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Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 

Jullie hebben het al gemerkt de afgelopen weken: Het Volkshuis heeft weer steeds meer 
Hap-en-Stappers. Hierdoor kunnen we vaak niet vóór 20:00 naar binnen toe (kijk in de 
Agenda om te kijken om welke dagen het gaat). Ook het Paaseitjes-toernooi hebben we 
hierdoor moeten uitstellen. Voor iedereen die hier net zo van baalt als wij, wil ik hier in 
ieder geval zeggen dat we hard op zoek zijn naar een andere plek om te kunnen schaken! 
Als het goed is hebben we in september dus geen last meer van Hap-en-Stappers… 
Een andere verandering is natuurlijk de nieuwe jeugdleider, meneer Krans! Hij helpt sinds 
een tijdje mee lesgeven, zodat er kleinere groepjes mogelijk zijn en jullie niet zo hoeven 
te schreeuwen om jullie verstaanbaar te maken. Welkom, meneer Krans! 
In deze Loper hebben we weer véél foto’s en een verslag van de wedstrijden van  
Zutphen D1. Zij speelden eind maart en begin april om het OSBO-kampioenschap! Verder 
komen de examens er weer aan. Vergeet niet je hiervoor op te geven bij mij (het examen 
kost € 2,-). Zie het stukje van Coen om meer te weten te komen over de examens. 
 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
Rob 
 

Agenda 

Vrijdag 16 mei “Paas”eitjestoernooi 
 
Vrijdag 30 mei Proefexamens 
 
Vrijdag 6 juni Hap-en-Stappers: niet voor 20:00 naar binnen 
 
Vrijdag 13 juni Hap-en-Stappers: niet voor 19:45 naar binnen 
 
Vrijdag 20 juni EXAMENS! 20:00-21:00  
 
Vrijdag 27 juni Laatste avond met  Prijsuitreiking 
  Diploma-uitreiking 
  Rare bordspellen 
 

 
 
 

Jantje bokst tegen Pietje.  
Midden in het gevecht laat hij zijn vuisten zakken.  

Zijn trainer schreeuwt: “Jantje, wat doe je nu?!  
Laat je dekking niet vallen! Vooruit, sla erop los!!” 

 
“Ik kan niet!”, schreeuwt Jantje terug,  

“Hij heeft me net met mijn verjaardag gefeliciteerd  
en me het allerbeste gewenst!...”
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Examens 
Op 20 juni is het weer zover: de examens! Dan kijken we of je dit seizoen nog iets 
onthouden hebt van wat je leraar je met pijn en moeite heeft proberen uit te leggen. En 
als je je examen haalt, krijg je een diploma en zit je het volgende seizoen een stap hoger! 
Wij moeten deze examens bestellen bij de landelijke schaakbond en daarom moet je voor 
deelname € 2,- betalen. Dit moet je bij Rob doen; zorg ervoor dat dit gebeurd is voor het 
examen, anders mag je niet meedoen en dat zou jammer zijn natuurlijk! 
Dit is natuurlijk allemaal erg spannend, en om er alvast aan te wennen zijn er 3 weken van 
tevoren, op 30 mei, proefexamens. Je kan dan alvast eens kijken hoe zo’n examen eruit 
ziet en wat er van je gevraagd wordt. Je leraar kan kijken wat je nog niet zo goed snapt 
en je dat nog eens uitleggen voor het echte examen. Sommigen van jullie hebben al eens 
zo’n proefexamen gemaakt dit seizoen. 
Hoe ziet een examen (en een proefexamen) er nou uit? Het is een velletje papier met 24 of 
22 opgaven. Dit zijn dezelfde soort opgaven die we jullie altijd mee naar huis geven (of 
tijdens de les laten maken – red). Als je die dus hebt gemaakt heb je het alvast een stuk 
makkelijker op het examen! Je krijgt een uur om het examen te maken. Je mag er een 
bord en stukken bij gebruiken. Afhankelijk van in welke stap je zit moet je pijlen trekken 
of noteren; vraag je leraar maar wat je precies moet doen. Naast elke opgave staat wat 
voor soort opgave het is; dat staat ook boven aan de vellen van je huiswerk. Zorg dat je 
weet wat het betekent; vraag het anders vóór het examen aan je leraar! 
Je mag 7 fouten maken als je 24 opgaven hebt of 6 fouten maken als je 22 opgaven hebt. 
Als je meer fouten maakt, ben je helaas gezakt; je moet het dan volgend jaar nog een 
keer proberen. Maar jullie hebben allemaal braaf je huiswerk gemaakt, dus ik weet zeker 
dat jullie allemaal slagen! 
 
