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Colofon
 
Voorzitter:  Gerrit Ruegebrink 
Secretaris:  Paul Ham 
Penningmeester: Klaas Hagendijk 
Intern Wedstrijdleider: Olav Wilgenhof 
Materiaal:  Max Venema 
Jeugdleider:  Rob The 
Algemeen bestuurslid: Coen Rampen 
 
Redactie Toren: Olav Wilgenhof 
Redactie Loper: Rob The 
Redactie Algemeen: Coen Rampen 
 
Internet:  Coen Rampen 
 
Teamleider team 1: Klaas Hagendijk 
Teamleider team 2: Gerrit Ruegebrink 
Teamleider team 3: Wim Bekkers 
Teamleider team 4: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  € 79,- per jaar 
Juniorleden:  € 43,- per jaar 
Aspirantleden:  € 30,- per jaar 
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 19:45 - 23:45 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00 
Aansluitend vrij schaken (ook voor senioren) 
 
Speelzaal: 
Wijkcentrum “De Born” 
Oude Bornhof 55 
 
Afmelden interne competitie senioren en jeugd: hoeft niet meer!  
(Belt u wel even op naar de speelzaal als u verwacht te laat te komen, anders wordt u wellicht niet 
ingedeeld!) 
 
Deadline volgende Toren: 
12-12-2003 
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Voorwoord 
 
Het nieuwe schaakseizoen is weer begonnen. Allereerst wil ik de nieuwe leden, Jim Klinge, 
Maarten van Leeuwen en Wouter Kerpershoek, van harte welkom heten op onze 
vereniging. Ik hoop dat ze het naar hun zin hebben. Jim draait uitstekend mee in de top. 
Gezien zijn sterkte is hij ingedeeld in het eerste. De andere 2 nieuwe leden zijn nog maar 
kort lid, dus daar is nog niet zoveel van te zeggen. 
Het Berkelstedentoernooi te Zutphen is prima verlopen. De kantine van Bührmann-Ubbens 
voldeed uitstekend en ook de catering was goed verzorgd. Max Venema heeft dit onderdeel 
geregeld, mijn dank daarvoor. Helaas hebben we net niet de eerste plaats weten te 
behalen. In de laatste ronden moesten we tegen Winterswijk. Winterswijk en Zutphen 
hadden een gelijk aantal matchpunten, Zutphen stond zelfs een half bordpunt voor, dus 
remise was voldoende. Helaas heeft het niet zo moeten zijn. Winterswijk is kampioen 
geworden en wij eindigden met het 1e team op de 2e plaats. Het 2e team eindigde op de 5e 
plaats. Elders in deze Toren een verslag van het Berkelstedentoernooi. 
Even een opmerking bij de externe wedstrijden. Externe wedstrijden beginnen om 19:45 
uur, dus kom op tijd. Diegenen die niet aan een externe wedstrijd deelnemen willen die er 
rekening mee houden dat er al gespeeld wordt (niet te rumoerig etc.). Ook bij het 
analyseren rustig (stil) doen. Voor spelregels verwijs ik naar een artikel in deze Toren. Wat 
de externe wedstrijden betreft zijn we goed begonnen. 2 maal winst (1e en 2e), 1 maal 
remise (3e) en 1 maal verlies (4e). 
Basisschool De Scheperstee uit Warnsveld heeft mij benaderd met het verzoek of er 
iemand van de vereniging na schooltijd (15:15 uur) schaakles wil geven en zo de school 
voor te bereiden op het basisschoolschaak-kampioenschap in februari 2004. Wie wil en kan 
hiervoor tijd vrij maken? Opgave graag via mij. 
Als laatste wil ik u wijzen op de bereikbaarheid (telefonisch) van de Born. De Born is 
maandagavond bereikbaar op telefoonnummer (0575) 516 107. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gerrit Ruegebrink, voorzitter 
 

Redactioneel 

 
Geachte leden van ons geliefde schaakgenootschap. U zult uw ogen niet geloven. Zo veel 
kopij hebben we nog nooit gehad. Zeer veel partijen dit keer. We hebben er nu voor 
gekozen alle beschikbare partijen te plaatsen. Of we dat in de toekomst blijven doen valt 
nog mar te bezien. We zullen er naar streven een keuze te maken uit de mooiste partijen. 
Eén en ander is wel mogelijk geworden door de notatiedoordrukformulieren. Mooi woord 
voor galgje, niet? Verder nog een verslag over het Keizersysteem, over ZES, de stand in de 
interne competitie, speelschema externe competitie, verslag van het 
Berkelstedentoernooi, verslag van het open schaaktoernooi in Gent en nog veel meer... 
veel leesplezier. 
 
 
Olav Wilgenhof 
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Interne competitie 

