dan kunnen jullie weer proberen op 
een schaakdiploma te halen in de Stap waar jullie nu les in krijgen. Even op een rijtje hoe 
dat gaat: 
 

H Je krijgt een uur voor het examen. Het hele uur moet het muisstil zijn! 
 

H Het examen bestaat uit 22 of 24 diagrammen (puzzels zoals je ze ook in de les krijgt). 
 

H Als je iets niet begrijpt, steek dan een hand op, dan komen wij langs om het je uit te 
leggen. 

 

H In de hogere stappen moet genoteerd worden! Hier moet je, als je plan niet héél 
duidelijk is, ook meerdere zetten uitschrijven. 

 
Even een paar tips: 
 

H Kijk altijd of je tegenstander niets tegen jouw zet kan doen. Denk nooit dat je 
tegenstander wel een slechte zet zal doen! (Dus net als in de les.) 

 

H Als je een diagram niet op kan lossen, zet het dan eens op op een schaakbord. Dit kost 
echt maar heel weinig tijd en dan kun je mooi dingen uitproberen. Vind je het 
antwoord nog niet, sla de vraag dan over. Als je de rest opgelost hebt, dan kun je er 
altijd nog op verder puzzelen… 

 

H Als je een oplossing gevonden hebt, kijk dan ook eens of er geen betere oplossing is. 
Misschien kun je bijvoorbeeld wel mat zetten in plaats van die Dame slaan. 

 

H Als je klaar bent en je hebt nog tijd over, kijk dan je antwoorden nog een keer na: 
“Kan mijn tegenstander ècht niets tegen mijn zet doen?”. Je kunt toch niets anders 
doen omdat het stil moet zijn… 

 
Niet vergeten: het examen kost €1,50! Dit kunnen jullie vanaf nu betalen aan mij (Rob). 
Dit mag je op de avond van het examen nog betalen, maar als je het dan niet kan doen en 
nog niet gedaan hebt, dan mag je niet meedoen… 
 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 

Pietje crosst met zijn fiets over het schoolplein. 
De meester komt boos naar hem toe: 

“Stop! Je hebt geen licht, geen reflectors en ook geen bel!” 
“Uit de weg!”, roept Pietje. “Ik heb ook geen remmen!” 
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Interne Competitie 

Superliga 
 

Nr.  
1 2 3 4 5 6 Punten Plaats 

Naam W/Z 

1 Geert 
Houterman 

W X 1    1 
5 1 

Z X   1 1 1 

2 
 

Daan  
Vinke 

W  X 0  1  
5 2 

Z 0 X 1 1 1 1 

3 Thomas van 
Schooten 

W  0 X 0 1  
2 6 

Z  1 X 0 0 0 

4 Maarten Derickx W 0 0 1 X 0  
2 5 

Z   1 X 0  

5 Vincent Linssen W 0 0 1 1 X ½ 
3½ 3 

Z  0 0 1 X 0 

6 Stefan 
Stappenbelt 

W 0 0   1 X 
2½ 4 

Z 0  1  ½ X 

 
Ook voor de Superliga zit het seizoen er weer bijna op. Geert heeft nog geen partij 
verloren, maar hij is de laatste weken niet meer op de club geweest. Dat geldt trouwens 
ook voor Stefan. Zij zullen de laatste weken dus nog veel in moeten halen. Als Geert zijn 
partijen nog af weet te maken heeft hij goede kans zomerkampioen te worden. 
Het is inmiddels wel zeker dat Daan jeugdkampioen wordt. Na enkele jaren als tweede of 
derde te zijn geëindigd, is het nu eindelijk zijn beurt om die grote wisselbeker mee naar 
huis te nemen. Gefeliciteerd Daan! 
Daan heeft aangekondigd volgend jaar geen jeugdcompetitie meer te spelen, en het is ook 
nog onduidelijk of Geert Houterman nog terug komt. De jeugdleiders zijn het er over eens 
dat het dan eigenlijk niet meer nodig is om een Superliga te organiseren. Na 5 jaar zal de 
Superliga, in ieder geval tijdelijk, ophouden te bestaan. 
Waarschijnlijk ‘degraderen’ alle overige Superliga-spelers naar de Grote Competitie en 
promoveert daar niemand. Volgend jaar is die Grote Beker dus in de Grote Competitie te 
winnen! 
 