Nog een paar tips: 

- Lees van te voren je huiswerk en je geheugensteunen (die bladen waar geen 
opgaven maar uitleg opstaan) nog eens goed door. Onthoud hoe de verschillende 
soorten opgaven heten. Als je je geheugensteunen niet meer hebt, vraag ze dan 
aan je leraar. 

- Oefen een paar mix-bladen; de meeste examens hebben 6 mix-opgaven. Dat is dus 
een kwart van het examen! 

- Praat niet met de andere jongens en meisjes tijdens het examen. Als je een vraag 
hebt of je pen doet het niet, roep dan een leraar (door een hand op te steken – 
red). Als je je goed hebt voorbereid, hoef je niets te vragen! 

- Let op of een opgave voor wit of voor zwart is (de zwarte stip naast de opgave). Als 
je een zet voor de verkeerde kleur invult, is de opgave natuurlijk automatisch fout. 
Dit lijkt logisch, maar elk jaar doen een paar slimmeriken dit toch weer fout! 

- Als je een opgave niet meteen ziet, ga er dan niet een half uur over nadenken. Ga 
verder met de rest van de opgaven en kijk er later nog eens naar. Je mag best een 
paar opgaven fout of niet ingevuld hebben. 

- Als je de laatste opgave hebt ingevuld en je hebt nog tijd over, kijk je examen dan 
nog eens goed door voor je het inlevert. Vaak zie je dan nog dat je ergens een fout 
gemaakt hebt. 

- Doe altijd de beste zet. Als je een dame wint terwijl je ook mat kan zetten, heb je 
de opgave fout! 

- De andere partij doet altijd de beste zet. Als je dus een zet invult waarmee je iets 
kan winnen als de tegenstander het niet ziet, is je oplossing fout. Je moet dus niet 
alleen nadenken over wat jij gaat zetten, maar ook over wat de tegenstander 
daarna gaat zetten! 
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- Zorg dat je voordeel bereikt met je zet. Als je een dubbele aanval moet maken en 
je valt twee gedekte stukken aan met je dame, bereik je geen voordeel. Als je één 
van de twee stukken slaat, verlies je namelijk je dame! Als je door je zet je dame 
verliest, maar daarna mat kan geven, bereik je natuurlijk wel voordeel. Gelijke 
stukken ruilen is (bijna altijd) geen voordeel. In ALLE opgaven kun je duidelijk 
voordeel bereiken! 

 
Als je nog een vraag hebt, vraag het dan aan je leraar. Veel succes allemaal! 
 
 
Coen 
 

Interne Competitie 

De voorjaarscompetitie nadert weer zijn einde: de 12e ronde is gespeeld. Nog 2 normale 
rondes en 2 inhaalrondes en dan zullen we weten wie de voorjaarskampioen en wie de 
clubkampioen 2002-2003 zullen zijn! De strijd gaat nog tussen Levon en Areg; Levon heeft 
de beste papieren met 37 punten voorsprong en één partij minder gespeeld die hij dus nog 
kan inhalen. Beiden hebben maar liefst 9 overwinningen en 1 remise gescoord, maar Areg 
heeft nog 1 verliespartij opgelopen in de 8e ronde in een spannende partij tegen Levon. 
Maar de strijd is nog niet voorbij! 
Na deze twee een gat naar de nummers 3, 4 en 5: Jaimy, Lennaert en Maarten. Ze staan 
nog dicht bij elkaar en het is dus nog allemaal erg spannend; Jaimy heeft wat meer punten 
door zijn knappe remise tegen Levon. Na Maarten is er nog een gaatje naar de nummer 6, 
Tom. Erg knap; hij zit, net als de nummer 7 Jelle, pas in de 2e stap! Iedereen staat vanaf 
nummer 6 vrij dicht op elkaar, dus het is hier nog erg spannend. Voor iedere stap is er een 
prijs voor de hoogst geëindigde speler! 
Leon, de najaarskampioen van dit seizoen, doet het in het voorjaar helaas weer wat 
minder. Hij staat op de 10e plaats. Nog wel even winnen die laatste 3 partijen als je nog 
clubkampioen wil worden! 
De laatste twee rondes van dit seizoen zijn, zoals gewoonlijk, inhaalrondes. Ik zal nog even 
uit proberen te leggen hoe dat werkt. Het is de bedoeling dat iedereen 14 rondes speelt 
per seizoen. Omdat iedereen wel eens een keertje ziek is of op vakantie gaat, zijn er 
inhaalrondes om die gemiste partijen weer in te halen. Als je al 14 partijen gespeeld hebt, 
mag je dus niet meedoen in de inhaalrondes! Het kan dus zijn dat je de laatste twee 
rondes niet wordt ingedeeld terwijl je wel op de club bent; dat is dus hierom. 
Veel succes en natuurlijk plezier in de laatste rondes! 
 