 
Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  8 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl On  
1 A Nagib Zafari 442.17  70  8  6  2  0 87.5 30.5 25.75  0  0  
2 A Jim Klinge 392.50  69  8  5  2  1 75.0 31.5 20.25  2  0  
3 A Klaas Hagendijk 344.83  68  8  5  1  2 68.8 33 20  0  0  
4 A Geert Houterman 316.50  67  6  4  1  1 75.0 21 15  0  0  
5 A Jan Blaak 297.00  66  5  3  1  1 70.0 20.5 11  1  0  
6 A Kees Henstra 295.67  65  6  4  1  1 75.0 19 10.75 -2  0  
7 A Willem Oving 289.83  64  6  4  1  1 75.0 18.5 12.5  0  0  
8 A Olav Wilgenhof 286.67  63  8  3  3  2 56.3 31 13.25  0  0  
9 A Vincent Theissen 259.33  62  7  5  0  2 71.4 26 13.5 -1  0  
10 A Jan Kalkwijk 258.00  61  4  2  2  0 75.0 17.5 13  0  0  
11 B Gerrit Ruegebrink 245.50  60  7  4  1  2 64.3 18.5 8.5 -1  0  
12 B Daniel Alink 233.17  59  8  4  2  2 62.5 17.5 7.5  0  0  
13 B Wouter Rothengatter 221.67  58  6  3  0  3 50.0 19 10.5 -2  0  
14 B Rob The 219.83  57  2  2  0  0 100.0 0.5 0.5  2  0  
15 B Tom Molewijk 202.50  56  7  3  1  3 50.0 24 8 -1  0  
16 B Eric Kloppers 200.50  55  7  3  2  2 57.1 17 5.75 -1  0  
17 B Alexander Sahakian 189.67  54  6  3  0  3 50.0 17 3.5  0  0  
18 B Wim Bekkers 171.00  53  2  2  0  0 100.0 3 3  2  0  
19 B Rick Eckstein 167.67  52  7  4  0  3 57.1 15 6 -1  0  
20 B Wouter Kerpershoek 161.33  51  1  1  0  0 100.0 3 3 -1  0  
21 C Dirk van Rikxoort 154.00  50  7  3  0  4 42.9 23 8.5  1  0  
22 C Fred Jongkind 151.50  49  6  2  2  2 50.0 15 4.25  2  0  
23 C Sule Dzepar 145.67  48  1  1  0  0 100.0 2 2 -1  0  
24 C Frank Posthuma 145.50  47  2  1  0  1 50.0 1.5 1.5  0  0  
25 C Hans de Vos 138.00  46  8  2  2  4 37.5 31 8.25  0  0  
26 C Max Venema 138.00  45  1  0  1  0 50.0 0 0  1  0  
27 C Harry de Rover 137.33  44  8  2  2  4 37.5 23 5.25  0  0  
28 C Piet van Gorkum 132.00  43  8  2  2  4 37.5 25.5 7.5  2  0  
29 D Raymond Gieteling 119.33  42  8  2  1  5 31.3 17.5 6  0  0  
30 D Han Molewijk 114.00  41  4  1  1  2 37.5 8.5 0.25  0  0  
31 D Wim van Meeteren 112.00  40  0  0  0  0 0.0 0 0  0  0  
32 D Gert Jan Westerveld 109.33  39  6  1  2  3 33.3 10 0.75  0  0  
33 D Maarten van Leeuwen 91.33  38  4  1  0  3 25.0 12.5 2.5  0  0  
34 D Wout van Gulik 91.00  37  6  1  1  4 25.0 18 3.25  0  1  
35 D Meinze Weerman 90.50  36  6  0  3  3 25.0 18.5 4.25  0  0  
36 D Paul Ham 86.33  35  1  0  0  1 0.0 4 0 -1  0  
37 D Jurrien Schouten 56.67  34  3  0  0  3 0.0 8.5 0 -1  0  
38 D Egbert Talens 19.50  33  8  0  1  7 6.3 25 0.75 -2  0  
 

De letterverdeling is na 8 ronden bekend. Voor de duidelijkheid; de indeling in groepen is 
virtueel. Een A-speler kan dus tegen een D speler uitkomen als deze bij elkaar in de buurt 
komen. Na nog eens 8 ronden is bekend wie van elke groep het hoogste is geëindigd en 
zullen er per groep twee prijsjes worden uitgereikt. De tweede helft van het seizoen wordt 
het hele principe nog eens herhaald. Het wordt dit jaar dus een waar prijzenfestijn.  
 
 
Olav Wilgenhof 
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Het Keizersysteem 

 
Op de jaarvergadering is afgesproken, dat we (opnieuw) van het Keizersysteem gebruik 
maken om de ranglijst te berekenen van de interne competitie. 
Het systeem is in de dertiger jaren van de vorige eeuw door meneer Keizer ontwikkeld en 
wordt op grote schaal bij schaken en dammen gebruikt, omdat het veel voordelen heeft. 
Zo is het probleemloos mogelijk om nieuwkomers “in te schuiven” en vertrekkers zonder 
veel consequenties voor anderen uit te schrijven. 
Naast alle voordelen die dit systeem heeft kleeft er één belangrijk nadeel aan: de 
puntentoekenning is weinig inzichtelijk. 
Hierbij wil ik een poging ondernemen om u enigszins duidelijk te maken, hoe de punten 
berekend worden. 
Hiertoe stellen we ons voor, dat er een competitie wordt gespeeld tussen 4 personen: Deze 
spelers zijn op volgorde van sterkte (dat is meestal de eindranglijst van het jaar daarvoor) 
opgesteld. 
 

