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Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 

Jullie hebben er even op moeten wachten, maar hier is die dan echt: de nieuwe Loper! Er 
is weer heel wat gebeurd op de club sinds het vorige clubblad. Er zijn een boel nieuwe 
gezichten bij: welkom, jongens! Het wordt gezelliger en gezelliger bij ons! Verder is er 
véél gespeeld voor de clubteams en in de Kerstvakantie was er natuurlijk het OSBO-
kampioenschap. We hebben trouwens ook een pepernotentoernooi gehouden en een Grote 
Simultaanwedstrijd in de Kerstvakantie.  
We zijn onderhand alweer begonnen met de voorjaarscompetitie. Leon: van harte 
gefeliciteerd met het (opnieuw) winnen van de najaarscompetitie!  
Voor als je de toernooien gemist hebt: er komen er weer een boel aan. In deze Loper staan 
weer de aankondigingen van een paar toernooien. We gaan in ieder geval naar Apeldoorn 
toe eind februari, dus geef je op! 
Oh ja: terug van weggeweest in deze Loper is de rubriek “Speel eens anders schaak”. Voor 
als je eens iets anders wilt spelen dan gewoon schaak! 
 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
 
Rob 
 

Agenda 

Zaterdag 8 februari Schoolschaaktoernooi voor het basisonderwijs van Zutphen, 
Warnsveld en Wichmond 

  en 
    1e Pallas jeugdschaaktoernooi (zie verderop in de Loper) 
 
Zaterdag 22 februari 1e Open Jeugdsnelschaaktoernooi Harderwijk  

(zie verderop in de Loper) 
 
Woensdag 26 t/m  Open Apeldoorns kampioenschap (“Foto Kuipers-toernooi”, 
Vrijdag 28 februari zie verderop in de Loper) 
 
Zaterdag 1 maart Mogelijk 1e speeldag finales Zutphen D1 
 
Zaterdag 29 maart Mogelijk 2e speeldag finales Zutphen D1 
 
 
 
 
 

Jantje: “Papa, je kunt nu wel je vinger  
van het gat in de waterleiding halen!” 

Papa: “Hoezo, Jantje? Is de loodgieter er?” 
Jantje: “Nee, het huis staat in brand.”
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Interne competitie 

Vrijdag 10 januari is de laatste inhaalronde van de najaars-
competitie gespeeld en daarmee is de najaarskampioen 
bekend geworden! Het bleef nog spannend in de laatste 
rondes; Jaimy stond enkele ronden voor het einde nog 
nummer 1, maar door een paar verliespartijen en een remise 
kon hij die plaats helaas niet vasthouden. Daardoor is Leon 
alsnog als nummer 1 geëindigd! Gefeliciteerd Leon! 
Best of the rest is Vincent Linssen; toch nog ruim 100 punten 
onder Jaimy met slechts 1 overwinning minder. Verder nog 
een prima prestatie van Michiel; 6e en toch pas 2e stap! Thijs 
deed het ook goed; 8e met slechts 6 partijen gespeeld. Ik ben 
zeer benieuwd naar de prestaties van de nieuwe leden in de 
voorjaarscompetitie. We zullen zien! 
 
 
Coen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leon ontvangt de beker als 
Najaarskampioen 2002

WyyyyyyyyX 
xCaAaAaAcx 
xbBaAaAbGx 
xAaBaLaJax 
xaAdAaAaBx 
xAaAaAaAax 
xhAaKaAaHx 
xAaAaAmAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Mirjam – Lisa, 12e ronde: Pf8 mat! 
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De eindstand van de najaarscompetitie: 
 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng Perc 

 1 Leon ter Horst     875.00 80 13 11 0 2 0  3  84.6 
 2 Jaimy Hageman      827.17 79 14 10 1 3 0  2  75.0 
 3 Vincent Linssen    716.50 78 14  9 1 4 0  2  67.9 
 4 Maarten Derickx    695.00 77 13  9 0 4 0  3  69.2 
 5 Thomas v Schooten  614.67 76 14  8 0 6 0  2  57.1 
 6 Michiel Nijenhuis  587.33 75 14  8 0 6 0  2  57.1 
 7 Lennaert Stronks   571.00 74 14  7 1 6 0  2  53.6 
 8 Thijs Strangmann   566.83 73  6  5 1 0 0 10  91.7 
 9 Eric Kloppers      565.50 72 13  7 1 5 0  3  57.7 
10 Rick Koekkoek      536.50 71 14  7 1 6 0  2  53.6 
11 Koen Seebus        535.33 70 14  7 1 6 0  2  53.6 
12 Simon Koekkoek     513.00 69 14  7 1 6 0  2  53.6 
13 Maarten Niers      489.67 68 12  7 0 5 0  4  58.3 
14 Jelle Bosman       484.50 67 13  6 1 6 0  3  50.0 
15 Mirjam van Saane   460.67 66 14  7 1 6 0  2  53.6 
16 Jeroen Landsheer   436.33 65 14  7 0 7 1  1  50.0 
17 Bjorn Goedhard     433.00 64 13  6 1 6 0  3  50.0 
18 Roy Koers          427.67 63 11  6 0 5 0  5  54.5 
19 Heleen Landsheer   412.67 62 14  7 1 6 0  2  53.6 
20 Rutger Gordon      396.00 61 13  6 0 7 0  3  46.2 
21 Alex Weisbeek      390.00 60 12  4 3 5 0  4  45.8 
22 Tom Akkerman       388.00 59 14  5 2 7 0  2  42.9 
23 Lisa Kant          373.00 58 13  5 1 7 0  3  42.3 
24 Sasja Teering      371.00 57 13  5 1 7 0  3  42.3 
25 Timon Gosen        358.33 56 11  4 2 5 0  5  45.5 
26 Mees Hellinga      321.33 55  9  4 0 5 1  6  44.4 
27 Umut Mutlu         314.00 54  2  1 0 1 0 14  50.0 
28 Sjoerd Hiesselaar  286.67 53  8  3 0 5 0  8  37.5 
29 Paul Stieding      281.00 52  1  1 0 0 0 15 100.0 
30 Bonne Ubbink       276.67 51  9  3 0 6 0  7  33.3 
31 Loes de Lange      274.50 50 13  4 1 8 0  3  34.6 
32 Andre Sahakian     269.00 49  1  1 0 0 0 15 100.0 
33 Rene Gosen         265.50 48 13  2 3 8 0  3  26.9 
34 Arik Sahakian      265.00 47  1  1 0 0 0 15 100.0 
35 Maarten Enthoven   245.00 46  1  0 0 1 0 15   0.0 
36 Levon Sahakian     239.17 45  0  0 0 0 1 15   0.0 
37 Jelle v d Ridder   232.00 44  3  0 0 3 1 12   0.0 
38 Alexander Stek     230.00 43  1  0 0 1 0 15   0.0 
39 Jelle Will         196.00 42  2  0 0 2 0 14   0.0 
40 Marcus Roos        190.67 41  3  0 0 3 0 13   0.0 
41 Jordi Riemens      171.33 40  9  2 0 7 0  7  22.2 
42 David Enthoven     123.00 39 10  0 1 9 1  5   5.0 

 
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: Pepernotentoernooi 2002 
Eén dag na Sinterklaas (goede timing) vond in het Volkshuis het befaamde 
pepernotentoernooi plaats: een snelschaaktoernooitje voor de jeugd. Er werd gespeeld 
met een tempo van 5 minuten p.p.p.p.; èrrug snel dus. Desondanks kreeg in slechts vier 
ronden in de anderhalf uur durende avond gepropt; we begonnen wat later en tussendoor 
moest ik ook nog indelen natuurlijk. Vier ronden is niet echt representatief voor 32 
spelers, maar ja, het gaat om de lol natuurlijk! En dat was er; het hoge speeltempo zorgde 
voor de meest bizarre stellingen. En er waren natuurlijk pepernoten! Helaas hebben we 
het traditionele “elkaar met pepernoten bekogelen” moeten verbieden, want Vincent 
Theissen was er niet om alles op te vegen. 
Nadat de stofwolken waren opgetrokken hadden we 2 spelers bovenaan de ranglijst met 
allebei vier overwinningen! Vincent Linssen had nét iets meer weerstandspunten dan Levon 
en won daardoor het toernooi. Gelukkig hadden we prijzen (zakjes pepernoten natuurlijk) 
voor de hoogste twee spelers van iedere stap, zodat Levon ook nog iets won. Verder viel op 
dat we de op-een-na-beste speler van de 3e stap pas terugvonden op de 26e plaats! Beter 
opletten in de les bij Daniel, jongens! 
Al met al dus weer een gezellig toernooi. Nog even alle winnaars: 
 
5e stap 
Levon Sahakian (2e plaats, 4 uit 4) 
Leon ter Horst (8e plaats, 2½ uit 4) 
 
4e stap 
Vincent Linssen (1e plaats, 4 uit 4) 
Mirjam van Saane (6e plaats, 3 uit 4) 
 
3e stap 
Jaimy Hageman (3e plaats, 3½ uit 4) 
Alex Weisbeek (26e plaats, 1 uit 4) 
 
2e stap 
Michiel Nijenhuis (4e plaats, 3 uit 4) 
Sasja Teering (5e plaats, 3 uit 4) 
 
1e stap 
Sjoerd Hiesselaar (16e plaats, 2 uit 4) 
Heleen Landsheer (17e plaats, 2 uit 4) 
 
 
Coen
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen A (16-11-2002) 
Zutphen A gaat landelijk: ‘The A-team’ 
 
Op 16 november 2002 gaat het Zutphen A-team voor de tweede keer op weg naar 
Amstelveen om daar twee rondes in de landelijke promotieklasse te spelen. 
‘Wat doet Zutphen in Amstelveen?’ zul je je misschien afvragen. Nou dat zit zo: het vorige 
jaar waren alle andere OSBO-teams gedegradeerd uit de promotieklasse dus dit jaar waren 
wij het enige OSBO-team. We kwamen terecht in de groep Midden-Oost, met behalve ons 
nog 5 teams uit bijvoorbeeld Haarlem, Hilversum en Amstelveen. Wij waren dus het ‘oost’ 
gedeelte en moesten voor al onze wedstrijden eerst 1,5 uur rijden. 
Dit keer helaas zonder teamleider Rob, die voor die dag de beide D-teams onder zijn hoede 
had genomen. Als vervangend coureur was Annette ‘Schumacher’ ter Horst, in het 
dagelijks leven beter bekend als ‘Barjuffrouw’ en ‘De Moeder van Leon’, bereid gevonden 
ons door de Veluwse ochtendmist te loodsen. Aangezien de Grote Weg door de Hoven 
opgebroken was werd dat nog een spannende rit over een bochtig parcours, waarin de 
wegligging van de geleende Renault Scénic nogal op de proef gesteld werd. Gelukkig ging 
alles goed en zoals altijd kwamen wij weer eens ruimschoots te vroeg aan. 
 