 
Coen 
 
 

“Kom op Pietje! Ja! Ga zo door! Sla hem op zijn bek!”,  
roept een man uit het publiek. 
De man naast hem vraagt hem:  

“Goh, u bent zeker een groot fan van Pietje!” 
 

Waarop de eerste man antwoordt: “Nee, eigenlijk niet.  
Ik ben de tandarts van zijn tegenstander…” 

 



 

De Zutphense Loper 88B 5 

 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng Perc 

 1 Levon Sahakian     593.50 63 10 9 1 0 0  2  95.0 
 2 Areg Sahakian      556.50 62 11 9 1 1 0  1  86.4 
 3 Jaimy Hageman      419.50 61 10 7 1 2 0  2  75.0 
 4 Lennaert Stronks   401.00 60 10 6 1 3 0  2  65.0 
 5 Maarten Derickx    400.00 59 10 7 0 3 0  2  70.0 
 6 Tom Akkerman       336.67 58 11 6 0 5 1  0  54.5 
 7 Jelle Bosman       328.00 57  8 5 0 3 0  4  62.5 
 8 Thijs Strangmann   323.00 56 11 6 0 5 0  1  54.5 
 9 Vincent Linssen    321.50 55 11 6 0 5 0  1  54.5 
10 Leon ter Horst     310.50 54 11 7 0 4 0  1  63.6 
11 André Sahakian     304.00 53 11 7 0 4 0  1  63.6 
12 Thomas v Schooten  299.00 52  9 5 0 4 0  3  55.6 
13 Rick Koekkoek      299.00 51 10 6 0 4 0  2  60.0 
14 Michiel Nijenhuis  290.00 50 11 6 1 4 0  1  59.1 
15 Eric Kloppers      282.50 49 11 6 0 5 0  1  54.5 
16 Daan Vos           274.00 48  2 2 0 0 0 10 100.0 
17 Koen Seebus        259.33 47  9 5 1 3 2  1  61.1 
18 Mirjam van Saane   258.50 46 11 6 0 5 0  1  54.5 
19 Jeroen Landsheer   235.50 45 11 5 0 6 0  1  45.5 
20 Laurens Stronks    234.00 44  8 4 0 4 0  4  50.0 
21 Simon Koekkoek     221.50 43  9 5 0 4 0  3  55.6 
22 Heleen Landsheer   215.50 42 11 5 0 6 0  1  45.5 
23 Job Krans          204.50 41  3 0 1 2 0  9  16.7 
24 Rutger Gordon      204.50 40 11 6 0 5 0  1  54.5 
25 Sjoerd Hiesselaar  201.00 39 11 5 1 5 0  1  50.0 
26 Maarten Niers      198.00 38 11 5 2 4 0  1  54.5 
27 Rene Gosen         176.00 37  9 3 1 5 0  3  38.9 
28 Anna Krans         173.00 36  5 1 0 4 0  7  20.0 
29 Bjorn Goedhard     168.00 35 11 5 0 6 0  1  45.5 
30 Alex Weisbeek      166.50 34 11 5 0 6 0  1  45.5 
31 Roy Koers          157.00 33  8 4 0 4 0  4  50.0 
32 Lisa Kant          146.50 32  9 4 0 5 0  3  44.4 
33 Sasja Teering      141.50 31 11 4 0 7 0  1  36.4 
34 Timon Gosen        140.00 30 10 3 0 7 0  2  30.0 
35 Bonne Ubbink       129.83 29  7 2 1 4 1  3  35.7 
36 Loes de Lange      116.00 28  7 2 0 5 0  5  28.6 
37 David Enthoven     114.67 27 11 4 0 7 1  0  36.4 
38 Paul Stieding      114.00 26 11 4 0 7 1  0  36.4 
39 Marcus Roos         98.00 25 12 4 0 8 0  0  33.3 
40 Mees Hellinga       88.50 24  9 2 0 7 0  3  22.2 
41 Jelle v d Ridder    58.50 23 10 1 1 8 0  2  15.0 
42 Alexander Stek      45.50 22  9 0 1 8 0  3   5.6 
 
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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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen D1 (29-03-2003)  

Eind maart werd de eerste finaledag gespeeld voor het OSBO-kampioenschap voor  
D-teams. Zutphen D1 had zich voor deze finales geplaatst. Hieronder het verslag. 
  