Jan Koning 
Piet Dame 
Gijs Paard 
Teun Toren 

 
Keizer schrijft voor dat er een beginlijst wordt opgesteld, waarbij de beste speler in eerste 
instantie een aantal punten krijgt toegekend, gelijk aan 1,5 x het aantal deelnemers. In 
ons geval is dat dus 6. Dit getal wordt het keizergetal genoemd. 
De beginlijst ziet er dus als volgt uit: 
 

Naam Keizergetal 
Jan Koning 6 
Piet Dame 5 
Gijs Paard 4 
Teun Toren 3 
 

De eerste ronde speelt 1 tegen 2 en 3 tegen 4. De uitslagen zijn als volgt: 
 

Jan Koning - Piet Dame ½ - ½ 
Gijs Paard - Teun Toren 0 - 1 

 
Bij de wedstrijd Jan Koning - Piet Dame krijgen beide spelers de helft van het keizergetal 
van de tegenstander. Op veel verenigingen wordt dit aantal afgerond op helen. 
Bij de wedstrijd Gijs Paard - Teun Toren krijgt Gijs niets en Teun krijgt het keizergetal van 
zijn tegenstander erbij. 
Het nieuwe punten totaal ziet er als volgt uit: 
 

Jan Koning  6 + 2,5 = 8,5 
Piet Dame  5 + 3 = 8 
Gijs Paard  4 + 0 = 4 
Teun Toren  3 + 4 = 7 
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De nieuwe ranglijst ziet er dan als volgt uit: 
 

Naam  Punten Keizergetal 
Jan Koning 8,5 6 
Piet Dame 8  5 
Teun Toren 7 4 
Gijs Paard 4 3 

 
In de tweede ronde zouden de volgende wedstrijden gespeeld kunnen worden: 
 

Teun Toren - Jan Koning 1 - 0 
Piet Dame - Gijs Paard  ½ - ½ 

 
Het aantal punten voor elke speler wordt nu: 
 

Jan Koning  8,5 + 0 = 8,5 
Piet Dame  8 + 1,5 = 9,5 
Teun Toren  7 + 6 = 13 
Gijs Paard   4 + 2,5 = 6,5 

 
De nieuwe ranglijst ziet er als volgt uit: 

 
Naam  Punten  Keizergetal 
Teun Toren 13 6 
Piet Dame 9,5  5 
Jan Koning 8,5 4 
Gijs Paard  6,5 3 

 
Op deze wijze gaat de competitie steeds verder. Als er een nieuw lid komt wordt hij in 
principe in het midden van de ranglijst geplaatst met een fictief aantal punten. Stel, dat 
Leen Loper zich bij de derde ronde meldt als lid. 
Dan wordt een nieuwe ranglijst opgesteld die er als volgt uitziet: 
  

Naam  Punten  Keizergetal 
Teun Toren 13 6 
Piet Dame 9,5  5 
Leen Loper 9  4 
Jan Koning 8,5 3 
Gijs Paard  6,5 2 

 
De procedure gaat steeds als hierboven beschreven door. Als een speler wegens een 
oneven aantal deelnemers die avond geen tegenstander heeft, dan krijgt hij 2/3 deel van 
zijn eigen keizergetal erbij. Als je die avond niet aanwezig bent, krijg je 1/3 deel van 
jouw keizergetal erbij. 
Op de hierboven beschreven procedure zijn talrijke variaties mogelijk. Sinds de invoering 
van de computer is het mogelijk een z.g. herberekening uit te voeren. De computer 
berekent dan de stand opnieuw met de laatst berekende ranglijst. Dit kan een groot aantal 
malen achter elkaar gebeuren. Het voordeel is, dat de stand op de ranglijst nog zuiverder 
wordt. Een nadeel is, dat het nagenoeg onmogelijk is zelf nog te berekenen, wat je eigen 
puntentotaal is. 
Ik hoop, dat na deze uitleg de opstelling van de ranglijst wat duidelijker is geworden. 
 
 
Kees Henstra 
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Partijverslag intern: Gerrit Ruegebrink – Dirk van Rikxoort 

 
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Le2 Lg7 5. Le3 0-0 6. Pf3 Pg4 7. Dd2 Pxe3 8. Dxe3 Pd7 
9. e5 dxe5 10. dxe5 e6 11. h4 De7 12. 0-0-0 Dc5 13. Dxc5 Pxc5 14. h5 Pd7 15. hxg6 
fxg6 16. Pg5 Pxe5 17. f3 h6 18. Pe4 a6 19. Thf1 g5 20. g3 b5 21. Pc5 Pc4 22. Lxc4 
bxc4 23. Tde1 Te8 24. Pd5 Ta7 25. c3 e5 26. Pe3 Lf8 27. Pe4 Kg7 28. Pxc4 a5 29. Tg1 
La6 30. Pe3 Lb7 31. Pc4 Ld5 32. Ped2 Lc5 33. Tgf1 Kf6 34. Pe4+ Kg6 ½-½  
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 

Partijverslag intern: Harry de Rover – Piet van Gorkum 

 
1. c4 e5 2. Pc3 Lb4 3. Db3 a5 4. a3 Lc5 5. Pf3 d6 6. g3 Pf6 7. Lg2 c6 8. d3 h6 9. 0-0 0-
0 10. e3 Lb6 11. Tfd1 Pbd7 12. d4 exd4 13. exd4 La7 14. Lf4 Lb8 15. d5 Pc5 16. Dc2 
Ta6 17. dxc6 a4 18. Pb5 Pce4 19. cxb7 Lxb7 20. Td2 Te8 21. c5 d5 22. Lxb8 Dxb8 23. 
Pxe4 dxe4 24. Te1 Ld5! 25. Dc1? Dxb5 26. Lf1 Da5 27. Lxa6 Dxa6 28. Dd2 Dc8 29. f3 
Dxc5+ 30. Kh1 e3 31. Txe3?? Txe3 0-1 
Zo gaat bij de één het licht uit en bij de ander aan! 
 