Na een kwartiertje wachten kwam de wedstrijdleiding ook opdagen en mochten we 
beginnen. De vorige ronde hadden we met 4-0 verloren dus het was voor ons allemaal nog 
wachten op de eerste punten. Helaas hadden Daan en Maarten, normaal gesproken goed 
voor borden 3 en 4, zich afgemeld dus speelden we met Leon en Thomas als invallers. De 
opstelling was als volgt: 
 
Bord 1: Daniel Alink 
Bord 2: Geert Houterman 
Bord 3: Leon ter Horst 
Bord 4: Thomas van Schooten 
 
De tegenstander in ronde 1 was een team genaamd Databalk. Het eerste wat opviel was 
dat hun 3e en 4e bordspelers nog best jong waren. Eigenlijk kwamen ze nauwelijks met hun 
voeten aan de grond en ze moesten zich flink uitstrekken om veld h8 te kunnen bereiken. 
Thomas aan bord 4 ondervond dat dat jongetje toch eigenlijk best goed was en na een half 
uur hadden we de eerste 0 te pakken. Leon moest het opnemen tegen het meisje en deed 
dat met meer succes. Na een fantasievolle opening met lange rokades en opgeschoven 
pionnen aan beide kanten wist Leon met knap positioneel spel af te wikkelen naar een 
gewonnen eindspel met Koning, Paard en 3 pionnen tegen Koning, Loper en 2 Pionnen. 
Nadat nog een paar pionnen geruild werd dacht Leon de winst te kunnen forceren door zijn 
paard te offeren voor de laatste vijandelijke pion maar helaas, zijn eigen pion kwam net 
niet op tijd en het resterende Koning + Loper tegen Koning was natuurlijk remise. Een 
mooie partij Leon, helaas net niet het volle punt. 
Geert had ondertussen last van een erg zwakke open c-lijn die helemaal vol stond met 
vijandelijke torens, paarden en dames. Gelukkig dreigde er nog niet zoveel en ondertussen 
hadden Geerts eigen lopers een mooi uitzicht op de witte koningsstelling. Hij trok dan ook 
ten strijde met g5 en h5 en spoedig werd de tegenstander in de verdediging gedrukt. Mijn 
eigen partij was een positioneel geschuif dat uiteindelijk beslist werd na een stukoffer 
waar mijn tegenstander zich geen raad mee wist. Ik won het stuk terug en mocht 
ondertussen 2 pionnen als bonus bijschrijven. Het eindspel was daarna makkelijk 
gewonnen. Geert was nog bezig de witte koning volledig te omsingelen en uiteindelijk 
leidde een mooi torenoffer tot ondekbaar mat. Databalk A – Zutphen A 1½-2½. 
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Het was ons dus toch gelukt een wedstrijd op landelijk niveau te winnen, en dat nog wel 
met 2 invallers! Vol goede moed begonnen we aan de tweede ronde van de dag, tegen SHS 
uit Hilversum. Deze tegenstanders bleken toch van een iets hoger kaliber en Geert had 
eindelijk een tegenstander gevonden die (bijna) net zoveel van openingen wist als hij. In 
ware Geert-stijl stormden ze door de opening heen en binnen 2 minuten waren er al zo’n 
12 zetten gedaan, allemaal nog volgens de theorie. Daarna ontstond er een onduidelijk 
stelling waarin opviel dat Geert nogal wat ontwikkelingszetten moest doen. 
Ondertussen werden Thomas en Leon zo mogelijk nog sneller afgeslacht door hun 
tegenstanders. Leon kreeg een vervelende Dame-inval op h5 te verwerken en werd spoedig 
matgezet, terwijl bij Thomas de stukken er aan alle kanten afvlogen. Bij mij was er niet 
veel te beleven en na een saaie afruil was het eindspel met ongelijke lopers potremise. Bij 
de stand 2½-½ was de wedstrijd eigenlijk al verloren en we wilden ook naar huis, maar 
Geert was nog in gedachten verzonken. Zijn ontwikkelingsachterstand had geresulteerd in 
dameverlies en nu probeerde hij nog een eindspel met twee torens en een aantal pionnen 
tegen dame, loper en één pion meer te verdedigen. Dat lukte helaas niet, dus ook deze 
partij ging verloren. Achteraf werd nog even in 5 minuten de gehele huidige 
openingstheorie er doorheen gejaagd en Geert bleek toch het meeste te weten. Jammer 
genoeg kreeg hij daarvoor geen bonuspunten van de jury. Zutphen A – SHS A ½-3½. 
 
Nog even de uitslagen van de dag op een rijtje: 
 

 Ronde 1 Ronde 2 Totaal 

Daniel 1 ½ 1½ 

Geert 1 0 1 

Leon ½ 0 ½ 

Thomas 0 0 0 

Totaal 2½ ½ 3 

 
Verderop in deze Loper kan je het verslag van de derde ronde vinden (en het wordt nog 
erg spannend!). Annette bedankt voor het rijden! 
 
Daniel Alink 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jantje komt van school thuis. 
“Papa, ik mag op school geen kooklessen meer volgen!” 

Papa: waarom niet, Jantje?” 
Jantje “ Nou, er iets verbrand, 

 terwijl ik aan het koken was...” 
Papa: “Maar dat is toch niet erg?  

Dat gebeurt iedereen toch wel eens...  
Wat is er verbrand dan?”  

Jantje: “ Het klaslokaal...” 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen A (7-12-2002)  
7 december 2002. Vandaag wordt door ons A-team de laatste speeldag gespeeld in de 
KNSB-competitie. We hebben wat recht te zetten sinds de vorige keren, want we hebben 
tot nu toe maar één keer gewonnen. Wat op zich nog knap was, want dat gebeurde met 
twee invallers! In ieder geval hebben we vandaag voor het eerst eens het team mee 
waarmee we vorig jaar gepromoveerd zijn!  
De teamopstelling van vandaag is dus: 

1. Daniel Alink 
2. Geert Houterman 
3. Daan Vinke 
4. Maarten Derickx 

Volgens de OSBO zouden we misschien nog wel 4e kunnen worden. Nou, als er vandaag 
goed gespeeld wordt, kunnen we zelfs nog derde worden! Eens zien of we het waar kunnen 
maken… Daan heeft de nacht van tevoren in ieder geval maar 4 uur kunnen slapen, dus die 
gaat het misschien nog zwaar krijgen. Misschien, want wat jullie misschien niet weten, is 
dat we als jeugdleiders actief trainen op het kunnen concentreren met weinig slaap…  
Maar ik dwaal weer eens een beetje af. We zijn lekker op tijd weg (8 uur van het station) 
en we komen weer eens aan vóór de speelzaal open is. Gelukkig hoeven we niet al te lang 
te wachten, en eenmaal binnen kunnen we ook snel beginnen met de eerste ronde. Terwijl 
iedereen gaat zitten, krijg ik een vraag die ik jullie niet wil onthouden: 

Tegenstanders (lacherig): “Hebben jullie nou een heel ander team of zo?” 
Rob: “Nou… dit is ons échte team! De vorige keren hebben we allemaal invallers 
meegenomen en zo…” 
Tegenstanders (al wat minder lacherig): ”Oh…” 

Die tegenstanders zijn HSG uit Hilversum. Daniel heeft wit en opent met d4. Goh. Ik durf 
tegenwoordig van Daniel en Geert niet meer te zeggen welke opening(svariant) ze spelen, 
dus ik hou het er maar op dat bij Geert met e4-e5 geopend wordt. Misschien dat je een 
van je partijen zou kunnen analyseren voor het clubblad, Geert? Ook van Daan en Maarten 
zou ik trouwens wel een partij in het blad willen zien. Volgend clubblad, jongens? 
Daan opent met z’n oude vertrouwde Italiaanse opening, maar dan zonder c3. Opvallend is 
dat Maarten agressief speelt! Voor zijn doen tenminste… Scherpere stellingen moet hij 
beslist aankunnen, dun ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren! Geert heeft ook eens 
binnen 10 zetten al z’n lichte stukken eruit! Het is duidelijk dat jullie er vandaag zin in 
hebben, jongens! 
Na een minuut of 20 zie ik Daniel z’n hoofdschudden na een zet van z’n tegenstander. 
Zelfverzekerd ruilt hij de Dames en creëert zo naar zijn zeggen een stelling met groot 
voordeel. Daniel: ”Positioneel om te huilen voor zwart!” Geert’s bord staat nog lekker vol. 
Zijn tegenstander heeft al vroeg gekozen kort te rokeren. Dit geeft Geert de kans de 
Koningsstelling aan te vallen. Daan probeert ondertussen gezellig te doen met een Dame 
op f3 en een Loper op c4. Wat zou hij toch willen? Maarten’s offensief is gestopt met een 
pionruil. Na lang nadenken schuift hij een pion naar voren op de vleugel waar hij in de 
minderheid is. Hè? 
Even later dwingt Daan de tegenstander’s Koning te zetten. Zijn tegenstander kan niet 
meer rokeren, wat Daan nog meer vrijheid geeft om aan te vallen. Maarten’s strategie is 
opvallend: hij probeert zijn tegenstander te overrompelen door óveral aan te vallen. Op de 
Damevleugel met zijn pionnen, op de Koningsvleugel met de Dame en door het centrum 
met een Toren en Loper. Zijn tegenstander moet er (gedwongen?) lang over nadenken. 
Na bijna een uur spelen maakt Daniel’s tegenstander een denkfout die hem de partij gaat 
kosten. Hij raakt minimaal een kwaliteit kwijt als hij niet mat achter de paaltjes wil gaan. 
Aangezien dit bijna zijn enige actieve stuk betreft, is dat best vervelend voor hem… Geert 
heeft ondertussen mooie diagonalen op zijn tegenstander’s Koningsstelling. Als zijn 
tegenstander nou eens besluit om te gaan zetten, dan kan Geert ze misschien ook nog 
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gebruiken…  (hij is toch al zeker 10 minuten aan het nadenken over een zet) Maarten’s 
plannen lijken ondertussen nog te gaan werken ook. Via de Damevleugel kan hij misschien 
een Toren omspelen naar de Koningsvleugel … wat zijn tegenstander niet toelaat. Wat 
Maarten dan ook wel goed vindt, want nou kan hij een dubbele aanval doen die minstens 
een kwaliteit gaat opleveren! Daan zit ondertussen ook 
niet stil. Hij brengt al zijn stukken naar een bijna 
weerloze Koning van zijn tegenstander toe die nog wat 
probeert te schuilen achter een paar pionnetjes. 
Alweer een kwartier later heeft Geert’s tegenstander nog 
steeds niet gezet. Hij lijkt een beetje in de problemen te 
zitten… Daniel wint ondertussen zijn partij. Was ook niet 
te houden… Maarten wint in de 90e minuut een Toren en 
de partij.  
2-0! Daan’s tegenstander besluit intussen om toch maar 
iets terug te doen: hij begint een tegenoffensief op de, 
niet door Daan gedomineerde vleugel. Geert komt 
ondertussen binnen (zie diagram). 
Geert wint zijn partij uiteindelijk overtuigend. Daan is 
dan nog lang niet uitgespeeld: zijn linkerflank wordt toch 
wel professioneel afgebroken. Hij moet nog harder aanvallen om nog een kans te hebben. 
Hij creëert twee aanvalslijnen op de tegenstander’s Koningsstelling die hem die kans 
plotseling geven… als hij het ziet. Maarten: “Volgens mij gaat Daan hier best wel hard 
binnenkomen!” Daan komt helaas voorzichtiger binnen dan we hopen. Hoewel z’n 
tegenstander ook niet de scherpste verdediging kiest, komt Daan er niet doorheen. 
Jammer, want er zat tot tweemaal toe mat in drie in! Maar goed, Daan ziet het niet en 
komt zo uiteindelijk 5 vrijpionnen achter te staan!! Zijn tegenstander laat er vervolgens 4 
slaan (??) en loopt door met de laatste pion. Dat denkt hij tenminste, want Daan laat hem 
er niet door: HSG - Zutphen A: ½-3½ 
 