 
Daniel 
 
 

 
 

Pietje komt lachend thuis. Zijn vader vraagt hem waar hij zo om moet lachen. 
Pietje antwoordt: “Ik moet van de meester 100 keer schrijven:  

‘Ik ben een ezel!’” 
“En daar moet jij om lachen?”, vraagt de vader een beetje boos. 

“Ja,” grinnikt Pietje, “want jij moet het ondertekenen!”  
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Grote Competitie 
 
We zijn sinds de vorige Loper alweer 7 rondes verder met de Grote Competitie! 
Leon, Lennaert en Vincent Vreeken strijden om de eerste plaats. Leon staat nu 
bovenaan, maar zoals je ziet heeft hij alle 12 rondes gespeeld. Lennaert en Vincent 
mogen nog respectievelijk 1 en 2 partijen inhalen in de inhaalrondes (daar vertel ik 
straks nog wat meer over). Onder de top drie is het spannend; iedereen staat daar 
vrij dicht op elkaar. Mirjam voert het peloton aan, gevolgd door Winand en Jelle 
Will. Enkele nieuwe leden hebben zich ook hoog in de middenmoot gevestigd; 
Rutger, Jaimy en Coen vinden we terug op plaatsen 9, 10 en 12. Jaimy heeft zelfs 
nog een 100% score! Mooi! We hebben nu 12 rondes gespeeld; over 2 rondes is de 
voorjaarscompetitie ten einde. Daarna zijn er echter nog 2 inhaalrondes. Je mag 
hierin spelen als je aan het einde van de competitie één of meer rondes niet 
gespeeld hebt (zie de Ng kolom in de ranglijst). Als je tijdens een inhaalronde niet 
speelt, ben je afwezig met reden (afgemeld) en krijg je 1/3 van je waardecijfer 
(dit krijg je ook als je je tijdens de competitie afmeldt). Zo heeft iedereen 14 keer 
gespeeld en zich 2 keer afgemeld, tenzij je meer dan 2 keer afwezig bent geweest. 
 
Coen 
 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng Perc 

1 Leon ter Horst 349.00 42 12 9 1 2 0 0 79.2 
2 Lennaert Stronks 307.33 41 11 8 1 2 0 1 77.3 
3 Vincent Vreeken 290.67 40 10 8 0 2 0 2 80.0 
4 Mirjam van Saane 214.67 39 10 6 0 4 0 2 60.0 
5 Winand Mestebeld 206.33 38 9 6 0 3 0 3 66.7 
6 Jelle Will 198.00 37 10 5 0 5 0 2 50.0 
7 Matthijs Makkink 185.67 36 11 5 0 6 0 1 45.5 
8 Eric Kloppers 184.00 35 10 5 0 5 0 2 50.0 
9 Rutger Gordon 167.33 34 8 5 0 3 0 4 62.5 