 
Harry de Rover 
 

Externe competitie: speelschema 
 

1e klasse A   2e klasse C 
 
ma. 13okt03 Zutphen - Ede di. 14okt03 De Zeven Pionnen - Zutphen 2 
vr. 14nov03 PSV-DoDO - Zutphen ma. 10nov03 Zutphen 2 - Rheden 
vr. 12dec03 ZSG 2 - Zutphen ma. 8dec03 Zutphen 2 - Pallas 2 
ma. 12jan04 Zutphen - VSG di. 13jan04 Schaakstad 5 - Zutphen 2 
di. 10feb04 Meppel 2 - Zutphen ma. 9feb04 Zutphen 2 - Voorst 
ma. 8mrt04 Zutphen - Bat Zevenaar 2 ma. 8mrt04 Schaakmaat 4 - Zutphen 2 
-- april 04 Slotronde te Meppel do. 15apr04  Slotronde te Deventer (Pallas)  
(onbekend) O&O – Zutphen  Zutphen - Doetinchem 2 

 

3e klasse E   4e klasse E 
 
ma. 13okt03 Zutphen 3 - De Toren 4 di. 14okt03 Kameleon 2 - Zutphen 4 
do. 13nov03 OPC - Zutphen 3  
do. 11dec03 Ede 2 - Zutphen 3 ma. 8dec03 Zutphen 4 - Groenlo 
ma. 12jan04 Zutphen 3 - Dodewaard 2 ma. 12jan04 Doesborgh 2 - Zutphen 4 
ma. 9feb04 Tornado - Zutphen 3 ma. 9feb04 Zutphen 4 - Bat Zevenaar 5 
ma. 8mrt04 Zutphen 3 - Schaakmaat 5 di. 9mrt04 Thethorne 2 - Zutphen 4 
ma. 26apr04 Slotronde te Tornado di. 20apr04 Slotronde te Bat Zevenaar 
 VDS 2 – Zutphen 3  Zutphen 4 – Duiven 2 
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Externe competitie: wedstrijdregels 

 
1. Aanvang thuiswedstrijd 19:45 uur, dus kom op tijd; 
2. De thuisspelende ploeg heeft wit aan de even borden en zwart aan de oneven borden; 
3. Speeltempo: 2 uur per persoon per partij; 
4. De arbiter bepaalt waar de schaakklok staat; 
5. Noteren verplicht; 
6. De laatste 5 minuten hoef je niet meer te noteren. Als beide spelers niet meer hoeven 

te noteren dan moet de arbiter of een assistent aanwezig zijn om te noteren; 
7. Laatste 2 minuten mag je remise claimen voordat je vlag valt, indien: 

(a) De tegenstander geen poging doet de partij op een normale te winnen; 
(b) Het niet mogelijk is op een normale manier te winnen. 
Als je remise claimt moet je de klok stilzetten en de arbiter waarschuwen. 

 Als de arbiter ervan overtuigd is dat (a) of (b) van toepassing is dan moet hij/zij de 
partij remise verklaren. 

 Anders moet hij/zij de beslissing uitstellen. 

 Als de arbiter zijn/haar beslissing heeft uitgesteld, dan kan de arbiter de partij 
alsnog remise verklaren, zelfs na het vallen van de vlag. 

8. Een opgegeven speler mag in zijn team op elk bord worden opgesteld; 
9. Een speler dat reeds 4 keer voor een hoger team heeft gespeeld, mag niet meer 

uitkomen voor een lager team; 
10. Een opgegeven speler moet minimaal 2 keer in het opgegeven (of een hoger) team 

uitkomen. Deze regel geldt niet voor het 4e team. 
 
NB: 
De teamleider weet de stand van de wedstrijd. Als je remise wilt aanbieden of aannemen 
overleg dan eerst met je teamleider. Soms is remise aannemen beter dan doorspelen! 
 
Mobiele telefoon: 
Wedstrijdleiders in de Osbo mogen optreden tegen het afgaan van mobiele telefoons. Bij 
het afgaan wordt de eerste keer nog een vriendelijke waarschuwing uitgedeeld, maar na 
de tweede keer is het toch een nul voor de eigenaar van het mobieltje. Het afgaan van een 
mobieltje is nl. het hinderen van de tegenstander. Houdt hier dus rekening mee! Zet je 
mobiel in de trilfunctie dan hoort de tegenstander en de wedstrijdleider het niet. 
 
Warnsveld, 18 oktober 2003 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen 1 – Ede 1 

 
De eerste competitiewedstrijd van ons veerpontje… “En dat is dan de overkant zodra we 
daar zijn aangeland…”(naar Drs.P.). Zo ben ik ongeveer om het andere jaar beschikbaar als 
reporter/overkantspeler van het eerste team! Even kijken hoe het achttal dit jaar oogt… 
niet echt zwak voor een eerste klasser met een gegroeide Geert Houterman opgeklommen 
tot bord 2 en nieuwkomer Jim Klinge. Verder vele vertrouwde gezichten, behalve dat van 
de verhinderde clubkampioen Jan Kalkwijk. Ede draaide vorig seizoen goed mee in de 
subtop van deze klasse, dus wellicht is deze match een aardige graadmeter voor onze 
kansen. 
 
Eerst maar eens het openingenrondje: Geert speelt vandaag dus aan bord 1; hij mag met 
zwart een gesloten Siciliaan actief aanpakken met pionnen op c5, b5 en a5: ik zie al enig 
voordeel voor hem. Op bord 2 staat de tegenstander van Klaas voor de nare taak om de 
zielige Morra-pluspion zonder kleerscheuren tegen een aanvallende woesteling naar het 
eindspel te brengen. Maar ja, hij kent Klaas niet, haha. Jan Blaak valt in op bord 3 (!) en 
hij zet in een Siciliaan zoveel mogelijk pionnen op rij 6. Ook bij Jim is er een Siciliaan; Jim 
krijgt in geen tijd een dame en later een loper op d6, voor een achtergebleven d7-pion van 
zwart. Hoewel er tactisch niks aan de hand is, staat zwart zo vreselijk kansloos; gewoon 
ontwikkelen is al niet meer mogelijk. 
 