Dat was lekker. De eerste echte overwinning is binnen. Nou VAS 2 uit Amsterdam nog, die 
ook erg laag in het klassement staan. Het zal nog wel spannend worden, want zij lijken 
vandaag een stuk sterker te spelen dan je zou verwachten op grond van hun resultaten tot 
nu toe. Ook spannend is dat koploper Zukertort 3 vandaag met 3 spelers is en nu tegen 
onze directe rivaal Databalk speelt. Als Databalk wint, dan hebben we geen kans meer op 
een derde plaats…  
Over het begin van de partij is eigenlijk niet zoveel te vertellen. Daniel’s partij is heel 
gesloten. Terwijl ik ernaar kijk maakt Daniel me erop attent dat het bij Geert’s 
tegenstander fout gaat in het Evans-gambiet. Daniel: ”De tegenstander van Geert snapt er 
niets van”. Maarten komt ondertussen in een bijna gespiegelde stelling te staan. Alleen 
kan Maarten niet meer rokeren, omdat zijn Koning aan het rondwandelen is. 
Geert komt inderdaad heel lekker te staan. Daniel’s tegenstander schuift alles veilig 
(hoopt die) dicht. Daan kijkt ook al tegen een muur van pionnen aan. Hij kan er op een 
gegeven moment niet meer tegen en begint met wat sloopwerk. Maarten’s tegenstander 
hakt er ondertussen lustig op los. Maarten rekent het niet goed door en verliest materiaal. 
Daan kijkt ondertussen niet goed uit en krijgt plotseling een vijandelijke invasie over zich 
heen, door het gat dat hij zelfgecreëerd heeft. Het gaat allemaal zo hard dat Daan eraf 
gezet wordt voordat hij het doorheeft. Ook met Maarten gaat het slecht: hij staat achter 
met 2 pionnen en ene Loper tegen een ijzersterk Loperpaar. Verder is z’n pionnenstructuur 
bagger. Hmmm… Gelukkig is Geert sterk binnengedrongen in zijn tegenstander’s stelling. 
Maarten rekent z’n zetten nog altijd niet goed door, wat op dit niveau keihard wordt 
afgestraft: plotseling staat hij een Toren tegen 2 pionnen achter. Het 
concentratievermogen lijkt wat te zijn weggeëbd… Daan en Maarten verliezen uiteindelijk 
binnen 40 minuten. Om nog derde te kunnen worden moeten Daniel en Geert nu eigenlijk 
winnen en Databalk moet verliezen… 

WyyyyyyyyX 
xAaGcCaAax 
xbBbAaAbBx 
xAaAaAaAax 
xaAeBaBaAx 
xAaAaFaAax 
xaAhAaAaAx 
xHhAaEhHhx 
xiAkLiMaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 17. ... Lxe2+ 
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Geert’s Dame is ondertussen op hol geslagen: deze rent over het hele bord heen en weer. 
Het Geert wint uiteindelijk zonder al te veel problemen. Ook de vierde bordspeler van 
Zukertort 3 is op komen dagen (om 15:00!), waardoor Databalk het plotseling toch wel heel 
moeilijk gaat krijgen: ze staan met 3-0 achter! Als ze hun laatste partij nou ook nog 
verliezen, dan mag Daniel zelfs nog remise spelen. Daniel heeft ondertussen een pion meer 
en een mooie aanval, maar hij zit een beetje in tijdnood: hij heeft nog 45 seconden voor 2 
zetten. Hij offert zijn Toren voor 3 verbonden vrijpionnen tegen een kwaliteit. Moet 
lukken, denken we met z’n allen. Maar het lukt toch niet… Daniel verliest en de einduitslag 
is: Zutphen A – VAS2: 1-3 
 
Ondertussen heeft Databalk inderdaad met 4-0 verloren van Zukertort 3. Maar we komen 
dus net een half bordpunt te kort om nog boven hen te eindigen en ook VAS2 gaat ons, op 
onderling resultaat, nog voorbij. De einduitslag: 
 

Plaats Team Wedstrijdpunten Bordpunten 

1 Zukertort 3 8 16½ 

2 SHS 8 16½ 

3 Databalk 4 8 

4 VAS 2 4 7½ 

5 Zutphen 4 7½ 

6 HSG 2 4 

 
Dan is het zelfs nog even spannend of we niet degraderen. Uit alle groepen die spelen 
degraderen namelijk de slechtste nummers vijf… Gelukkig blijken we met 5 gespeelde 
wedstrijden nog meer punten te hebben gescoord dan de andere 5e teams in 7 wedstrijden 
hebben gescoord. Vandaag lukte het net niet, volgend jaar de herkansing! 
 
 
Rob 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen C (2-11-2002)  

Over deze speeldag heb ik helaas geen aantekeningen kunnen vinden. Volgens mij was ik 
deze dag niet zelf meegegaan… In ieder geval is er in Kampen gespeeld en heb ik wèl de 
uitslagen: 
 

Plaats Team Wedstrijdpunten Bordpunten 

1 Schaakmaat C1 10 15½ 

2 Pallas C1 8 16½ 

3 O&O C 6 11½ 

10 Zutphen C 2 11½ 

 
 
Rob 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen C (23-11-2002)  
23 november 2002. Gelukkig heb ik van deze speeldag nog wél aantekeningen. Hieronder 
het verslag.  
De tweede speeldag alweer voor Zutphen C. Vandaag vertrekken we naar Apeldoorn om 
ons te revancheren voor de vorige keer. “We” zijn vandaag: 

1. Vincent Linssen 
2. Thomas van Schooten 
3. Mirjam van Saane 
4. Jaimy Hageman 

Ronde 1 wordt gespeeld tegen O&O C uit Kampen. De Kampenaren hebben een speler te 
weinig meegenomen: hierdoor heeft Jaimy de eerste ronde geen tegenstander. Dat is toch 
wat! Ga je helemaal naar Apeldoorn om te schaken, heb je geen tegenstander. Nou ja, in 
ieder geval heeft Jaimy nu automatisch gewonnen. Om de tijd te doden ga ik maar een 
potje met hem schaken. Ik zie niet hoe, maar Thomas verliest al snel. Ook Mirjam wordt al 
snel verslagen. Hmmm… Nou ja, kunnen we mooi het schaakspel voor 3 personen 
uitproberen dat in de kamer hiernaast staat. Het blijkt nog best heel leuk te zijn en beslist 
iets toe te voegen aan het normale schaakspel! Als ik weer bij Vincent ga kijken, zie ik dat 
hij een paar lichte stukken heeft geruild tegen een Toren. Uiteindelijk komt hij in een 
eindspel terecht, dat hij koel en berekenend (en in tijdnood) afmaakt.  
Zutphen C – O&O C: 2-2 
 
Pallas C2 uit Deventer is onze volgende tegenstander. Maar waar zijn ze nou? Net waren ze 
er nog… Ze durven vast niet tegen ons te spelen… ☺ Maar dan komen ze toch nog binnen 
rennen en kunnen we, een paar minuten te laat, toch nog beginnen. Jaimy laat zien dat hij 
niet voor niets zo hoog staat in de ranglijst op de club. Hij dringt al snel binnen op f2 en 
wint er een Dame mee. Mirjam offert een Loper voor een paar pionnen en de onbetwiste 
controle in het centrum. Thomas lijkt helaas een beetje door zijn tegenstander in het 
nauw gedrukt te worden. Bij Vincent gaat alles nog aardig gelijk op. Wel staat hij een pion 
achter. Als ik weer bij Jaimy wil kijken, heeft hij al gewonnen. Hij is lekker in vorm 
vandaag! Misschien moet Jaimy maar een bordje hoger spelen in de volgende ronden… 
Helaas weet Mirjam’s tegenstander haar af te stoppen en verliest Mirjam haar partij. Ook 
Thomas redt het niet, maar Vincent redt het team weer door opnieuw te winnen.  
Pallas C2 – Zutphen C: 2-2 
 
In de derde ronde van vandaag spelen we tegen Meppel C. Wat meteen opvalt is dat 
Vincent’s tegenstander Vincent binnen laat komen op zijn Koningsvleugel. Vincent heeft de 
hele vleugel binnen 3 minuten opgegeten. Thomas zet ondertussen een Koningsaanval op, 
maar hij heeft eigenlijk te weinig stukken om mee aan te vallen. Jaimy komt, aan bord 3,  
in een ultra-gesloten stelling terecht. Dan wint Vincent, waardoor we met 1-0 voorstaan. 
Mirjam heeft ondertussen een mooie partij waarin over-en-weer gevaarlijk gedaan wordt. 
Helaas is haar aanval net wat minder snel dan die van haar tegenstander: ze verliest de 
partij. Thomas en Jaimy winnen gelukkig wel. Zutphen C – Meppel C: 3-1 
 
Hoi! We mogen tegen Pallas C1 (uit Deventer). Deze tegenstander werd de vorige keer 
tweede, dus we hebben nu een échte tegenstander. Vincent merkt het meteen: zijn 
tegenstander denkt echt lang na. Bij Thomas en Mirjam gaat het wel snel: de stukken 
vliegen van het bord af. Helaas vliegt er aan onze kant meer af dan aan hun kant, 
waardoor we al snel met 2-0 achterstaan… Ook Vincent laat ergens een steek vallen, 
waardoor hij verliest. Jaimy houdt het wat langer uit: Hij komt in een eindspel uit, waar 
hij betere posities inneemt dan zijn tegenstander. Dit levert hem 2 vrijpionnen op! Helaas 
sneuvelt een van de vrijpionnen … en de andere kort daarna. Maar Jaimy weet de partij 
toch nog te winnen, waarmee de eer gered is. Pallas C1 – Zutphen C: 3-1 
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De eindstand van vandaag: 
 

Plaats Team Wedstrijdpunten Bordpunten 

1 Schaakmaat C1 8 14½ 

2 Pallas C1 6 11½ 

3 Schaakmaat C2 5 8½ 

4 Zutphen C 4 8 

 
De vierde plaats! Achter zwaargewichten als Schaakmaat en Pallas is dat nog een heel goed 
resultaat! In de tussenstand na 2 ronden komen we hiermee op de 8e plaats terecht. 
 