29 maart 2003. Vandaag en volgende week wordt de OSBO-finale gespeeld! Zutphen D1 
hoort bij de beste 10 teams van de OSBO en mag dus meespelen, hoi! Hieronder de 
teamopstelling: 
 1. Levon Sahakian 
 2./3. Lennaert Stronks 
 2./3. Areg Sahakian 
 4. André Sahakian 
Lennaert en Areg zijn ongeveer even goed, dus die gaan vandaag elk een paar partijen op 
het tweede en een paar op het derde bord spelen. Oh ja, we spelen trouwens in Arnhem. 
 
In de eerste ronde speelt Zutphen D1 tegen Pallas D1 uit Deventer. Levon heeft een 
tegenstander die van spiegelschaak houdt. Eens kijken wat Levon met het initiatief kan! 
Areg (bord 2) heeft ook al een bijna gespiegelde stelling. Hij besluit de boel door het 
centrum heen open te breken. Lennaert heeft al snel een minpion in een verder gelijke 
stelling. Bij bord 4 zie ik André wat moeilijk kijken. Of misschien is het verveling? Hij staat 
na 2 minuten namelijk al een Dame voor… 
Na 20 minuten heeft Levon in het eindspel een plus-vrij-randpion. Daar kan hij vast wel 
iets mee doen. André heeft ondertussen natuurlijk al gewonnen. Areg en zijn tegenstander 
doen een wedstrijdje “dubbelpionnen bouwen”. Areg staat 2-1 voor, als zijn tegenstander 
plotseling een van zijn dubbelpionnen afbreekt, verdorie! Lennaert is ondertussen met 
hogere wiskunde bezig: hij heeft zijn minpion veranderd in een pluspion. Areg moet 
trouwens wel een beetje oppassen: hij heeft nog maar 4 minuten over tegen zijn 
tegenstander 12. Maar aan de andere kant dringt hij nu wel zijn tegenstander’s 
Koningsvleugel binnen met een Dame, Toren en Loper… 
Levon staat onderhand een tweede pion voor. Dat moet toch wel lukken! Areg wint 
ondertussen een Toren, waarna zijn tegenstander maar opgeeft. Terwijl Levon dan een 
Dame haalt, wint Lennaert zijn partij. Ik heb niet gezien hoe, maar volgens Lennaert 
“zette zijn tegenstander zichzelf mat”. Zutphen D1 – Pallas D1: 4-0 
André na deze ronde: “Volgende week spelen we de échte finale, he?” 
 
In ronde twee spelen we tegen Variant D1. Nou ja, spelen… Team Variant D1 is niet op 
komen dagen, dus deze ronde winnen we automatisch met 4-0… Het is nou even wachten 
op de volgende ronde. Helaas hebben ze geen extra schaakborden om op te spelen. Ze 
hebben wél een rugby-wedstrijd op de TV staan, maar het aquarium in de hal is eigenlijk 
nog veel interessanter… Variant D1 – Zutphen D1: 0-4 R(eglementair) 
 
In ronde 3 spelen we tegen Velp D1. André staat na 2 minuten een Dame voor. Op de rest 
van de borden gaat het nog aardig gelijk op. Wel krijgt Areg op bord 3 met zwart een witte 
pion op bezoek op h7. Het vreemde is dat hij zelf nog pionnen op g7 en h6 heeft staan… 
Zijn tegenstander let echter niet goed op, Areg zet een Paard in het centrum neer en wint 
een stuk. Lennaert denkt “dat kan ik beter”, zet een Paard in het centrum en zet ermee 
mat! Levon breekt er dan ook doorheen en wint, net als Areg en André. Zutphen D1 – Velp 
D1: 4-0 
 