10 Jaimy Hageman 162.83 33 3 3 0 0 1 8 100.0 
11 Frodo Muyzer 161.33 32 7 4 0 3 1 4 57.1 
12 Coen Seebers 152.50 31 6 3 1 2 0 6 58.3 
13 Lisa Kant 139.00 30 11 4 0 7 0 1 36.4 
14 Rick Koekkoek 138.00 29 9 4 0 5 0 3 44.4 
15 Michiel Nijenhuis 120.00 28 6 3 0 3 0 6 50.0 
16 Alex Weisbeek 113.00 27 8 4 1 3 0 4 56.3 
17 Rene Gosen 109.83 26 10 4 0 6 1 1 40.0 
18 Simon Koekkoek 106.00 25 9 4 0 5 0 3 44.4 
19 Roy Koers 96.00 24 10 4 1 5 0 2 45.0 
20 Bjorn Goedhard 91.67 23 5 2 0 3 0 7 40.0 
21 Loes de Lange 75.50 22 3 0 1 2 0 9 16.7 
22 Jack Winters 74.17 21 5 1 1 3 0 7 30.0 
23 Timon Gosen 73.67 20 10 3 1 6 0 1 35.0 
24 Jordi Riemens 68.17 19 6 1 1 4 1 5 25.7 
25 Jelle Bosman 67.00 18 7 1 1 5 0 5 21.4 
26 Tom Akkerman 61.00 17 5 1 0 4 1 6 20.0 
27 Sasja Teering 46.33 16 7 1 0 6 1 4 14.3 

 

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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Externe Competitie: Zutphen AB (6-4-2002) 
Zutphen AB mag spelen! 
 
Terwijl we allemaal al dachten dat het AB-team al uitgeschakeld was voor de finales, zijn 
de knappe koppen bij de OSBO eens aan het rekenen geslagen en daar kwam uit dat ons 
AB-team tòch bij de beste acht van de OSBO hoorde. En dus mochten we nog een keer in 
de finales spelen om het kampioenschap. Dat hebben ze geweten! Hieronder het verslag 
van de eerste speeldag. 
 
6 april 2002. De stemming in de auto is opperbest. Het kwam als een totale verrassing dat 
ons AB-team nog mee mocht spelen in de finales, dus daar zijn we al heel blij om. En in de 
voorrondes hadden we ook nog nooit met Daniel en Geert in één team gespeeld, en 
vandaag zijn ze er wel allebei bij. Misschien zijn we vandaag wel met het beste team dat 
we ooit hebben gehad! Geert ziet het in ieder geval wel zitten: op de heenweg naar 
Zevenaar zegt hij dat hij zich niet kan voorstellen dat hij vandaag gaat verliezen. Wel 
denkt hij dat hij in de eerste ronde zwart zal hebben, want “dat heeft hij altijd in de 
eerste ronde”. Eens zien wat er allemaal uit gaat komen van die voorspellingen, Geert! 
Het team voor vandaag: 
1. Daniel Alink 
2. Geert Houterman 
3. Daan Vinke 
4. Maarten Derickx 
 
De eerste ronde. Geert heeft zwart. Gespeeld wordt tegen ZSG AB1 uit Zwolle. Na 5 
minuten spelen is te zien dat Daan’s tegenstander de hele stelling dichtgebouwd heeft. Ik 
zie dat Daan nu al een hekel aan hem heeft. Even later opent Daan de aanval: zijn pionnen 
beginnen aan een opmars over de Koningsvleugel. Maarten heeft zijn traditionele 
ontwikkelingsachterstand op het bord. Zou hij er blij mee zijn? Daniel vertelt me dat zijn 
partij precies hetzelfde gaat als de vorige keer dat hij tegen deze tegenstander speelde…  
èn dat hij die partij gewonnen heeft. ☺ 
Na 20 minuten zit Maarten in de problemen. Zijn Koning staat bagger. Daan’s tegenstander 
staat ook bagger. Geert staat wat onderontwikkeld. Gelukkig is zijn tegenstander dat ook. 
Daniel’s tegenstander ondertussen heeft al 4x zoveel tijd gebruikt als Daniel. Hij heeft ook 
al geen ruimte op het bord. En ja hoor. Een half uurtje later heeft Daniel de eerste 
winstpartij van de hele zaal. Maarten heeft ondertussen een Loper gewonnen en moet het 
alleen nog afmaken. Hij promoveert tot Paard (!) waarna zijn tegenstander het opgeeft. 
Geert’s tegenstander is een beetje aan het knoeien. Dat moet Geert wel af kunnen maken. 
Helaas kiest Daan niet voor de eenvoudige afwikkeling van zijn aanval. Even later 
rechtvaardigt hij zijn zetten door te winnen na een Loper- èn een Torenoffer! Mooie partij 
Daan! Moeten we eens analyseren voor in de Loper… Geert heeft ondertussen 2 keer zoveel 
pionnen en 3 keer zoveel tijd en maakt het eenvoudig af.  
ZSG AB1 – Zutphen AB1: 0-4 
 