Zelf mag ik op 5 met zwart tegen Slagter; terwijl Daniel op 6 met De Wilde eveneens een 
sterke naam treft. Hoewel: het slappe Koningsgambietje van mijn sympathieke opponent 
stelt niks voor en ook Daniel zit glimlachend achter het bord in een gesneden-koek-variant 
van zijn geliefde Dameloperspel. Kees Henstra zit met zijn gedachten maar deels bij de 
partij, want hij moet morgen geopereerd worden (beterschap, Kees!). Hij zet een 
degelijke Caro-Kann neer. Nagib speelt tegen een Siciliaanse Draak met 0-0, maar het 
wordt geen bang potje. 
 
Na drie kwartier is er nog weinig veranderd, zodat ik mij een uur op de eigen partij richt. 
We zitten daarna ver in het middenspel op de meeste borden. Aan de borden 5 t/m 8 is 
nog van alles mogelijk. Ik sta makkelijk, maar niet ineens gewonnen; Daniel staat een pion 
voor, maar zit al in een dubbel toreneindspel dat volgens Euwe altijd remise is. Toch? Kees 
staat eng, want de tegenstander heeft een nare pluspion op f6 geplant en bij Nagib is er 
een open strijd zonder dames gaande. 
Bij de hoge borden is de situatie helder. Jim gaat zeker winnen; hij speelt het strak en ik 
weet al haast geen zet meer voor zijn ingeklemde tegenstander die zo’n 12 van de 64 
velden in bezit heeft. Jan staat wrak, maar verdedigt koel op de zwarte velden; wie weet 
redden de lopers van ongelijke kleur hem nog? Klaas mist nog steeds zijn pion, maar wat 
zou zijn tegenstander hem graag teruggeven voor een heel klein beetje spel. Bij Geert 
snap ik zelfs na 5 minuten staren naar de complexe stelling weinig of niks van de essentie. 
Wel heeft hij veel minder tijd gebruikt dan zijn tegenstander, wat juist in zo’n warboel 
een flink voordeel is. 
 
De beslissingen gaan vallen. Als Daniel naast torenruil ook een tweede pion weet te scoren, 
is het al snel 1-0. De tegenstander van Kees komt vlak daarop bij zijn teamleider (mijn 
tegenstander) met de woorden: “Ik bied remise aan hoor - ben bang dat ik het niet meer 
houden kan!” Kees nam het aan; in de nabeschouwing bleek hij inderdaad als enige 
winstkansen te hebben. Nagib wint even later ook, met dank aan zijn tegenstander die het 
toreneindspel mishandelde. Als daarop ineens een blije Geert zich vertoont met een vol 
punt op zak, staat het al 3½ - ½. Geert had twee prachtpaarden en de tegenstander had 
onder grote druk een kleine combinatie met stukwinst over het hoofd gezien.  
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Mijn tegenstander is kennelijk zo blij dat hij het middenspel nog heeft overleefd, dat hij 
remise aanbiedt. We hebben elk een dame, paard en 5 pionnen; ik sta nog actiever, maar 
4-1 is voor het team wel lekker. Aannemen dus! Dan haalt Jan Blaak ook nog een halfje 
door zijn bunker als een Blaakse leeuw te verdedigen. Klasse! Terwijl Klaas en Jim (die nog 
even moet uitkijken voor een flauw valletje!) bezig zijn met hun zekere punten binnen te 
schuiven, verplaats ik mij naar de grote zaal. Daar tref ik een ontstemde Dirk van Rikxoort 
want de match van het derde is daar gehinderd door luid geanalyseer van het eerste en 
Ede. Dat is niet best en dat er bij ons door “het publiek” veel herrie wordt gemaakt vond 
ook een speler van Ede die in de kroonzaal boos opsprong met de woorden: “Zo doe ik 
geen enkele zet meer SSSSTTTTT!” Intussen zitten 6 spelers van Ede wat verbijsterd 
bijeen, want met 6½- 1½ verliezen is voor hen geen pretje en ook niet gewoon in deze 
klasse. De conclusie is dat wij opvallend degelijk en secuur hebben gespeeld, met name in 
het laatste uur. Eigenlijk gebeurde in deze match alles wel, wat vorig seizoen steeds 
miste. Komt het door die rare prof? 
 
 
Eric Kloppers 
 

Partijen externe wedstrijd: Zutphen 1 – Ede 1 

Deze partijen lever ik zonder verder commentaar. 
 
Bord 1: M. Roseboom – Geert Houterman 
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. f4 e6 6. d3 
Pge7 7. Tb1 0-0 8. Pf3 d6 9. 0-0 Tb8 10. Ld2 b5 11. a3 
a5 12. a4 bxa4 13. Pxa4 La6 14. Te1 c4 15. Lc3 cxd3 
16. cxd3 d5 17. Lxg7 Kxg7 18. Pc5 Lb5 19. d4 dxe4 20. 
Txe4 Dd6 21. Pg5 Lc4 22. Lh3 Pf5 23. Dc2 Tb4 24. Pd3 
Pcxd4 25. Dc3 Lxd3 26. Dxd3 Dc5 27. Kf1 h6 0-1 

 
 
 
 