ASV D1 uit Arnhem is onze volgende tegenstander. Op alle borden gaat het gelijk op. 
Eigenlijk vind ik zelfs dat we op een paar borden slechter staan! Dan is Lennaert’s 
tegenstander (bord 2) aardig en laat wat Torens slaan. Meteen daarna geeft hij op. Ook 
Levon komt dan een Toren voor te staan. Areg staat ondertussen 2 pionnen en een 
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kwaliteit achter. Gelukkig heeft hij nog wel een beetje een aanval. Zijn tegenstander 
verdedigt zich heftig, maar toch wint Areg weer een pionnetje terug. Spannend! Levon 
schuift zich ondertussen ontspannen naar de winst met een Toren en Loper voor in het 
eindspel. Helaas gaat het met André minder goed: hij lijkt te gaan verliezen. Areg staat 
dan nog steeds een kwaliteit en een pion achter als hij plotseling ziet dat nog maar 
ongeveer een minuut bedenktijd over heeft. Hij gaat wat rechterop zitten, wint in 4 
zetten een Dame, een Toren en twee pionnen, promoveert en zet met twee Dames mat! 
André weet het helaas niet te houden en verliest. ASV D1 – Zutphen D1: 1-3 
 
In de laatste ronde van vandaag komen we team Schaakmaat D1 weer tegen (zie vorige 
Loper). Vandaag lijken ze wat minder in vorm, want ze hebben nog maar één keer 
gewonnen. Helaas voor hen zijn wij wél in vorm. André lijkt in het begin het best te gaan 
als hij met de Dame binnenkomt op f7. Dan komt er nog een Toren bij. Areg (bord 2) wint 
zijn partij nog sneller als hij de Koningsstelling 
binnenkomt met een Dame en 2 Lopers. Meteen daarna 
voert André een magneetaanval uit en wint ook. 2-0 
binnen 5 minuten… Lennaert staat helaas wel slechter met 
een min- en een tripelpion. Maar Lennaert zou Lennaert 
niet zijn als hij niet even een grote Koningsaanval zou 
uitproberen. Dame, Toren Loper en 2 pionnen, eens kijken 
of het lukt! Levon komt ondertussen in de problemen 
tegen zijn tegenstandster (Kristianne Tempelman, voor 
ingewijden). Ze komt binnen op f7 en wint zo plotseling 
een kwaliteit en een pion! Als ik dan weer bij Lennaert 
kijk, staat hij in het eindspel een Loper en een pion voor. 
Hij maakt het professioneel af met een Dameoffer en 
matcombinatie (zie diagram). Levon komt dan toch nog 
remise overeen (hij heeft twee onwijs sterke Paarden in 
het centrum staan).  
Zutphen D1 – Schaakmaat D1: 3½-½ 
 
Nou, dat gaat lekker! Hieronder de tussenstand, waarbij ik ook een kolom “Gespeeld” heb 
gezet. De OSBO heeft namelijk besloten om alle partijen tegen team Variant ongeldig te 
verklaren, zodat we eigenlijk maar 4 wedstrijden hebben gespeeld. Maar die wedstrijd 
halen we volgende week weer in… 
 

Plaats Team Gespeeld Wedstrijdpunten Bordpunten 

1 De Toren D1 5 9 15½ 

2 Zutphen D1 4 8 14½ 

3 Pallas D1 5 7 10½ 

 
Rob 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WyyyyyyyyX 
xAcAaAaAax 
xaAaGaBiAx 
xAaBaAaAax 
xbAbAaAaAx 
xHaHaHaAax 
xaAmHaEaAx 
xAhAaAcAbx 
xaIaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Lennaert’s dameoffer.  
1. ... h1D 2. Txh1 Tfxb2 3. 
Txf7+ Ke6 4. Txf3 T8b3 mat 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen D (05-04-2003)  
Hieronder het verslag van de tweede speeldag voor Zutphen D1. 
 
Nou, vandaag worden de laatste vier ronden gespeeld van de OSBO-finale voor D-teams. Na 
vorige week staan we er goed voor. Team De Toren D1 staat nog net boven ons, maar ze 
hebben wél een wedstrijd meer gespeeld. De teamopstelling is dezelfde als die van vorige 
week, namelijk: 
 1. Levon Sahakian 
 2./3. Lennaert Stronks 
 2./3. Areg Sahakian 
 4. André Sahakian 
Areg en Lennaert zullen tussen de ronden weer van plaats wisselen. Als we in Deventer 
aankomen, blijkt dat er, na team Variant D1 vorige week, nóg een team is dat zich 
teruggetrokken heeft: Meppel D1 doet niet meer mee. Dat betekent dat we vandaag wéér 
een ronde vrij hebben.  
 