Ronde 2. Na de warming-up beginnen we nu ècht aan de finales. Onze tegenstander is 
Schaakmaat AB 4, toch wel een kanshebber op de titel. Als we deze nou winnen… 
Meteen in het begin van de wedstrijd slaat Maarten’s tegenstander al een pion weg op h3. 
Maarten durft het niet aan terug te slaan (had misschien wel gekund, Maarten!). Zijn g- èn 
zij h-lijn komen open te liggen, waarover hij aan kan gaan vallen. Daar is hij zo blij mee 
dat hij Daan’s klok indrukt (wat overigens geen van de 3e- en 4e-bordspelers opvalt). Hee, 
staat Geert een kwaliteit voor? Even later zie ik dat Maarten zijn aanval niet goed heeft 
doorgerekend: hij verliest wel èrg veel materiaal èn het initiatief. Bij Daniel is ongelijk 
gerokeerd. Daniel valt dan ook vrolijk aan. 
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Na 20 minuten spelen geeft Maarten de partij maar op. 
Daan heeft ondertussen voor zichzelf een mooie tripelpion 
gecreëerd. Een kwartiertje later opent Geert de aanval en 
begint pionnetjes te eten. Zijn stelling is trouwens wel 
leuk (zie diagram). 
Na drie kwartier besluit Geert toch maar eens te rokeren. 
Daan wint een paar puntjes materiaal door een gedurfde 
stelling te handhaven. De stelling is plotseling een stuk 
gevaarlijker geworden voor zijn tegenstander. Alleen 
Daniel staat eigenlijk niet lekker. Geert’s tegenstander 
geeft op met 1½ minuut tegen 21 voor Geert. Daniel is 
aan het vechten voor remise, maar haalt het niet. 
Gelukkig heeft Daan wel gewonnen.  
Zutphen AB1 – Schaakmaat AB4: 2-2 
 
In ronde 3 spelen we tegen Schaakmaat AB5. Moet kunnen, zou je zo zeggen. Helaas 
verliest Maarten al snel een van zijn Lopers. Er wordt vrij snel gespeeld. Na 20 minuten 
naderen Daniel en Geert allebei het eindspel al. Ze staan beide positioneel nèt iets beter. 
Maarten verliest helaas al snel. Daan zet ondertussen weer een lekkere aanval op. Hij 
heeft ergens een Loper gewonnen. Even later komt zijn tegenstander in een Zwickmühle 
terecht (vraag op de club aan je leraar maar wat dat is!) en geeft toch maar op. Daan’s 
derde overwinning vandaag. Dat gaat lekker, Daan! Daniel en Geert komen uit in een 
remise-eindspel. Schaakmaat AB5 – Zutphen AB1: 2-2 
 
BAT Zevenaar AB1 is onze tegenstander voor de vierde ronde. Vorig jaar werd BAT 
Zevenaar kampioen in deze klasse. Grote afwezige voor dit jaar is Vincent Rothuis, die 
vandaag met hun D-team meespeelt (!). Bij Daniel wordt meteen al veel spanning op het 
bord gebracht. Er wordt bij hem een grote veldslag over de Dame-flank uitgevochten. Het 
levert Daniel een leuke vrijpion op. Maarten opent wat passief en geeft de tegenstander 
veel ruimte. Na 12 minuten spelen heeft Geert een kwaliteit gewonnen als Daan zijn 
tegenstander plotseling… Herdersmat zet! (!!) Zoiets verwacht je eigenlijk in de C-
categorie al niet meer… 
Maarten kan helaas geen kant uit met zijn stukken. Zijn Koning heeft wèl alle ruimte. Hij 
valt er dan ook mee aan… (Kb6) Uiteindelijk weet hij wèl te winnen, net als Daniel en 
Geert. BAT Zevenaar AB1 – Zutphen AB1: 0-4 
 
Dat ging lekker! We staan nu 2e achter team Velp AB1, dat tot nu toe alles gewonnen 
heeft, maar met zùlke kleine overwinningen dat ze minder bordpunten hebben dan wij! 
Nog een dag spelen en dan weten we of we kampioen zijn of niet. We hebben er in ieder 
geval vertrouwen in na vandaag! 
 