Bord 2: K. Hagendijk –  
R. Klaassen 
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Pxc3 d6 5. Lc4 e6 6. 
Pf3 Pc6 7. 0-0 Le7 8. De2 a6 9. Td1 Dc7 10. Lf4 Pf6 11. 
Tac1 Db8 12. e5 Ph5 13. exd6 Pxf4 14. Dd2 Lxd6 15. 
Dxd6 Dxd6 16. Txd6 0-0 17 Tcd1 Pa5 18. Lf1 b5 19. b4 
Pb7 20. T6d2 Te8 21. Pe5 f6 22. Pc6 e5 23. a4 a5 24. 
Pxb5 Pe6 25. Lc4 Kf8 26. Lxe6 Txe6 27. Tc2 Ta6 28. 
Pd8 Ted6 29. Pxd6 Pxd6 30. b5 Tb6 31. Tc6 Txc6 32. 
Pxc6 Pb7 33. Pxa5 1-0 
 
 
 

Bord 3: ……  - Jan Blaak (invaller) 
Hiervan heb ik geen partij. Uitslag: ½-½. 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAcAax 
xaAaAaBgAx 
xAaAaBaBbx 
xbAfAaDjAx 
xAcAdIhAax 
xaAaLaAhKx 
xAhAaAaAhx 
xaIaAaMaAx 
ZwwwwwwwwY 
Slotstelling Roseboom – Houterman  

WyyyyyyyyX 
xCaEaGaAcx 
xaBaAaBbBx 
xBaDiBaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaKaAdAax 
xaAjAaJaAx 
xHhAaAhHhx 
xaAiAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling Hagendijk – Klaassen na 
16. Txd6. Na 16. ... Ke7 staat 
zwart goed. 
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Bord 4: Jim Klinge - Hans Rensken 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 e5 5. Pb5 a6 6. 
Pd6+ Lxd6 7. Dxd6 Df6 8. Dd1 Dg6 9. Pc3 Pge7 10. Le3 
0-0 11. Lc5 Te8 12. Dd6 Dxd6 13. Lxd6 b5 14. 0-0-0 b4 
15. Pa4 a5 16. Pb6 Ta7 17. Lc5 Tb7 18. Pc4 Tb8 19. 
Pd6 Td8 20. Lc4 Tf8 21. Td3 a4 22. Tf3 Pd4 23. Lxd4 
exd4 24. Pxf7 d5 25. exd5 Txf7 26. d6 Pf5 27. Lxf7+ 
Kxf7 28. g4 Kf6 29. Te1 Le6 30. gxf5 Lxa2 31. b3 axb3 
32. cxb3 Ta8 33. d7 Td8 34. Te6+ 1-0 
 
Bord 5: Willem Slagter – Eric Kloppers 
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Pf3 Le7 4. Lc4 Lh4+ 5. Kf1 d6 6. 
d3 Lg4 7. Lxf4 Lf6 8. Pc3 Pc6 9. h3 Le6 10. Lxe6 fxe6 
11. Dd2 Pge7 12. g4 0-0 13. Kg2 Pg6 14. Lg3 Pd4 15. 
Pxd4 Lxd4 16. Thf1 De7 17. De2 a6 18. Txf8 Txf8 19. Tf1 Dg5 20. Txf8 Kxf8 21. Pd1 
Ke8 22. c3 Le5 23. Lxe5 Dxe5 24. De3 Df4 25. d4 Df6 26. Pf2 ½-½ 
 
Bord 6: Daniel Alink – Willem de Wilde 
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. Lg5 Pbd7 4. e3 e6 5. Ld3 Le7 6. Pbd2 0-0 7. c3 c5 8. Pe5 c4 9. 
Lc2 Pxe5 10. dxe5 Pd7 11. Lf4 De8 12. Pf3 f6 13. 0-0 Dh5 14. exf6 Lxf6 15. Pg5 Dxd1 
16 Txd1 Lxg5 17. Lxg5 Pf6 18. Lxf6 gxf6 19. e4 Td8 20. f4 b5 21. f5 exf5 22. exd5 Td6 
23. Lxf5 Lxf5 24. Txf5 Tad8 25. Kf2 Kg7 26. Td2 h5 27. Txh5 Kg6 28. g4 Tf8 29. Ke3 f5 
30. Txf5 Txf5 31. gxf5 Kxf5 32. Kd4 Td8 33. Tf2+ Kg6 34. Ke5 Te8+ 35. Kd6 Te8+ 36. 
Ke6 a5 37. d6 1-0 
 
Bord 7: J. Zandvliet – Kees Henstra 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. c4 dxc4 5. Lxc4 e6 6. Pc3 
Pd7 7. Pge2 Pb6 8. … Pe7 9. 0-0 h6 10. Pg3 Lh7 11. Le3 
Ped5 12. Pce4 Le7 13. Dg4 g6 14. Lxh6 Dd7 15. Lg7 Tg8 
16. Lf6 Pxf6 17. Pxf6 Lxf6 18. exf6 g5 19. Dh5 Lg6 20. 
Dxg5 0-0-0 21. Da5 Dxd4 22. Dxa7 Kc7 23. Da5 Dxf6 24. 
Tfe1 Dxb2 25. De5+ Dxe5 26. Txe5 Pd5 27. Tc1 Pf4 28. 
Te3 Td2 29. Td1 Tgd8 30. T3e1 Lc2 31. Lxc2 Txc2 32. 
Txd8 Kxd8 33. Td1+ Ke7 ½-½ 
 
Bord 8: Nagib Zafari – Van de Wetering 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. 
Le3 Lg7 7. Le2 0-0 8. 0-0 Pc6 9. Dd2 Ld7 10. f3 a6 11. 
Pb3 Tc8 12. Pd5 Pxd5 13. exd5 Pe5 14. Ld4 Pc4 15. Lxc4 Txc4 16. Lxg7 Kxg7 17. c3 
Db6+ 18. Pd4 e5 19. dxe5ep fxe6 20. De3 Dc5 21. Tfe1 e5 22. b4 Dc7 23. Pe2 Le6 24. 
Tac1 e4 25. f4 Lg4 26. Pd4 d5 27. h3 Ld7 28. Dg3 Tg8 29. Pe2 Lb5 30. Dg5 Dd6 31. Pd4 
Ld7 32. h4 Df6 33. Dxd5 Df7 34. De5+ Df6 35. Txe4 Tc6 36. Tce1 Dxe5 37. Txe5 … 
Vervolg is niet duidelijk. Wit wint op de 69e zet. 
 