Voordat de wedstrijden beginnen, wordt er driftig nagedacht over wie onze tegenstanders 
kunnen zijn. Areg: “Pallas D1, hebben we daar al tegen gespeeld?” Lennaert: “Ja, de 
eerste ronde. Dat weet ik nog heel goed: hij bood toen remise aan en dat heb ik niet 
aangenomen en toen heb ik hem ingemaakt!” 
De tegenstander voor deze ronde blijkt team De Toren D2 uit Arnhem te zijn. Levon’s 
tegenstander houdt ervan stukken te slaan, dus het staat al heel snel heel leeg op het 
eerste bord, vooral aan zijn kant. Lennaert (bord 2) voert een aanval uit op f7 met een 
Loper en een Paard. Laat daar nou net een Koning van zijn tegenstander achter staan. Areg 
doet het wat rustiger aan. Hij ruilt hier en daar wat af en wint tussendoor nog even een 
Loper. André staat dan ook al een Loper voor; dat gaat goed!  
Levon haalt na 8 minuten het eerste punt binnen met een matcombinatie. Areg maakt het 
even later ook af. Lennaert offert een Paard en houdt een Toreneindspel over met 2 
pionnen meer. Zijn tegenstander stribbelt nog behoorlijk tegen, maar Lennaert’s pionnen 
blijven maar naar voren komen. André laat zich dan in de luren leggen: zijn tegenstander 
weet te promoveren en hij verliest. 2-1. Lennaert offert dan een Toren én een pion om te 
promoveren! Hmmm… Koning en Dame tegen Koning en Toren met nog 2 minuten op de 
klok, dat wordt nog best moeilijk! Maar Lennaert houdt het hoofd er goed bij en maakt het 
professioneel af. Zutphen D1 – De Toren D2: 3-1 
 
Pfff, met een beetje moeite gewonnen. Dat belooft wat tegen De Toren D1! Maar eerst 
moeten we nog tegen team De Touwladder D1 (Apeldoorn?). Goh, bij De Touwladder 
halen ze allemaal notatieblaadjes tevoorschijn! Dat zie je (helaas) ook niet veel. Het zorgt 
er wel voor dat ze een stuk rustiger spelen dan andere teams en niet zoveel fouten maken. 
Na 10 minuten staat het op alle borden dan ook helemaal gelijk! Wat trouwens wel opvalt 
is dat er aan onze kant nog langer nagedacht wordt dan aan de kant van De Touwladder. 
Onze tegenstanders proberen zo te zien alles dicht te schuiven om het overzichtelijk te 
houden. Levon en Lennaert (bord 2) proberen wel een aanval op te zetten, maar hun 
tegenstanders houden alles potdicht. Areg krijgt dan zelfs zelf last van een grote 
Koningsaanval. 
Ha! Levon weet een gaatje te vinden en wint een pion! En dan slaat Lennaert er ook een 
pion af! Komen er toch wat barstjes in de muren die onze tegenstanders aan het bouwen 
zijn. Lennaert’s tegenstander ziet het dan niet goed, slaat Lennaert’s stuk eraf en staat  
plotseling mat! Die had die dus moeten laten staan… (Gepend stuk is geen goede 
verdediger. Stap 3?) André is zo te zien niet zo in vorm: hij komt een Loper tegen een pion 
achter te staan. Hij probeert wel wat terug te doen, maar komt er niet echt doorheen. 
Ook Areg staat wat slechter dan zijn tegenstander. Langzaam aan wordt er afgeruild naar 
een pionneneindspel, alleen heeft Areg een dubbelpion. Ze promoveren dan allebei, 
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waarna een eindspel Koning, Dame en pion tegen Koning, Dame en pion overblijft. André 
staat ondertussen een volle Toren achter. Maar dan valt zijn tegenstander’s vlag! Pfff… 
Areg spreekt dan remise af. Levon promoveert even later en maakt het zonder problemen 
af. De Touwladder D1 – Zutphen D1: ½-3½ 
 
In de derde ronde van vandaag zouden we tegen Team Meppel D1 moeten spelen, maar 
dat team is er dus niet. We nemen het schaakbord op de gang in beslag en gaan daar maar 
op schaken. 
 