 
Rob 

WyyyyyyyyX 
xAcAaAfGax 
xiAaAaBaBx 
xAaAaBhBax 
xaBaDaAhHx 
xAaBhAaAax 
xaAhAaLaAx 
xAaAaAhAax 
xaAaAmAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Geert (wit) opent de aanval 
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Externe Competitie: Zutphen AB (20-4-2002) 

Hoi! Vandaag is het dan zover. Ons AB-team speelt vandaag om het kampioenschap en we 
hebben er zin in! Om de een of andere reden maken we ons niet zo’n zorgen om de 
partijen van vandaag: naast het uitrekenen van onze kansen worden op de heenweg in 
opgewekte stemming tactieken uitgewisseld voor Stratego… We hebben hetzelfde team 
mee als twee weken geleden: 
 
 
1. Daniel Alink 
2. Geert Houterman 
3. Daan Vinke 
4. Maarten Derickx 
 
Ronde 5. (De eerste ronde van vandaag.) In deze ronde spelen we tegen de koploper, Velp 
AB1. Als we deze nou winnen, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan kampioen worden. 
Als we deze verliezen, dan hebben we eigenlijk geen kans meer op het kampioenschap… 
Geert opent met d4 (hij heeft wit!). Het gaat er bij hem vrij heftig aan toe: na 10 minuten 
spelen zijn er aan beide kanten al een Dame en twee lichte stukken gesneuveld. Bij Daan 
zit alles dan nog potdicht, maar zo te zien probeert hij een Koningsaanval op te zetten. 
Maarten heeft, net als Daan, ongelijk gerokeerd, met het verschil dat Maarten nu een half-
open aanvalslijn op zijn tegenstander’s Koningsstelling heeft. En Daniel… die kijkt meer bij 
Geert dan bij zichzelf: alles onder controle… 
Na een half uurtje breekt Daan zijn aanval toch af. Hij krijgt een heel vervelende 
tegenaanval over zich heen. Maarten komt in een pionneneindspel terecht. Hij speelt niet 
zuiver genoeg. Echt een voorbeeld van hoe moeilijk eindspelen wel niet kunnen zijn. 
Daan staat na drie kwartier 2 lichte stukken tegen een Toren achter, met een slechte 
Koningsstelling… Daniel en Geert hebben gelukkig wèl het initiatief in handen. Daan 
sneuvelt uiteindelijk als eerste. Maarten kan nog wel remise houden. Helaas ziet hij het 
niet en verliest ook. Ook Geert komt er niet doorheen en speelt remise. Daniel wint wel. 
Zutphen AB1 – Velp AB1: 1½-2½ 
 
Hmmm. Kampioen kunnen we eigenlijk niet meer worden. Dan maar voor de tweede plaats 
gaan! Ronde 6 wordt gespeeld tegen SMB AB1. Maarten is nog niet helemaal bekomen van 
de schok: hij wordt compleet van het bord geveegd. Toch niet de ontspannen partij waar 
hij op had gehoopt na de vorige ronde… Daan komt nu zelf in een soort Zwickmühle 
terecht (zie het verslag van 6-4-2002, ook in deze Loper). Zijn tegenstander maakt er 
overigens nauwelijks gebruik van. Dat begint niet goed! 
Na 20 minuten spelen heeft Daniel een geïsoleerde tripel- èn dubbelpion. Gelukkig heeft 
hij ook een duo… Geert en Daan vallen allebei aan, waarbij Geert’s aanval overtuigender is 
(sorry Daan…). 
Een half uur in de partij waagt Daan een gok met een Loper-offer, maar hij krijgt er niet 
mee wat hij hoopt. Dan raakt hij ook nog een Paard kwijt. Uiteindelijk geeft hij het maar 
op. Daniel en Geert redden de ronde door beide te winnen. SMB AB1 – Zutphen AB1: 2-2 
 