 
Rob 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen C (14-12-2002)  
Hieronder het verslag van de derde speeldag voor Zutphen C.  
Vandaag zijn we te gast bij Pallas in Deventer. Dit is de eerste keer dat ikzelf hiernaar toe 
ga, maar van het team krijg ik vooraf al te horen dat de frikadellen hier heel goed moeten 
zijn… Het team van vandaag is trouwens: 

1. Vincent Linssen 
2. Thomas van Schooten 
3. Eric Kloppers 
4. Rick Koekkoek 

Ronde 1 wordt gespeeld tegen Schaakmaat C3 uit Apeldoorn. Vincent opent agressief met 
pionnen op c4 en e4 . Zijn tegenstander houdt wel van een uitdaging en zet zijn pionnen 
op c5 en d5. Thomas krijgt een Herdersmat-achtige aanval tegen zich en wordt in een paar 
zetten matgezet. (!?) Je bent vast nog niet helemaal wakker, Thomas! Eric slaat 
ondertussen wild om zich heen en krijgt op de ene of andere manier zijn witte pionnen op 
d3 en d5, terwijl er zwarte pionnen op d4 en d6 staan. Rick heeft een mooie open stelling. 
Ik zie hem goed de tijd nemen om te verzinnen hoe hij er gebruik van kan maken. Even 
later wordt Eric’s pion op d5 door een zwarte pion geslagen, waardoor er een trippelpion 
op het bord staat. Wat te zien is, is dat er wat teveel wordt afgeruild, terwijl we 
achterstaan wat betreft materiaal. Om deze redenen worden Vincent en Eric langzaam 
maar zeker weggespeeld. Rick werkt wel volgend een strategie en wint zijn min-pion 
terug. Vincent geeft dan terecht op, wat Eric met een grote materiele achterstand 
eigenlijk ook moet doen. Alleen Rick heeft eigenlijk nog een kans op remise, maar ook hij 
moet eraan geloven als een gok hem een Loper kost. Schaakmaat C3 – Zutphen C: 4-0 
 
In ronde 2 treden we aan tegen Pallas C2 uit Deventer. Thomas schaakt ontzettend snel. 
Hij lijkt zich te willen bewijzen na de vorige ronde en komt binnen een paar minuten een 
volle Dame voor te staan! Vincent’s Koning wordt snel omsingeld door een paar witte 
stukken. Hij speelt misschien nog sneller dan Thomas, alleen wint híj geen Dame. Eric en 
Rick denken wel na, hoera! Het betaalt zich uit als Rick een Dame wint en Eric ene stuk 
voor komt te staan. Eric valt onvermoeid aan en wint nog een kwaliteit. Vincent bereikt 
ondertussen, binnen 5 minuten! remise door “3 keer dezelfde stelling”. Goed gedaan, want 
hij stond toch een stuk slechter! Eric speelt ondertussen wat overmoedig en raakt een stuk 
kwijt. Nou wordt het toch nog oppassen! Hij raakt nog wat pionnen kwijt en kijkt 
plotseling tegen een achterstand aan! Rick en Thomas hebben ondertussen geen enkele 
probleem met hun tegenstander. Ze staan allebei ongeveer 20 punten aan materiaal voor 
als hun tegenstanders toch maar opgeven. Eric laat zich dan in een mogelijk beslissende 
aanval verleiden tot het slaan van een (geofferde?) Toren. Zijn tegenstander kan nu remise 
afdwingen. Dit doet hij niet, waarna Eric gemakkelijk wint. 
Zutphen C – Pallas C2: 3½-½ 
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Voor de derde ronde begint, valt het me op dat het team lang wegblijft uit de speelzaal. Ik 
ga op onderzoek uit en zie ze in de kantine terug, waar ze de overwinning vieren met een 
frikadel. De volgende ronde begint echter al snel, waardoor we weer terug moeten naar de 
speelzaal.  
In deze ronde spelen we tegen Meppel C. Vincent’s Koning komt al snel zwaar onder vuur 
te liggen. Maar daar trekt Vincent zich niets van aan: hij valt gewoon door aan. Hierdoor 
wint hij een Dame en Loper tegen 2 Torens. Vincent speelt vandaag weer eens op z’n 
Vincents: soms zwak, soms heel sterk. Jammer dat je hierdoor erg onvoorspelbaar bent, 
Vincent! Als ik bij Thomas ga kijken, zie ik dat hij lustig de halve Koningsstelling van zijn 
tegenstander aan het wegslaan is. Hij staat desondanks nog wel achter: 2 Lopers tegen 4 
pionnen. Eric pakt het rustig aan. Zijn tegenstander heeft pionnen staan op b6, b7, c6, c7. 
Een dubbelduo dus, of een duodubbelpion? Het maakt niet zoveel uit, want Eric wint een 
kwaliteit. Rick is ondertussen, zonder dat ik het merk, een Dame voor komen te staan. 
Vincent heeft z’n voorsprong ondertussen weer weggegeven: hij staat nu een kwaliteit 
achter. Toch houdt hij het en maakt hij er remise van. Thomas verliest zijn partij, Rick en 
Eric winnen zonder problemen. Meppel C – Zutphen: … 1-3! Eigenlijk is de einduitslag 
natuurlijk 1½-2½, maar omdat die sneaky Meppelaars een te oude speler hebben 
meegenomen, heeft de OSBO besloten om ze een half bordpunt straf te geven… 
 
Na een bezoek aan de kantine (die frikadellen smaken inderdaad goed!), zien we dat we 
tegen team Schaakmaat C1 mogen. Cool! Een échte tegenstander! Vincent krijgt op het 
eerste bord b4 tegen zich en verliest in 4 minuten. Hmmm… Later vertelt zijn 
tegenstander dat die in Stap 6 zit. Thomas vergeet volgens een strategie te spelen en 
wordt langzaam opgerold. Niet afruilen als je achterstaat, Thomas! Eric en Rick spelen wel 
rustig en degelijk. Helaas is het niet genoeg. Eric raakt ergens een stuk kwijt en Rick heeft 
een pionnenstructuur vol gaten: vier groepjes geïsoleerde pionnen! Wat een beetje 
jammer is om te zien, is dat eigenlijk iedereen van ons in vallen met aftrekschaak trapt! 
Meer huiswerk maken, jongens, dan herken je zoiets een stuk beter… Uiteindelijk is het 
niet te houden en verliezen we allemaal. Zutphen C – Schaakmaat C1: 0-4 
 
De eindstand voor vandaag: 
 

Plaats Team Wedstrijdpunten Bordpunten 

1 Schaakmaat C1 8 14 

2 Pallas C1 6 13 

3 Schaakmaat C2 4 8 

5 Zutphen C 4 6½ 

 
Toch nog een goede 5e plaats jongens! Hiermee zijn we uiteindelijk geëindigd op een 5e 
plaats in het algemeen klassement. Ik hoop dat jullie nog wat hebben kunnen eten toen 
jullie thuiskwamen (we hebben met elkaar misschien 20 frikadellen naar binnen gewerkt). 
 
 
Rob 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen D (16-11-2002)  
Hieronder het verslag van de eerste speeldag voor Zutphen D, met dank aan de vaders van 
Rutger en Maarten, die mee hebben geholpen met rijden!  
16 november 2002. We hebben vandaag twee teams tegelijk mee, dus het wordt een 
gezellige boel. Onze startopstelling van vandaag is: 
Zutphen D1: 1. Lennaert Stronks 
  2. Simon Koekkoek 
  3. Tom Akkerman 
  4. Sasja Teering  
Zutphen D2: 1. Rutger Gorden 
  2. Maarten Niers 
  3. Sjoerd Hieselaar 
  4. Jeroen Landsheer 
Terwijl ik naar de plaats van bestemming zoek, vertelt Sasja me dat ze de vannacht maar 
2 uur geslapen heeft, omdat ze een slaapfeestje heeft gehad. En wat je tijdens een 
slaapfeestje natuurlijk niet doet, is slapen… Als dat maar goed gaat! Na wat rondgedoold 
te hebben in een woonwijk, vind ik toch waar we heen moeten. We komen 5 minuten te 
laat binnen. Gelukkig hebben ze even op ons gewacht (we zijn ook heel belangrijk). En dan 
kunnen we beginnen! 
 
In de eerste ronde speelt Zutphen D1 tegen … Zutphen D2! Helaas krijg ik van deze 
wedstrijd der wedstrijden maar heel weinig mee, omdat ik eerst de auto op een 
fatsoenlijke plaats ben gaan parkeren en, nadat ik terug was gekomen en de 
wedstrijdformulieren had ingevuld, de meeste van de partijen al afgelopen waren. Ik zal 
maar alleen de einduitslag geven, met een pluim voor Maarten Niers, omdat hij Simon 
heeft weten te verslaan! Zutphen D1- Zutphen D2: 3-1 
 
In de tweede ronde speelt Zutphen D1 tegen Voorst D. Lennaert probeert maar weer eens 
een aanval uit. Hij wint er een Loper mee. Simon kijkt ondertussen tegen een Dame aan 
die zijn stelling is binnen gekomen. Voor deze ronde speelt Sasja op het 3e bord (voor de 
afwisseling…). Zij heeft hetzelfde probleem als Simon, alleen heeft zij haar Dame óók in 
haar tegenstander’s stelling staan. Best een spectaculaire partij! Tom doet het 
ondertussen liever wat langzamer aan.  Zo nu en dan wint hij een stuk en langzaam maar 
zeker bouwt hij een overmacht op. Helaas lukt het Sasja niet de aanval door te drukken en 
verliest ze, net als Simon. Tom wint dan weer wel en dan hangt het van Lennaert af. Hij 
heeft een ongemeen spannende partij. Hij weet de Dame van zijn tegenstander te 
veroveren, maar kan in de zetten daarna promotie niet meer voorkomen. Na ruil van de 
Dames komt hij in een eindspel terecht met een Toren tegen een Paard en 2 pionnen. Zijn 
tegenstander kan het niet afmaken en het wordt remise. Voorst D – Zutphen D1: 2½-1½ 
Zutphen D2 speelt in de tweede ronde tegen ZSG D2 uit Zwolle. ZSG D2 heeft een speler 
te weinig mee, waardoor Jeroen al gewonnen heeft. Maarten en Rutger komen al snel veel 
voor te staan: Maarten een Dame en Rutger een Toren. Sjoerd verliest echter al snel. 
Maarten heeft trouwens ook de grote verwisseltruuk uitgevoerd en zit deze ronde op het 
eerste bord. Helaas raakt hij de Dame kwijt en verliest hij uiteindelijk. Rutger wint dan 
weer, waardoor het uiteindelijk gelijk wordt. Zutphen D2 – ZSG D2: 2-2 
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In ronde 3 speelt Zutphen D1 tegen O&O D uit Kampen. Het begint vliegensvlug: Simon en 
Tom hebben na 4 minuten de Dames al geruild. Sasja is haar Dame ook al kwijt, maar zij 
heeft er niets voor terug… Dat is natuurlijk niet te houden en ze verliest als eerste. Simon 
staat al snel veel achter, maar hij probeert nog een stevige aanval te doen over de 7e rij. 
Dit lukt niet en hij verliest ook. Tom heeft meer succes als hij weet te promoveren en een 
Toren en Dame voorstaat. Hij wint dan ook. Lennaert heeft een pittige tegenstander. Deze 
wint met een mooie combinatie Lannaert’s Toren. Hmmm… Lennaert staat nu 2 Torens 
tegen een Loper en 2 pionnen achter, wat teveel is. O&O D – Zutphen D1: 3-1 
Zutphen D2 is deze ronde de tegenstander van team Schaakmaat D2 uit Apeldoorn. Als ik 
bij Zutphen D2 ga kijken heeft Maarten (weer aan bord 2) al verloren. Rutger is dan al 
bezig met het eindspel met een Toren en 3 pionnen achter. Sjoerd staat wèl goed: hij 
staat 2 Torens en een Paard voor en wint gemakkelijk. Jeroen lijkt wel weer te verliezen. 
Hij staat een Dame achter tegen een Paard en Toren. Maar wacht: hij weet de Dame van 
zijn tegenstander te vangen! Helaas zet hij zijn tegenstander dan pat… 
Schaakmaat D2 – Zutphen D2: 2½-1½ 
 