 
Olav Wilgenhof

WyyyyyyyyX 
xAcEaAaGax 
xaAaAdCbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaHaAaAx 
xBbKbAaAax 
xaAaAaIaAx 
xHhHaAhHhx 
xaAmAaAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling Klinge – Rensken na  
25. ... Txf7. Na 26. d6 is het uit. 

WyyyyyyyyX 
xCaAaGaAcx 
xbBaFeBaEx 
xAdBaBaBkx 
xaAaDhAaAx 
xAaAhJaLax 
xaKaAaAjAx 
xHhAaAhHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling Zandvliet - Henstra na 14. 
... Dd7. Dubieus. 
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Externe wedstrijd: De Zeven Pionnen 1 – Zutphen 2 

 
Op 14 oktober ging Zutphen 2 naar Epe toe voor haar eerste externe wedstrijd van het 
seizoen. Hieronder het verslag. 
Het is even zoeken, maar uiteindelijk vinden we in het mooie Epe de speelzaal voor 
vanavond. Bij aankomst worden we verwelkomd door hardop gesproken instructies en 
langzaam spelende countrymuziek. Er blijkt in de zaal tegenover ons een line-dancing les 
gaande te zijn! Gelukkig is de muziek niet storend, zodra de deur van de speelzaal dicht 
gaat. Bij het vluggeren vooraf blijkt al dat de tegenstanders de wedstrijd op het scherpst 
van de snede zullen gaan voeren. Ons aller Hans de Vos staat even op en prompt wordt de 
stoel onder hem vandaan weggetrokken! De tegenstander voert als excuus aan dat ze nu 
toch echt moeten beginnen met de wedstrijd en ze bij hun andere team nog een stoel 
missen… Ja ja… 
Na een kleine 3 kwartier wordt het tijd om eens te kijken hoe iedereen het ervan afbrengt. 
Aan bord 1 speelt Willem Oving met wit. Er is bij hem veel spanning opgebouwd rond veld 
d5. Wouter Rothengatter krijgt op bord 2 al snel een open c-lijn op het bord, waar fel om 
gevochten wordt. Ikzelf heb op bord drie net de blufzet g4 gespeeld om de stelling open te 
gooien. Zie de partij-analyse hieronder voor de details! Bij Frank Posthuma op bord 4 zie ik 
dat Frank wat minder ruimte heeft. Toch jammer dat ik zo’n beperkte openingskennis heb: 
zou Franks stelling zo horen? Jan Blaak wacht op bord 5 rustig zijn tegenstanders aanval af. 
Tom Molewijk zit rond deze tijd vergenoegd achterovergeleund. Zijn tegenstander heeft 
een vervelend Paard op e5, maar Tom’s diagonalen zijn mooier. Hans de Vos denkt een 
bord lager na, hoe hij van zijn 2 zetten ontwikkelingsvoorsprong kan profiteren. Gerrit vind 
ik aan bord 8 een slechtere Loper hebben, maar gelukkig is de stelling vrij gesloten, zodat 
dat niet zoveel uitmaakt. 
Na 1½ uur heeft Willem nog steeds een vrij gesloten stelling. Hij heeft onderhand wél d5 
onder controle én meer ruimte. Bij Wouter is er een open a-lijn bijgekomen, welke de 
Rothengatter stevig in handen heeft. Helaas is er kort gerokeerd… Ik ben onderhand 3 
zetten verder. Er is een klein gaatje geslagen in mijn tegenstander’s stelling, maar hij 
heeft wel een ernstig goed Paard op d4 neergezet. Bij Frank vind ik de stelling nog steeds 
onduidelijk. Er wordt beiderzijds geworsteld met slechte Lopers die voor beiden een 
beetje in de weg lijken te staan. Jan valt uitbundig aan door het open centrum, aangezien 
zijn tegenstander’s Koning nog steeds op e8 staat. Tom staat onderhand een mooie 
vrijpion voor; dat gaat lekker! Hans zoekt net als zijn tegenstander naar een gaatje in de 
stelling. Hij staat nog steeds beter. Gerrit doet het nog rustig aan. Zijn tegenstander heeft 
het centrum onder controle, maar kan er verder nog niet veel mee doen.  
Na bijna 3 uur probeer ik nog even van m’n eigen partij weg te sluipen om bij de rest te 
kijken. Naast me zie ik dat Wouter een pion meer heeft, maar hij kijkt in het eindspel wel 
tegen twee verbonden vrijpionnen aan. Hmmm… Ikzelf heb net m’n verdediging in de steek 
gelaten om zelf zo goed mogelijk aan te vallen. Als ik alles goed uitgerekend heb, kan het 
net… Frank heeft ondertussen een batterij gemaakt, gericht op f2. Zou hij er iets mee 
kunnen? Helaas kan ik niet goed bij de rest gaan kijken, maar achter me hoor ik dat Tom 
Molewijk als eerste het punt binnengehaald heeft. Om een lang verhaal kort te houden (en 
een gebrek aan verdere notities van mijn kant enigszins weg te schrijven) zal ik maar 
vertellen dat uiteindelijk Wouter het niet redt en ook Frank ten onder gaat. Gelukkig wint 
de rest van ons team wel, waardoor we toch nog met een ruime overwinning terugkeren 
naar huis. De Zeven Pionnen 1 – Zutphen 2: 2-6 
 