De Cirkel AB1 lijkt wel D-spelers meegenomen te hebben aan hun 3e en 4e bord. Gezien de 
resultaten van De Cirkel in de vorige ronden, moeten we dit toch eigenlijk wel winnen. Het 
begin is in ieder geval goed. Maarten staat voor het eerst in deze finale echt actief. Daan’s 
tegenstander weet ondertussen even niet wat hij moet zetten, dus zet hij maar a3. (…) 
Maarten geeft hier en daar ondertussen wel wat pionnen weg. Geert zet ondertussen een 
snelle aanval op, geheel in Geert-stijl: met al zijn stukken op de achterste rij… Dat gaat 
trouwens ontzettend goed, met dat Dame-offer. Binnen 10 minuten wint hij! Zijn 
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tegenstander’s reactie: “Ik sta wel voor in stukken!” Daniel doet het nog wel rustig aan. 
Zijn tegenstander werkt kennelijk wel tegen. 
Een klein kwartiertje later is Maarten ergens een Toren kwijtgeraakt. Hmmm… Dat is dus 
niet te houden: 1-1 Daan zet ondertussen een gruwelijke aanval op. Hij staat al snel een 
volle Dame voor… Zonder al te veel moeite wint hij. Daniel staat volgens mij wel lekker als 
ik met Daan en Maarten een potje Magic ga spelen. Als we weer terugkomen bij Daniel zien 
we dat hij een ongemeen spannend eindspel aan het spelen is, waarin hij achter staat in 
zowel materieel als tijd! Hij moet echt à tempo zetten om niet door de vlag heen te gaan. 
Zijn tegenstander kan echter niet tegen zijn eindspeltechniek op en door zetherhaling 
(oppositie/sleutelvelden) wordt de partij remise verklaard. Dat was pas vechten voor 
remise! Zutphen AB1 – De Cirkel AB1: 2½-1½ 
 
Hiermee worden we tweede. Hoewel we toch eigenlijk op meer hadden gehoopt is dit toch 
ook een fantastisch resultaat: tweede van de OSBO! Bij de prijsuitreiking krijgen we 
trouwens nog te horen dat de kans bestaat dat we volgend jaar in de KNSB-competitie 
mogen spelen. Helaas heb ik hierover nog geen bericht gehad van de jeugdleider van de 
OSBO. Ondertussen is het de vraag wat we volgend jaar gaan doen als Daniel er niet meer 
bij is…  Daar maken we ons nu in ieder geval nog geen zorgen over. Op de terugweg 
worden nog eens verfijnde tactieken voor boter, kaas en eieren en openingen voor 
klaverjassen met elkaar besproken. Een uitstekend resultaat voor ons AB-team, 
gefeliciteerd jongens! 
 
Rob 
 
Laatste nieuws! De nummer 1 van deze competitie, Velp AB, heeft besloten dat ze liever 
niet naar de KNSB-competitie promoveren. Hierdoor heeft Zutphen AB automatisch het 
recht gekregen in hun plaats te promoveren, wat we natuurlijk met beide handen 
aangenomen hebben. Zutphen AB speelt volgend jaar dus landelijk!! 
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Toernooiverslag: Glanerbrug 2002 