In deze ronde speelt alleen Zutphen D1 en wel tegen ZSG D2 (Zwolle). Zutphen D2 heeft 
geen tegenstander en gaat buiten met het grote schaakbord spelen (stukken van een halve 
meter hoog!). Sasja heeft niets te doen, want ZSG heeft natuurlijk nog steeds geen 4e 
speler mee. Tom speelt een koele (& coole) aanvalspartij. Simon begint voor het eerst 
vandaag zijn tijd écht te gebruiken als hij rustig nadenkt over zijn zetten. Hij combineert 
mooi en komt 2 Lopers voor te staan in een eindspel. Hij maakt het eenvoudig af. 
Ondertussen heeft Lennaert zijn tegenstander van het bord af geveegd. Hij zet, met een 
klein beetje hulp van zijn Toren, uiteindelijk mat met twee Lopers. Tom promoveert en 
wint ook. Zutphen D1 – ZSG D2: 4-0 
 
In ronde vijf krijgt Zutphen D1 de kans om wraak te nemen op Schaakmaat D2 
(Apeldoorn) voor het verslaan van Zutphen D2. Sasja heeft er, na de vorige ronde, in ieder 
geval zin in en speelt weer op het derde bord. Ze valt een niet meteen met de Dame aan, 
maar met haar andere stukken en komt zo meteen een Toren en Loper voor te staan! In 
drie minuten heeft ze gewonnen… Lennaert’s partij gaat aardig gelijk op. Zijn 
tegenstander’s Koning staat wel erg op de tocht. Lennaert besluit dan ook meteen deze 
aan te vallen, waardoor hij een Paard wint. Zijn tegenstander slaat dan een van Lennaert’s 
pionnen en haalt heel even de stukken rondom die pion weg. Zou hij tussen de ronden door 
atoomschaak hebben gespeeld? Simon staat een Toren achter, maar zet rustig een mooie 
aanval op met veel druk op zijn tegenstanders stelling. Tom staat ook ene boel achter (2 
Lopers). Uiteindelijk weet Simon zijn partij nog te winnen, maar Tom niet. Omdat 
Lennaert dan wint is het: Zutphen D1 – Schaakmaat D2: 3-1 
In deze ronde mag Zutphen D2 tegen de thuisploeg spelen: De Schakel D uit Apeldoorn. 
Rutger zit weer eens aan bord 2. Of eigenlijk zat hij aan bord 2, want hij heeft al 
gewonnen als ik kom kijken. Maarten heeft een vervelende aanval tegen en verliest. Ook 
Sjoerd en Jeroen verliezen. Zutphen D2 – De Schakel D: 1-3 
 
Voordat ik aan de eindstand kom, moet ik in dit verslag helaas vervelend nieuws schrijven. 
Vlak voor het schrijven van dit verslag, heb ik een e-mail van de OSBO gekregen, dat 
Sjoerd nog niet opgegeven was bij de bond op deze speeldag. Dit klopt, omdat ik zijn 
gegevens naar het verkeerde e-mailadres van onze ledenadministrateur had gestuurd. 
Stom, ik weet het, maar ik had het niet door… Omdat Sjoerd te laat was opgegeven als lid 
van de OSBO, mocht hij eigenlijk niet meespelen in deze wedstrijden… Hiervoor hebben 
we uiteindelijk van de OSBO 4 strafpunten gekregen, die van de score van Zutphen D2 zijn 
afgetrokken, waardoor we een plaats zijn gezakt in de ranglijst… Sorry jongens!  
Omdat er trouwens nog 3 andere teams waren, die niet waren samengesteld zoals het 
hoort, zijn er in de ranglijst nogal wat dingen veranderd. De uitslag van Zutphen D1 tegen 
Meppel D is bijvoorbeeld omgezet naar 2-2. 
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Hieronder de einduitslag: 
 

Plaats Team Wedstrijdpunten Bordpunten 

1 Pallas D1 9 17 

2 Meppel D 8 15 

3 Zutphen D1 7 13½ 

13 Zutphen D2 3 5½ 

 
 
Rob 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen D (11-01-2003)  
Hieronder het verslag van de tweede speeldag voor Zutphen D, met dank aan de vader van 
Rutger en Maarten, die opnieuw mee heeft geholpen met rijden!  
11 januari 2003. Pfff… Vandaag kunnen er véél spelers niet meedoen voornamelijk de open 
dagen van de middelbare school. Eigenlijk wel goed natuurlijk, want dat betekent in ieder 
geval dat jullie door hebben dat school nog altijd belangrijker is dan schaken… ☺ Helaas 
betekent het wel dat we vandaag geen compleet tweede team hebben. Wel is het zo dat 
we plotseling een heel, heel sterk 1e team hebben, omdat de broers Sahakian wel zin 
hadden om mee te gaan. Moeten we zelfs 1e mee kunnen worden! De startopstelling van 
vandaag is: 
Zutphen D1: 1. Levon Sahakian 
  2. Areg Sahakian 
  3. Lennaert Stronks 
  4. Andre Sahakian 
Zutphen D2: 1. Rutger Gordon 
  2. Tom Akkerman 
  3. Jeroen Landsheer 
  4. – (geen speler!) 
Met twee auto’s spoeden we ons naar de kantine van de Voetbalvereniging Voorst, waar we 
vandaag spelen. Levon kijkt even rond als hij binnenkomt en zegt me dan dat hij van 
iedereen hier kan winnen, maar dat hij aan 20 minuten bedenktijd misschien te weinig 
heeft… Dat klopt wel heel aardig, denk ik zo! Ik begin een potje te schaken met Lennaert, 
maar we kunnen het niet afmaken, omdat er al snel wordt begonnen aan de eerste ronde.  
 
Zutphen D1 begint de dag tegen Pallas D2 uit Apeldoorn. Lennaert dringt al meteen 
binnen met een Toren op h2. Andre doet ondertussen vervelend met een Paard door het 
centrum. Ze winnen allebei binnen 10 minuten. Levon heeft ondertussen een tegenstander 
die niet bang is en een Koningsaanval opzet die er nog best gevaarlijk uitziet (met Dame, 
Toren en Paard). Areg heeft trouwens een Toren voorsprong die ook nog op de 7e rij staat. 
Winnen is dan niet moeilijk meer. Hij staat achter zijn bord en geniet ervan. Ook Levon 
wint dan met een mooie combinatie.  
Zutphen D1 – Pallas D2: 4-0 
Team Zutphen D2 mag de eerste ronde aantreden tegen de gastheren: Voorst D. We 
beginnen elke ronde met een verloren partij, omdat we geen vierde bordspeler hebben. 
Maar dat maakt onze spelers niets uit. Met een enorme vechtlust zie ik Tom, Rutger en 
Jeroen beginnen aan hun partij. Tom is, om warm te draaien, voor deze ronde aan het 
eerste bord gaan zitten.  Het komt bij hem gelijk te staan: Toren, Loper en pion tegen 
Dame. Rutger dringt mooi binnen in zijn tegenstander’s stelling met een pion (!) en wint 
daarna materiaal met een dubbele aanval. Jeroen moet wel een beetje oppassen. Hij 
krijgt een gemene aanval tegen zich. Helaas blijkt de Dame van Tom’s tegenstander 
gevaarlijke dan Tom’s Toren en Loper en hij verliest. Rutger staat dan een volle Toren en 
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Loper voor. Jeroen slaat de aanval mooi af en houdt er zelfs een Paard extra aan over. Als 
ik terugkom van het eerste team zie ik dat Rutger plotseling mat wordt gezet!. Net iets 
over het hoofd gezien… Jeroen redt dan de eer met mooie serie zetten: aftrekschaak, 
Toren winst, promotie en mat in 2! Zutphen D2 – Voorst D: 1-3 
 
In ronde twee mag Meppel D proberen of ze Zutphen D1 kunnen verslaan. Ze zijn de 
vorige keer immers tweede geworden! Levon grijpt in de opening de macht in het centrum 
als zijn tegenstander een stuk weggeeft. Ook Areg komt al snel een stuk voor te staan. 
Andre heeft al gewonnnen als ik naar zijn bord toeloop om te kijken. Ik weet niet hoe het 
gegaan is, maar het lijkt erop dat hij een stuk geofferd heeft voor een Koningsaanval en 
mat heeft gezet… Bij Lennaert gaat alles nog gelijk op. Even later heeft Areg ook al 
ondekbaar mat en wint Levon ook. Lennaert snoept ondertussen hier en daar een pionnetje 
weg en komt langzaam een beetje voor te staan. Nou Lennaert: Toreneindspel met 2 
pionnen voor. Daar heb je gisteren nog (van mij!) les in gehad! Laat eens zien dat je 
opgelet hebt… Gelukkig (pfff…) maakt Lennaert het netjes af: hij forceert promotie en 
wint. Meppel D – Zutphen D1: 0-4 
Zutphen D2 speelt in deze ronde tegen, hee, da’s toevallig, Pallas D2. Eens kijken of ze 
ons tweede team wél kunnen verslaan… Als het aan Tom (weer aan het 2e bord) ligt in 
ieder geval niet. Hij wint zijn partij in 7 minuten. Rutger 
staat al snel 2 pionnen voor in een eindspel en zet dan 
mat zonder dat hij het in eerste instantie zelf doorheeft. 
(“Schaak! Hee… ik heb je mat gezet!?”) Jeroen en zijn 
tegenstander zijn ondertussen beiden bezig in elkaars 
stelling. Het wordt érg spannend. Hij komt dan een Loper 
en Paard voor, geeft dan een Paard voor de aanval. 
Uiteindelijk wint hij met een combinatie die ik veel 
vierde-stappers hem nog niet na zie doen. Had je dat nou 
allemaal van tevoren gezien, Jeroen? Leuk detail was ook 
dat Jeroen nog een minuut of 12 over had en zijn 
tegenstander 3 seconden. Dat is nog eens winnen! Pallas 
D2- Zutphen D2: 1-3 
Omdat de zettenreeks van Jeroen zo mooi is, moet die 
hier in ieder geval in het clubblad (zie diagram). 
 