De laatste ronde mogen we spelen tegen het enige andere team dat, naast ons, nog OSBO-
kampioen kan worden: De Toren D1 uit Arnhem. We staan nu 1 WedstrijdPunt en 2 
BordPunten voor op team De Toren D1, dus als we als team gelijk spelen, dan zij we 
kampioen! Maar als we met 2½-1½ verliezen, dan eindigen we nog op de tweede plaats, 
omdat De Toren D1 dan meer wedstrijdpunten heeft. Ontzettend spannend dus! 
Op bord 2 wordt de stelling bij Areg dichtgeschoven. Bij Lennaert gaat het er veel heftiger 
aan toe: na 8 minuten zijn hij en zijn tegenstander al in het eindspel beland. Helaas staat 
het op het bord nog altijd gelijk, dus dat gaat hard op remise af. André heeft een Toren en 
een pion geruild tegen 2 Lopers. Zou hij iets met het Loperpaar kunnen? Dan staat Areg 
plotseling een Dame tegen een Loper voor! Hoe heeft hij dat gedaan? Levon doet het wat 
rustiger aan. Hij heeft dan ook een pittige tegenstander (Sebas Beumer, voor ingewijden). 
Ze bouwen het beide rustig op. Wel heeft Levon een iets slechtere pionnenstructuur.  
Na 10 minuten komt André steeds dichter bij zijn tegenstanders Koning. Zijn stukken 
komen van alle kanten aanlopen… Lennaert heeft bijna een probleem, alleen zijn 
tegenstander doet het niet goed. Dan heeft Lennaert misschien weer een kans die hij laat 
liggen, maar dat weet ik niet zeker. Eigenlijk moet je eindspelen rustig door kunnen 
rekenen… Ze besluiten er maar, terecht, remise van te maken. ½-½. 
Als ik weer bij André ga kijken, zie ik dat hij op de een of andere manier een kwaliteit 
heeft gewonnen. Hij staat nu een stuk voor! Alleen maakt hij dan weer een blunder en 
geeft hij een Toren weg. Jammer! Levon raakt ondertussen een pion kwijt, maar zijn 
tegenstander heeft nog maar 3 minuten tegen 11 voor Levon. Areg maakt ondertussen zijn 
partij af: hij wint. Helaas verliest André dan weer, waardoor het 1½-1½ staat.  
Levon staat nog steeds een pion achter, maar het is wel een heel vervelende pion, die 
steeds dichter bij promotie komt. Dan weet Levon de pion te ruilen, maar er staat nog een 
andere pion heel dichtbij die ook heel gevaarlijk wordt. Gestaag stoomt de pion op en 
Levon kan niet verhinderen dat de pion promoveert. Maar zijn tegenstander heeft nog 
minder dan een minuut bedenktijd over, dus het kan nog. Levon geeft zijn tegenstander 
geen tijd om na te denken in Levon’s tijd en zet even snel als zijn tegenstander. Tussen 
allerlei stukken door wordt Levon’s Koning steeds dichter naar de rand toe gejaagd. En dan 
… gaat Levon toch mat. Zijn tegenstander blijkt nog ongeveer 20 seconden over te hebben. 
De Toren D1 – Zutphen D1: 2½-1½ 
 
Verdorie, nét niet gehaald! De Toren gaat ons op WedstrijdPunten (teamoverwinningen) 
voorbij, hoewel we wél meer BordPunten (spelersoverwinningen) hebben. Bij de 
prijsuitreiking horen we gelukkig dat de OSBO twee teams naar de landelijke competitie 
mag sturen, dus we promoveren nog wel naar de KNSB-competitie. Volgend jaar spelen we 
dus tegen teams uit het hele land! Om te vieren dat we zo’n ontzettend goed resultaat 
hebben gehaald (2e van de OSBO, bijna 1e!), brengen we nog even een bezoek aan de 
lokale McDonald’s. Fantastisch gedaan jongens! Volgend jaar het échte werk in Baarn! 
 

Plaats Team Gespeeld Wedstrijdpunten Bordpunten 

1 De Toren D1 7 13 21½ 

2 Zutphen D1 7 12 22½ 

3 ASV D1 7 7 14½ 

Rob 
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Toernooiverslag: Bathmen 2003  
Nou, aan dit toernooi deden ontzettend veel jeugdleden van onze club mee. Ik heb dan 
ook niet bij al jullie partijen kunnen kijken. Ik heb hieronder wel jullie resultaten op een 
rijtje gezet. In de zeven ronden die gespeeld werden, werd er eigenlijk best goed gespeeld 
(hoewel er ook sommige van jullie waren die hun dag niet hadden). Opvallende resultaten 
waren er weer voor de broertjes Sahakian; Areg eindigde als derde van zijn groep en Levon 
won zijn groep zelfs. Aangezien Levon in de hoogste groep speelde, is hij dus Open 
Bathmens Jeugdkampioen 2003 geworden. Gefeliciteerd Levon! 
Hier wil ik nog even de ouders bedanken die mee hebben geholpen om iedereen in 
Bathmen te krijgen, want anders was het echt niet gelukt. Dus, bedankt vader van Bonne, 
vader van Tom, vader van Michiel, vader van Lennaert en Laurens en moeder van Sasja! 
Hieronder de resultaten: 
 