Dit jaar zijn we voor het eerst aanwezig op het “Internationaal Jeugdschaakkampioenschap 
van Glanerbrug”. Het is vandaag een “Internationaal Jeugdschaakkampioenschap”, wat 
inhoudt dat er ook Duitse spelers meedoen! Lennaert heeft hier al drie jaren aan 
meegedaan en op zijn vader’s aanraden gaan wij nu mee. Naast Lennaert spelen vandaag 
mee: Alex, Lisa, Thomas en Vincent Linssen. Lennaert speelt mee in de E-groep, de rest 
speelt in de D-groep. Tijdens het toernooi zijn er weer een heleboel mooie dingen te zien. 
In ronde 3 (van de in totaal 9 ronden) verschalkt Thomas bijvoorbeeld zijn tegenstander’s 
Dame via het Russisch. Maar Lennaert laat toch wel het mooiste stukje schaken zien door 
in ronde 4 mat te zetten in 4 zetten! Alex heeft helaas zijn dag niet en Lisa heeft soms wat 
probleempjes waar ze tevergeefs mij of een wedstrijdleider voor zoekt. Tussen de ronden 
door analyseer ik wat met Vincent die uiteindelijk 4 keer wint en 2 keer remise speelt, 
waaronder een keer tegen Thomas! Lennaert wint uiteindelijk de eerste prijs in zijn groep. 
Gefeliciteerd, Lennaert! 
 
De resultaten van vandaag: 
 
Alex  4 uit 9 
Lisa  3½ uit 9 
Thomas 4½ uit 9 
Vincent 5 uit 9 
Lennaert 8 uit 9!  
 
Verder nog bedankt aan de vader van Alex voor het meehelpen rijden voor vandaag! 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts vooraan heeft Lisa 
zwart. Op de achtergrond 
moeten Thomas en Vincent 
tegen elkaar.



 

De Zutphense Loper 83B 11 

 
 
 
 
Helaas was de foto van 
Alex mislukt. Hier nog een 
foto van Vincent, die een 
potje voor de lol speelt 
met Lennaert 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lennaert in actie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lennaert met zijn beker
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Toernooiverslag: Paaseitjestoernooi 2002 

Omdat het pepernotentoernooi elk jaar weer een heel gezellig toernooi is, dachten we dit 
jaar dat een paaseitjestoernooi wel eens leuk zou kunnen worden. Dat is denk ik wel 
gelukt! Bij het toernooi waren (chocolade) paaseitjes te verdienen: voor elk half punt een 
heel ei. Verder kreeg iedereen sowieso al een paar eitjes mee en waren er nog extra eitjes 
voor de nummers 1, 2 en 3 van de beide competities (Superliga en Grote Competitie). Al 
met al kwam er heel wat gereken bij kijken bij de prijsuitreiking. In de Superliga was er 
weel heel wat moois te zien. In een ronde kreeg Geert het bijvoorbeeld voor elkaar zijn 
tegenstander in het middenspel met een Paard mat te zetten! Daan dacht: “Dat kan ik 
ook!”, en doet een paar zetten later hetzelfde bij zijn tegenstander! Uiteindelijk won 
Geert het Superliga-toernooi. In het Grote Competitie-toernooi liet Frodo zijn snelschaak-
kracht weer zien. Net als het pepernotentoernooi won hij ook het paaseitjestoernooi. 
Tweede in dit toernooi werd trouwens Coen Seebers, een (sinds een paar maanden) nieuw 
lid! Dit gaan we volgend jaar toch zeker weer doen… 
 
Rob 
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Foto’s Bennekom 2001 
 
 
 

 
 
 
Lennaert vol aandacht bij 
zijn partij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Thomas, Alex en Lisa 
 naast elkaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Iedereen bij elkaar.
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Foto’s prijsuitreiking najaarscompetitie 2001 

 
 
 
 
 
 

Daan heeft de Superliga gewonnen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

...en Thomas de Grote Competitie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In de les vraagt de meester een zin met het woord ‘aangezien’ te maken. 
Jantje krijgt de beurt en zegt: “Ik kom morgen niet naar school aangezien het 

dan zaterdag is.” 
Ook Pietje krijgt de beurt en zegt: “Ik heb mijn rapport zelf ondertekend en de 

meester heeft er niets aan gezien.”  