1. De7, Dxb1? 2. Lxf7+!, Kg7 3. Txf8, Dxa2? 4. Tg8+, Kh6 5. Df8 mat 
 
Ronde 3 begint en Zutphen D1 staat al ongedeeld eerste. ZSG D1 uit Zwolle is de volgende 
tegenstander. Andre heeft binnen 2 minuten zijn tegenstander’s Dame al te pakken. 
Lennaert is aan bord 2 gaan zitten (hij wisselt om de twee ronden met Areg). Zijn 
tegenstander denkt dat hij Lennaert kan wegspelen door telkens meteen een zet te doen 
als Lennaert een zet doet. Alleen kun je tegen Lennaert beter langzaam spelen en 
nadenken. Lennaert wint zijn partij bijna net zo snel als Andre, die al in 4½ minuut klaar 
is. Areg staat ondertussen een Paard en een aanval voor. Hij is er maar weer eens bij gaan 
staan. Bij Levon gaat alles gelijk op en zit alles potdicht. Als Areg er een Toren bij wint en 
de partij afmaakt spreekt Levon terecht remise af. Achteraf zegt Levon me dat hij denkt 
dat zijn tegenstander erdoorheen had kunnen komen en had kunnen winnen, maar ik ben 
er nog niet zo zeker van. In ieder geval was remise wel een gezonde keuze.  
Zutphen D1- ZSG D1: 3½-½ 

WyyyyyyyyX 
xIaAaKcGax 
xaAaAaBaBx 
xAbAaAaBax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaLjDhx 
xaHaAaAhAx 
xHaAaAhMax 
xaJfAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
De zettenreeks van Jeroen (wit). 
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Een paar tafels verderop heeft Zutphen D2 een wel héél zware tegenstander:  
Schaakmaat D1 uit Apeldoorn! Hoe sterk ze zijn, is bijvoorbeeld te zien aan de eerste 
bordspeler die ze hebben meegenomen.  Dit is namelijk Kristianne Tempelman: 8e van de 
OSBO op het laatste PJK en hiermee OSBO-kampioene. Ze zet Rutger dan ook professioneel 
van het bord af. Ook Jeroen en Tom verliezen snel. Zutphen D2 - Schaakmaat D1: 0-4 
Van Tom krijg ik te horen dat “Schaakmaat D1 allemaal 4e en 5e Stappers heeft”. Ik ben 
toch benieuwd wat ze tegen ons 1e team zullen doen. 
 
Nou dat krijg ik dus snel te zien, want in de vierde ronde staat Zutphen D1 tegenover 
Schaakmaat D1! Ik zie tegen Levon Siciliaans op het bord komen. Hij speelt het rustig 
mee. Cool! Twee D-spelers die hun openingen kennen! Lennaert krijgt niet zo goed de kans 
om aan te vallen, omdat zijn tegenstander dat ook doet. Deze dringt binnen in Lennaert’s 
stelling, maar kan daar gelukkig niet veel kwaad doen. Areg en Andre staan er aan bord 3 
en 4 beide goed voor. Areg heeft twee pluspionnen en Andre heeft een pluspion een Toren 
op de 7e rij. Ze zetten het allebei om in een Paard voorsprong! Lennaert heeft dan ook een 
Paard meer, maar 3 pionnen minder. Areg geniet er weer van, want als een generaal staat 
hij weer achter zijn bord. Levon vindt ondertussen dat hij zich goed genoeg heeft 
verdedigd tegen de Koningsaanval van zijn tegenstandster en hij valt zelf aan. Dan wint 
Areg, maar een bord lager verliest Andre! Hoe is dat nou gegaan? Lennaert wint zijn partij 
wel. Nou Levon nog. Hij staat een pion voor, maar hij heeft een gat in zijn Koningsstelling. 
Hij besluit, met 6 minuten op de klok tegen 10 voor zijn tegenstandster, te proberen door 
te lopen met een van zijn vrijpionnen. Hij heeft een Loper op het promotieveld gericht en 
een batterij op de 8e rij, waardoor zelfs nog mat achter de paaltjes dreigt. Hij begeleidt 
de pion professioneel met zijn andere stukken en zijn tegenstandster moet een kwaliteit 
offeren op de eerste opmars tegen te houden. Levon weet die voorsprong dan met een 
paar mooie combinaties te vergroten tot een volle Toren, maar hij gebruikt er zoveel tijd 
voor dat het net lijkt dat hij niet door heeft dat hij nog maar 1½ minuut overheeft! Hij 
weet dan ook de Dame gedwongen af te ruilen, loopt door met de pion die er afgaat tegen 
de andere Toren van zijn tegenstandster. Uiteindelijk zet hij mat met 27 seconden op de 
klok! Mooi gedaan! Schaakmaat D1 – Zutphen D1: 1-3 
Met al dat spektakel (waar heel veel publiek naar toe was getrokken) zou je bijna vergeten 
dat Zutphen D2 ook nog speelt. Deze vierde ronde speelt Zutphen D2 tegen ZSG D1 
(Zwolle). Opvallend: Zutphen D1 en D2 spelen dus tegen elkaars tegenstanders uit ronde 3!  
Tom en Rutger staan allebei al snel een Loper achter. Maar dan wint Tom een Toren terug! 
Jeroen maakt ondertussen gehakt van zijn tegenstander met 2 Paarden en een Toren 
voorsprong. Hij geeft de voorsprong niet meer weg en wint. Dan het rare: Tom, die 
voorstond, verliest, en Rutger, die achterstond, wint! Opmerking van Rutger: “De vorige 
keer in Apeldoorn heb ik hem ook al verslagen…” Zutphen D2 – ZSG D1: 2-2 
 
De laatste ronde gaat Zutphen D1 vol vertrouwen in. Tegenstander is Pallas D1, de 
winnaar van de vorige keer én het team dat ons nog in kan halen, als ze maar van ons 
winnen… Van de teamleider van Pallas vindt het ook wel een leuke wedstrijd: “Jongens, 
alles uit de kast, hè!” Het helpt kennelijk, want Areg, nu weer een bord 2, komt achter te 
staan (een Paard, een Loper en 2 pionnen tegen een Toren).  Andre trekt zich niets van 
alles aan en wint weer snel. Lennaert doet het ook goed: hij staat een Toren, een Loper en 
een rits pionnen voor. Levon staat een pionnetje voor, maar een boel ontwikkeling achter. 
Bovendien komt zijn Koning niet snel weg uit het centrum door een vervelende Loper en 
Paard van zijn tegenstander. Lennaert wint ondertussen gemakkelijk. Areg komt mooi 
terug als zijn tegenstander niet door heeft dat zijn gepende stuk geen goede verdediger is. 
Hij staat nu een Toren vóór tegen een Paard en 2 pionnen. Levon creëert ondertussen een 
vrijpionnetje, maar hij kan er nog niets mee, omdat hij een heel vervelende Koningsaanval 
tegen zich krijgt. Hij staat wel een pionnetje voor, maar heeft weinig tijd over (5 minuten 
tegen 7). Als Areg wint, neemt Levon remise aan. Zutphen D1 – Pallas D1: 3½-½ 
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In deze laatste Ronde komt ons tweede team alweer een Schaakmaat-team tegen: 
Schaakmaat D2. Eigenlijk gaat het nog heel gelijk op de drie borden. Alleen Tom staat een 
beetje achter. Even later is Tom ook de eerste die verliest: hij wordt matgezet met een 
pion! Jeroen laat weer eens zien hoe sterk hij vandaag speelt, als hij een Toren voor staat 
en gaat promoveren. Hij wint de partij op z’n sloffen. Rutger heeft het wel heel moeilijk. 
Hij staat 3 verbonden pionnen achter. De eerste wint hij terug. De andere kan hij afruilen 
tegen een van zijn eigen pionnen, maar de laatste is niet meer te stoppen: Rutger verliest. 
Schaakmaat D2 – Zutphen D2: 3-1 
 
Nou, de ranglijst is nog niet bekend op het moment dat ik dit schrijf, maar Zutphen D1 is 
in ieder geval onbereikbaar geëindigd op de eerste plaats, met 4 Wedstrijdpunten 
voorsprong op de nummer 2… En ook Zutphen D2 heeft vandaag ontzettend goed geschaakt 
met een gelijkspel en zelfs een winst, terwijl jullie toch een speler minder hadden! Heel 
goed gedaan, jongens! We maken trouwens met deze uitslag een goede kans om in de 
finales terecht te komen (Deze uitslag wordt bij die van de vorige keer opgeteld). Als dat 
bekend is, dan horen jullie er op de club meer over! 
 

Plaats Team Wedstrijdpunten Bordpunten 

1 Zutphen D1 10 18 

? Zutphen D2 3 7 

 
 
Rob 
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Zutphen D1 maakt 
de Schaakmaat D1 
in. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zutphen D2 had maar 
3 spelers … maar 
heeft nog heel wat 
punten gescoord! 
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Toernooiverslag: OSBO-PJK 2002 
Eind december, de tijd tussen Kerst en Nieuwjaar, is jaarlijks ook de tijd voor de OSBO – 
Persoonlijke Jeugdkampioenschappen in Apeldoorn. Ook deze keer zijn we daar natuurlijk 
heen gegaan om te kijken hoe goed we nou eigenlijk ècht zijn… Met dank aan Lenaert’s en 
mijn vader voor het meehelpen rijden! Hieronder het verslag. 
 
DAG 1 
Vrijdagochtend 27 december. Het is nog erg vroeg als Daniel en ik op de trein stappen. De 
anderen die vandaag meedoen, worden door mijn (Rob’s) vader met de auto gebracht. 
Laat ik trouwens maar even noemen wíe er vandaag precies allemaal meedoen. In de A-
categorie spelen Daniel Alink en Geert Houterman. De C-categorie start vandaag ook, met 
Jaimy Hageman en Levon Sahakian. Eigenlijk is Levon nog D-speler, maar omdat hij zich 
toch al heeft geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap voor D-spelers, doet hij hier 
mee in de C-categorie, om te kijken of hij misschien niet ook daarin mee mag doen aan 
het NK… In de E-categorie tenslotte doet Andre Sahakian mee. 
Terwijl in Apeldoorn met elkaar van tevoren wat openingstheorie wordt uitgewisseld (dat 
krijg je, als je met Geert op stap gaat!), merken we bijna niet dat de A-groep al wil 
beginnen. Gelukkig hebben we het snel genoeg door, kan er aan de borden plaatsgenomen 
worden en dan kunnen we beginnen! 
 
Oh ja, als dit verslag wat chaotisch aandoet, dan is dat omdat ik op meerdere groepen 
tegelijkertijd moest letten en tussendoor ook nog zelf heb zitten schaken… ☺ 
 