Piongroep E 
  André  4 uit 7 
  Laurens  2½ 
Lopergroep D 
  Areg 5½ 
  Bonne 1½ 
  Lisa 3 
  Michiel 4½ 
  Sasja 2½ 
  Tom 4 
Lopergroep A 
  Lennaert 4 
Torengroep B 
  Alex 1½ 
  Mirjam 2½ 
  Roy 3½ 
  Vincent 3 
Damegroep 
  Levon 6½ 
 
Zie verderop in dit blad de foto’s! 
 
Rob 

 
 
 
 
 

“Wat denk je,” vraagt Jantje tussen twee ronden in aan zijn trainer, 
“kan ik nog winnen?” 

 
“Natuurlijk wel!  

Als je zo doorgaat met je vuisten voor zijn neus heen  
en weer te zwaaien, dan krijgt hij vast longontsteking!”
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Speel eens anders schaak: Keizerschaak 

Bij Keizerschaak is je Koning een Keizer. De Keizer mag óveral heen op het bord, als die 
maar niet schaak komt te staan (en geen eigen stuk slaat).  
 
De spelregels op een rijtje: 

• Je Koning heet in Keizerschaak Keizer 

• De Keizer mag van elk veld naar elk veld toe, dus van a1 mag de Keizer naar g8, zelfs 
als er stukken voor staan! 

• Je mag met je Keizer niet een eigen stuk van het bord af slaan. Een vijandelijk stuk 
mag je wél slaan met je Keizer 

• Keizers geven elkaar geen schaak 

• Je mag je eigen Keizer niet schaak zetten  

• Je mag de Keizer van je tegenstander slaan met jouw Keizer, als je daardoor maar 
niet schaak komt te staan 

• Je wint door je tegenstander’s Keizer mat te zetten of te slaan met jouw Keizer 
 
Mat zetten is met deze regels heel moeilijk. Je moet wél opletten dat je Keizer gedekt 
blijft staan. Op het moment dat je Keizer niet meer gedekt staat, kan je tegenstander 
namelijk met zijn Keizer jouw Keizer slaan! Het is dus slim om de stukken aan te vallen die 
de Keizer verdedigen. 
Even een paar diagrammetjes voor de duidelijkheid: 

 
 
 
 
 
 
 
 

WyyyyyyyyX 
xIaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaCaGax 
xmAaAaCaAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit lijkt mat te staan. Maar 
omdat hij een Keizer heeft en 
geen Koning, kan hij nog weg met 
bijvoorbeeld Ka1-c8  
 

WyyyyyyyyX 
xIaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaMaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaCaGax 
xaAaAaCaAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit heeft net Ka1-d5 gespeeld!? 
Nu kan zwart winnen met Kg2xd5 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xIaAaCgAax 
xmAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Als wit hier Ta2xe2+ speelt, dan 
doet zwart Kf2xa1. 
Wit kan beter Ka1xe2 doen (hij 
staat daar niet schaak, want 
Keizers geven elkaar geen schaak) 
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Foto’s Zutphen D, finale OSBO-competitie 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste dag: 
Zutphen D1 maakt 
gastheer ASV D1 in. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r.: Sahakian, 
Stronks, Sahakian, 
Sahakian en Sahakian 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De échte finale tegen De 
Toren D1 
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Foto’s Bathmen 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
André en Laurens speelden 
samen in groep Pion E 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tom en Michiel tegen 
elkaar in groep Loper D. 
Areg zit ernaast. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne denkt diep na
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Sasja en Lisa: 
“Wat moet jij nou met dat 
fototoestel?” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lennaert: 
“Hmmm… Hoe zal ik jou 
eens matzetten?” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mirjam en Alex in opperste 
concentratie. Roy wacht 
rustig af. 
 
 
 
 
 
 



 

De Zutphense Loper 88B 15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent valt aan. Roy 
vindt het wel goed. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levon: “Hee, die jongens 
zijn allemaal een stuk 
groter …” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“… maar niet beter!” 
Levon wordt Open 
Bathmen’s Jeugdkampioen 
2003! 
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