In de A-groep speelt Daniel (rating 1867) met zwart tegen Jochem Berendsen (rating 1671). 
Geert (rating 1778) heeft ook zwart. Hij speelt tegen Tjaart-Jan Offringa (1843). Die 
ratings zijn trouwens vrij onbetrouwbaar. Dat weten we omdat een OSBO-topman Daniel in 
het oor heeft gefluisterd dat in de rating de wedstrijden voor 2001 (en 2002) nog niet 
verwerkt zijn… 
Ik zie Geert met Siciliaans openen. Zou dit nou het Morra-gambiet zijn, waar hij het net 
over had? Daniel speelt zijn favoriete d-pion weer op. Als het niet met wit is, dan maar 
met zwart! In de C-groep komt Levon ondertussen binnen met een Paard op f7. Jaimy doet 
het wat rustiger aan met pionnen op d4 en e3 en Paarden op c3 en f3. Bij de E-spelers doet 
Andre ondertussen een stevige aanval op de tegenstander’s Koningsstelling. Hij valt binnen 
met Dame, Loper, Paard en … een pion! Uiteindelijk zet hij de Koning mat met het Paard. 
Als ik weer bij de A-groep ga kijken, staat Daniel wat minder ontwikkeld dan zijn 
tegenstander. Zijn tegenstander lijkt echter geen mogelijkheden te hebben om het uit te 
buiten. Geert staat ondertussen net zo slecht ontwikkeld als zijn tegenstander, maar hij 
heeft wèl een pion meer… 
Na 1 uur staat Levon een kwaliteit en 3 pionnen voor. Jaimy heeft verloren. Andre heeft 
zijn tweede partij dan al gewonnen. Die partijen gaan in de E-categorie toch wel snel! 
Een tijdje later heeft Daniel een stuk geofferd en een leuke aanval. (Stijlbloempje! - red.) 
Het levert hem uiteindelijk een stuk en de partij op. Geert redt het niet tegen  
Tjaart-Jan en verliest. Terug in de grote zaal, waar de C- en de E-categorie spelen, heeft 
Levon gewonnen. Andre verliest de derde ronde, maar wint de vierde ronde, zodat hij nu 3 
uit 4 heeft! Dan zijn de C-spelers alweer begonnen. Over het begin van de partijen is 
eigenlijk niet zoveel te vertellen: het gaat allemaal vrij gelijk op. Andre haalt een remise 
in zijn vijfde ronde, maar verliest zijn zesde en zevende ronde. Levon neemt een remise 
aan. Met Jaimy gaat het niet zo goed… 
In de A-categorie zijn ze ondertussen ook alweer begonnen. Daniel krijgt een redelijk 
gesloten stelling op het bord tegen Roeland Pruijssers (rating 1951, de huidige OSBO-
kampioen!). Geert heeft wit tegen Rob Poelen (rating onbekend). Opvallend is dat hij eens 
een paar zetten ontwikkelingsvóórsprong heeft! ☺ Hij krijgt een Loper op f7 te staan, die 
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daar wel lekker staat. Daniel’s stelling begint ondertussen ene beetje op die van net te 
lijken: nu heeft hij ook al een Dame, Loper, Paard en Toren op zijn tegenstander’s 
Koningsstelling staan. Toch lijkt het minder gemakkelijk dan in de eerste ronde… 
Ik ga ondertussen maar weer naar de grote zaal. Dar zie ik dat Andre alweer ana zijn 10e 
partij bezig is! Ik zie hem een licht stuk kwijtraken tegen een pion, maar hij krijgt er wèl 
een onwijs sterk centrum voor terug… Uiteindelijk wint hij deze partij. De achtste ronde 
heeft hij ook gewonnen, en hij heeft remise gespeeld in de 9e partij. Dat gaat best goed! 
Levon heeft in de tweede ronde remise aangenomen in een eindspel waarin beide partijen 
2 vrijpionnen hadden. Jaimy heeft zijn partij weer niet kunnen winnen… In de derde ronde 
lijkt hij echter gemakkelijk te winnen met een vol stuk voorsprong. 
In de A-groep heeft Geert ondertussen verloren. Hij vertelt me dat hij eigenlijk gewonnen 
stond, maar de juiste voortzetting niet had gezien… Daniel is ondertussen zijn 
tegenstander’s hele Koningsvleugel aan het opeten met een Toren op f7, een Dame op g6 
en een Loper op h7. Helaas is de zwarte Koning dan al naar d6 gevlucht… 
Ik ga maar weer eens bij de C-spelers kijken. Daar blijkt Levon weer aan het winnen te 
zijn. Ook met Jaimy gaat het goed: hij staat nu twee stukken voor! Andre wint dan ook zijn 
11e partij, waardoor hij 7 uit elf heeft. Best een goede score! Daniel heeft ondertussen 
geen probleem met zijn tegenstander. Hij voert de druk zo hoog op, dat hij een stuk kan 
winnen. Hiermee komt hij in een eindspel terecht dat hij wint. Levon wint zijn 3e partij 
ook, maar Jaimy verliest zijn partij!? Hoe is dat nu gebeurd? 
Hiermee zijn voor vandaag alle ronden gespeeld. Tussenstand: 
Daniel - 2 uit 2 (TPR 2488) 
Geert – 0 uit 2 
Levon – 2½ uit 3 
Jaimy – 0 uit 3 
Andre - 7 uit 10. 
Andre is met zijn score op de 10 plaats geëindigd (eigenlijk een gedeeld 5e plaats!). 
 
DAG 2 
Voor deze dag hebben we een speler meer mee. We verzamelen om 8 uur alweer bij het 
station, want vandaag gaan we met z’n allen met de trein! In Apeldoorn is het even 
wachten op de bussen, maar alles rijdt op tijd, dus we komen goed op tijd aan. Vandaag 
spelen de A- en C-spelers weer. Hiernaast zijn Areg Sahakian en Lennaert Stronks 
vandaag ook mee om mee te doen in de D-categorie. Andre wilde vandaag eigenlijk ook 
meedoen, maar voelde zich helaas niet zo lekker… Jammer, Andre! 
 
Bij de A-spelers heeft Daniel zwart tegen zwaargewicht Sander van Eijck (rating 2086). 
Geert mag met zwart tegen Roeland Pruijssers! Levon komt tegen zijn tegenstander in een 
wat tamme (gelijke) stelling terecht. Laimy is nog niet helemaal hersteld van gisteren en 
staat 2 stukken achter. Tegen de tijd dat ik bij de D-spelers aankom, zie ik dat Lennaert 
en Areg allebei al verloren hebben… Ai! Dat begint niet goed… Gelukkig wordt in de 
tweede ronde door Lennaert en Areg wèl gewonnen. Ook Jaimy weet zijn stelling op de 
een of andere manier te redden: hij houdt remise en is van de nul af! Levon weet door zijn 
tegenstander’s muur heen te breken en wint zijn partij! Daniel moet zich ondertussen 
verdedigen tegen een pionnenopmars over de Damevleugel. Zijn tegenstander heeft hier 
een Loper geofferd voor twee pionnen en een aanval… Geert heeft ondertussen wat minder 
kansen dan zijn tegenstander, maar hij kan zich met zijn Loperpaar nog goed verdedigen. 
Dan besluit is zelf wat te gaan schaken in de hal, waardoor ik van rest van de dag weinig te 
verslaan heb. Levon haalt een half punt uit de 5e en 6e ronde, Jaimy is zo te zien ernstig 
uit vorm, want hij verliest die ronden. Lennaert en Areg halen de rest van de dag elk nog 3 
punten. Daniel speelt remise tegen Tjaart-Jan Offringa en Geert wint van Matthijs de Bie 
(rating onbekend) 
Tussenstand: 
Daniel – 2½ uit 4 
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Geert – 2 uit 4 
Levon – 4 uit 6 
Jaimy – ½ uit 6 
Areg - 4 uit 7 (24e plaats) 
Lennaert – 4 uit 7 (23e plaats). 
 
DAG 3 
Voor deze dag hebben we gelukkig twee auto’s beschikbaar, omdat de vader van Lennaert 
kan meehelpen rijden. Hoi! 
 
Lennaert begint de 8e ronde lekker met een van zijn beruchte aanvallen. Op de 
Koningsvleugel stormt hij met zijn stukken naar binnen bij zijn tegenstander, die pardoes 
een paar stukken kwijtraakt, waaronder de Dame. Areg heeft het iets moeilijker. Hij krijgt 
een stelling op het bord die potdicht zit. Levon laat in zijn 7e ronde zijn Damevleugel 
oprollen in ruil voor een aanval op de Koningsvleugel. Hij komt binnen op f7. Jaimy’s heeft 
zijn stukken actiever staan dan zijn tegenstander, maar hij heeft wel weinig grip op het 
centrum. Daniel heeft ondertussen wat hij wilde: wit tegen Maarten Beekhuis (rating 
1952). Hij krijgt in het begin veel ruimte en neemt de controle over het centrum. Geert 
heeft zwart tegen Jochem Berndsen (rating 1671). Hij houdt de hele partij lang positioneel 
voordeel, wat hem uiteindelijk de partij oplevert. Daniel komt ondertussen goed te staan 
met meer kansen door een Koningsaanval. Hij zal er wel moeilijk doorheen komen en heeft 
bovendien een bagger-Loper. Bij de C- en D-spelers zie ik dat Lennaert en Areg allebei hun 
eerste twee partijen hebben gewonnen. Jaimy verliest zijn zevende partij, Levon heeft 
deze partij gewonnen. In de tiende D-ronde staat Lennaert een Dame tegen een Toren en 2 
pionnen voor. Dat moet wel lukken. Hij pareert nog even een sneaky mat-achter-de-
paaltjes-poging van zijn tegenstander en … zet uiteindelijk zelf zijn tegenstander mat-
achter-de-paaltjes! Areg heeft verderop een vervelende stelling. Zijn tegenstander komt 
binnen in zijn stelling en wint een paar stukken, waarna Areg de partij verliest. Levon 
probeert ondertussen de c-lijn open te breken. Dat gaat hem zo te zien wel lukken. Jaimy 
staat ondertussen alweer slechter. Hij lijkt echt een beetje (heel erg) uit vorm te zijn… 
Gelukkig bewijst hij zich door terug te komen en uiteindelijk zelfs de partij te winnen! Ook 
Levon wint deze ronde, waardoor hij een goede kans maakt op een plaats bij de eerste 
drie! Maar er is nog een ronde te gaan… Daniel heeft ondertussen zijn partij verloren. 
(Onnodig vindt hijzelf: “Ik had nog 1,5 minuut!”) 
In de zesde ronde speelt hij tegen Kasper Uithof (rating 1578). Geert speelt tegen Sander 
van Eijck. Deze partijen heb ik niet gevolgd (ik was weer eens aan het schaken), wel even 
de uitslagen: Daniel wint en Geert verliest. In de laatste ronde verliest Lennaert drie keer 
op rij, jammer! Areg haalt in de laatste drie ronden 2 remises, waarmee hij en Lennaert 
precies evenveel punten hebben! Levon lijkt in zijn partij te gaan winnen, maar blundert 
in het eindspel en verliest. Hiermee komt hij net op de vierde plaats terecht… Jaimy doet 
nog even een eindspurt en wint ook zijn laatste ronde. 
Tussenstand: 
Daniel – 3½ uit 6 
Geert – 3 uit 6 
Levon – 6 uit 9 (4e plaats) 
Jaimy – 2½ uit 9 (27e plaats) 
Areg - 7 uit 13 (18e plaats) 
Lennaert – 7 uit 13 (17e plaats) 
 
DAG 4 
Vandaag spelen alleen Daniel en Geert, dus met vervoer hoeven we vandaag eens niet 
creatief te zijn. Van tevoren worden alle mogelijke tegenstanders bediscussieerd. Bij het 
naar de zaal lopen voegt Daniel er nog aan toe: “Laten we eens zien hoe het uitkomt. 
Misschien moet ik wel tegen jou…” Geert: “Ja?” 
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En inderdaad: Daniel en Geert spelen deze ronde tegen elkaar! Daniel heeft wit. Maarten 
Beekhuis en Roeland Pruijssers staan op dit moment trouwens een half punt boven Daniel. 
Als zij nou verliezen en Daniel wint, dan staat hij nog tweede! Ik zie bij Daniel en Geert 
een stelling op het bord komen die me vervelender lijkt voor wit, maar kennelijk hoort het 
zo, want er worden negen zetten gedaan in tien minuten… Wit heeft in de stelling sterke 
pionenn in het centrum, maar een Koning op f2 zonder f-pion… 
Na een uur lijken Geert’s stukken die van Daniel wat te overbelasten: ze lijken meer aan 
te vallen dan Daniel kan verdedigen. Geert’s pionnenstructuur is op dit moment wel 
slechter. Nog een uur later staat Daniel een kwaliteit achter, maar hij heeft meer druk op 
Geert’s Koningsstelling (met een Toren en 2 Paarden). Ik denk echter niet dat hij nog 
winstkansen heeft: hij heeft op dit moment net zo slechte pionnen als Geert, die op 
zichzelf geen doorbraak kunnen forceren. Als er drie uur gespeeld is, is Daniel een pion 
kwijtgeraakt en staat hij niet beter dan een uur geleden. Als Geert dan nog een pion wint 
en plotseling 2 vrijpionnen heeft, geeft Daniel op… Zijn concurrenten voor de tweede 
plaats winnen trouwens allebei de ronde, zodat ook de derde plaats sowieso niet te 
bereiken was… 
 
Nou, het leek me een geslaagd toernooi dit jaar (behalve voor Jaimy, die gigantisch uit 
vorm was… Volgend jaar beter, Jaimy!). Nog even de eindstanden: 
 
  De A-categorie: 

Plaats Naam Bordpunten Weerstandspunten Sonnen-Berger Punten 

1 Sander van Eijck 6 23,5 19 

2 Roeland Pruijssers 5 27 17,25 

3 Maarten Beekhuis 5 25 14,50 

5 Geert Houterman 4 24,5 12 

6 Daniel Alink 3,5 28 11 

 
  De C-categorie:  

Plaats Naam Bordpunten Weerstandspunten Sonnen-Berger Punten 

1 Stefan Kuipers 7,5 51,5 42,50 

2 Etienne Goudriaan 7 49 36,25 

3 Jasper Bons 6,5 44,5 28,50 

5 Levon Sahakian 6 48 27,75 

27 Jaimy Hageman 2,5 33,5 5,75 

 
  De D-categorie: 

Plaats Naam Bordpunten Weerstandspunten Sonnen-Berger Punten 

1 Sebas Beumer 12,5 103,5 99 

2 Umit Duman 10,5 105 79,50 

3 Casper Athmer 9,5 109,5 74,25 

17 Lennaert Stronks 7 90,5 40 

18 Areg Sahakian 7 89,5 40,75 

 
De E-categorie: 

Plaats Naam Bordpunten Weerstandspunten Sonnen-Berger Punten 

1 Floris Busscher 10 76,5 69 

2 Benjamin t Holte 9 75,5 57,50 

3 Maurice van Eijk 8 77,5 53,50 

10 Andre Sahakian 7 67 38,75 
 

Rob 
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Toernooi-aankondigingen 
Hieronder heb in de toernooi-informatie gezet voor drie toernooien die de komende tijd 
gespeeld gaan worden. Naar één toernooi gaan we zeker (Apeldoorn), naar een toernooi 
gaan we misschien (Harderwijk) en naar een toernooi gaan we niet, maar ik heb het hier 
toch maar neergezet, voor als jullie er zelf heen willen gaan… 
 
Het Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap 
Het Open Apeldoorns Jeugdschaakkampioenschap is ook wel bekend onder de naam “Foto 
Kuipers schaaktoernooi” Na de OSBO-kampioenschappen is dit het meest serieuze toernooi 
waar je aan mee kunt doen. Voor de jongere spelers is het gewoon een heel gezellig 
toernooi. Er wordt gespeeld over twee of zelfs over drie dagen: een ècht toernooi dus! 
 
Plaats: 
 Veluws College – Mheenpark 
 Zilverschoon 43 
 Apeldoorn 
  
 
Categorieën: 
 A (leerlingen van het voortgezet onderwijs, geboren in 1987 of later) 
 B (leerlingen van groep 7 en 8 basisonderwijs) 
 C (leerlingen van groep 5 en 6 basisonderwijs) 
 D (leerlingen van groep 4 en lager basisonderwijs, en iedereen geboren in 1994 of later) 
 
Speeldata: 
 De A-, B- en C-groep spelen op 26, 27 en 28 februari  
 De D-groep speelt op 27 en 28 februari. 
 
Speeltijden: 
 26 februari vanaf 9:00 tot ± 16:45 (vertrek 8:30 vanaf station Zutphen, terug ± 17:15) 
 27 februari vanaf 9:00 tot ± 16:45 (vertrek 8:30 vanaf station Zutphen, terug ± 17:45) 
 28 februari vanaf 9:30 tot ± 17:15 (vertrek 9:00 vanaf station Zutphen, terug ± 18:15) 
 
Speeltempo:  
 A: 9 ronden, 1 uur p.p.p.p. (noteren verplicht) 
 B: 15 ronden zwitsers, 45 min. p.p.p.p. 
 C: 18 ronden zwitsers, 30 min. p.p.p.p. 
 D: 16 ronden zwitsers, 20 min. p.p.p.p. 
 
Inschrijfgeld: 
 Groepen A, B en C: € 7,- 
 Groep D: € 5,- 
 
Je kunt je op de vrijdagen bij Rob aanmelden voor dit toernooi, vóór 21 februari! 
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Het 1e Open Jeugdsnelschaaktoernooi Harderwijk 
Het leek me leuk eens naar een snelschaaktoernooi heen te gaan, vandaar dat ik deze 
toernooi-aankondiging hier doe. Geef je wel snel op, want er kunnen maar heel weinig 
deelnemers meedoen! 
 
Plaats:   Kiekmure 
   Tesselschadelaan 1 
   Harderwijk 
    
 
Speeldatum en -tijd: zaterdag 22 februari van 10:15 t/m 17:45 
 
Categorieën:  Geen, iedereen onder de 18 jaar mag meedoen! 
 
Speeltempo:  10 min. p.p.p.p. 
 
Inschrijfgeld:  € 4,- 
 
Je kunt je op de vrijdagen bij Rob aanmelden voor dit toernooi, vóór 15 februari! 
 
Het 1e Pallas Jeugdschaaktoernooi (Deventer) 
Ook dit toernooi wordt voor het eerst gehouden. De organisatoren zijn heel gemotiveerd, 
dus ze gaan er waarschijnlijk een heel goed toernooi van maken. Helaas is het zo, dat dit 
toernooi op 8 februari wordt gehouden, en dan doen de meeste van jullie mee aan het 
schoolschaakkampioenschap. Wijzelf moeten het school schaken natuurlijk organiseren, 
vandaar dat wij jeugdleiders niet naar het Pallas Jeugdschaaktoernooi gaan. Maar omdat 
het waarschijnlijk een heel leuk toernooi wordt en er natuurlijk ook genoeg onder jullie 
zijn die niet aan het school schaken meedoen, hierbij de toernooi informatie. Dan kunnen 
jullie eventueel zelf naar Deventer toegaan! 
 
Plaats:   Wijkgebouw De Schalm 
   Dreef 1 
   Deventer 
    

Bar aanwezig (De frikadellen zijn lekker! Vraag maar aan Rick,   
  Thomas, Eric en Vincent Linssen) 

 
Speeldatum en -tijd: 12:00 tot 17:00 (zaal open vanaf 11:00) 
 
Categorieën:  Spelers geboren na 1991 
    Spelers geboren in 1991 of eerder 
    Topgroep (de 8 op papier sterkste spelers) 
 
Speeltempo:  15 min. p.p.p.p.  
 
Inschrijfgeld:  2,50 (betaling aan de zaal) 
 
Bij aanmelding vermelden: 
   Naam, geboortejaar, Stappendiploma, club 
 
Aanmelden uiterlijk 4 februari bij: 
   Pierre Remmel  
   Gorrit Smit  
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Speel eens anders schaak: Patrouilleschaak 
Hoi! Omdat we op de club vinden dat jullie niet alleen goed moeten leren schaken, maar 
vooral ook dat jullie veel lol moeten beleven aan het schaken, heb ik besloten deze 
rubriek maar weer eens tot leven te roepen. (Voor diegenen die nog weten wie David is: 
nee, ik heb geen toestemming van hem gekregen om zijn 
rubriek over te nemen. Ik doe het gewoon…) Voor 
diegenen die deze rubriek nog niet kennen: hierin 
beschrijf ik elke keer een andere manier om te schaken. 
Het schaakspel zoals je het normaal speelt, krijgt dan een 
of meer extra spelregels, waardoor het plotseling een heel 
ander spel wordt! Gewoon leuk om eens tussendoor te 
doen…  
Het soort schaak dat ik deze keer bespreek heet 
“Patrouilleschaak”. De extra spelregel is: 
 

H Een stuk mag een ander stuk pas slaan als het zelf 
gedekt staat. Dit houdt dus in dat een stuk pas schaak 
geeft als het zelf gedekt staat. 

 
Als voorbeeld even een paar diagrammen. 
 
In diagram 1 kan de witte Dame de zwarte Dame niet 
slaan. Andersom mag wel: de zwarte Dame mag de witte 
Dame slaan, omdat de pion op c7 de zwarte Dame dekt. 
De Koningen geven elkaar geen schaak, want ze staan niet 
gedekt! De witte Dame geeft de zwarte Koning ook geen 
schaak, omdat de Dame niet gedekt is. 
In diagram 2 staat zwart mat! (De witte Koning staat geen 
schaak, omdat de zwarte Koning niet kan slaan! Omdat de 
witte Koning geen schaak staat, mag hij op f7 staan…) 
 
Met dit soort schaak kunnen, zoals je ziet, heel rare 
dingen gebeuren. Probeer het zelf maar eens uit op de 
club! 
 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichter tegen zijn uitgever: ”Ik begrijp het, 
 er moet dus meer vuur in mijn gedichten...” 

Uitgever: “Nee, omgekeerd:  
de gedichten moeten in het vuur!”  

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAbAaAaAx 
xAaAfAaAax 
xaAaAaAaGx 
xAaAaAaAmx 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaLaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Diagram 1 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAgAax 
xlAaAaMaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Diagram 2 
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Foto’s OSBO - Persoonlijke JeugdKampioenschappen 2002 

We waren eind vorig jaar met 7 spelers vertegenwoordigd op het OSBO-kampioenschap. 
Helaas won er niemand een prijs, maar ik heb wel genog actiefoto’s kunnen schieten. 
Hieronder zien jullie ze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de A-groep 
speelden zowel 

Daniel als Geert. 
Hier spelen ze, pas 

in de laatste ronde,  
tegen elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na Daniel had Levon, 
in de C-groep, het 
meeste kans op een 
prijs. Hier zit hij 
naast Jaimy, die net 
een zet doet. 
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In de D-groep 
speelden Areg en 
Lennaert. Hoewel ze 
heel dicht bij elkaar 
zijn geëindigd, 
hoefden ze nite 
tegen elkaar te 
spelen. Hier spelen 
ze rug-aan-rug. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de E-groep 
tenslotte, vinden 
we Andre terug. 
Hier is hij net aan 
het nadeken over 
een zet van zijn 
tegenstander. 
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Foto’s Grote KerstSimultaan 

In de Kerstvakantie hebben we één grote simultaanwedstrijd gehouden met iedereen die  
er was. Alle aanwezige jeugdleiders speelden samen tegen de rest, en we hebben zelfs nog 
een partij (of twee?) verloren! Hieronder een paar foto’s van die avond… 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hadden een 
lange rij borden 
gemaakt, waarvan 
dit ongeveer de 
helft was. Vincent  
gebruikt zijn 
geheime wapen: 
een kop koffie. 
(En Simon een 
lollie – red.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daan had geen koffie nodig: hij was al 
wakker. Hoewel… 
 
 
 
 