 
Rob The 
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Partij-analyse extern: R. The – W. van der Velde 

 
Hallo iedereen!  
Op 14 oktober speelde Zutphen 2 haar eerste wedstrijd en ik mocht meespelen! Het was 
voor mij persoonlijk nogal spannend, aangezien ik van mezelf vind dat mijn hoge eindstand 
op de ranglijst van vorig jaar wat overtrokken is geweest: ik had vorig jaar maar heel 
weinig intern gespeeld en ben waarschijnlijk alleen daardoor vrij hoog blijven staan. Zou ik 
wel mee kunnen draaien in dit team, tussen grote namen als Willem Oving, Wouter 
Rothengatter en Frank Posthuma? Goed, uitproberen was de enige mogelijkheid. Hieronder 
vindt u mijn ervaringen in mijn eerste externe partij van dit seizoen. Mijn tegenstander 
was dhr. Van der Velde van De Zeven Pionnen 1 uit Epe.  
 
R. The – W. van der Velde 
 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 e5 
Goed. Tot zover niets bijzonders. 
6. Pf3 
Van veel kanten heb ik later te horen gekregen dat ik volgens de theorie hier 6. Pb5 had 
moeten spelen, waarmee dan veel controle over d6 verkregen wordt. Nou mag bekend zijn 
dat ik normaliter vrij afwachtend en opportunistisch speel. Meestal laat ik de tegenstander 
aanvallen en probeer ik dan een gaatje in zijn verdediging te vinden. Ook voor deze partij 
koos ik een meer afwachtende houding met 6. Pf3. Hiermee geef ik dus wel het initiatief 
weg. 
6. … h6 7. a3 Le7 
Drie zetten die uitblinken in passiviteit. Op dit moment had ik het gevoel een tegenstander 
tegenover me te hebben die net zo graag afwachtend speelde als ik. Omdat ik toch geen 
zin had in een lange, saaie partij met veel geschuif, besloot ik hier toch zelf maar aan te 
gaan vallen. 
8. Lc4 0-0 9. g4 
Zie diagram. Dit is eigenlijk geen goede zet, maar ik had 
nou eenmaal besloten om aan te vallen… Eigenlijk is dit 
gewoon een pionoffer voor een halfopen aanvalslijn op de 
tegenstander’s Koningsstelling. Helaas kan mijn eigen 
Koning hier ook gemakkelijk open en bloot komen te 
staan. Bekijkt u de volgende voortzettingen maar: 9. … 
Pxg4 10. Tg1 h5 11. h3 Pxf2 12. Kxf2 Lh4+ 12. Ke2 d6. 
Hiermee kan mijn Koning goed aangevallen worden. De 
zwarte witte Loper (via h3 naar g4) en het Paard van c6 
zullen hier ook vervelend kunnen doen. Ook de volgende 
voortzetting kan: 9. ... Pxg4 10. Tg1 Kh8  
11. Txg4 d5. Mijn tegenstander was echter niet zo 
avontuurlijk ingesteld en antwoordde met een wat 
passievere zet. 
9. ... d6 10. g5 
Deze moet natuurlijk geslagen worden en de zwarte Koningsstelling is geopend. 
10. ... hxg5 11. Pxg5 
Let op: 11. Lxg5 was minder goed, want dan is 11. ... Lg4 erg vervelend voor wit. Met de 
gespeelde zet heeft wit nog de mogelijkheid 12. f3 te spelen. Het is overigens sowieso 
goed voor zwart om 11. ... Lg4 te spelen, zodat hij deze Loper hierna via h5 naar g6 kan 
spelen en de boel weer wat meer dicht kan gooien. Zwart kiest hier echter voor een 
andere vervelende zet. 
11. ... Pd4 

WyyyyyyyyX 
xCaEfAcGax 
xbBaBeBbAx 
xAaDaAdAbx 
xaAaAbAaAx 
xAaKaHaHax 
xhAjAaJaAx 
xAhHaAhAhx 
xiAkLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 9. g4 
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Dit is natuurlijk een ijzersterk Paard. Als wit het weg wil jagen, dan moet hij een 
aanvallende Loper ervoor opofferen (de Loper van c1) of de c-pion naar c3 zien te krijgen. 
In beide gevallen kan zwart er dan alsnog voor kiezen met het Paard naar e6 te gaan, 
waarna tegelijkertijd de aanvalsdiagonaal van de Loper op c4 afgesneden wordt. Het Paard 
op d4 is ook nog vervelend, omdat de Dame vooralsnog c2 moet blijven dekken, in plaats 
van aan te vallen. 
12. Tg1 b5 13. La2 
De aanvalsdiagonaal van de Loper naar f7 is natuurlijk te 
sterk om zomaar op te geven. 
13. ... a5 14. Pd5 
Dit dient twee doelen. Ten eerste kan evt. c3 gespeeld 
worden om het zwarte Paard op d4 weg te jagen. Ten 
tweede brengt het nog een extra stuk naar de 
tegenstander’s Koningsstelling om mee aan te vallen. 
14. ... Lb7? 
Zie diagram. Zwart is zich van geen gevaar bewust en 
haalt hiermee nog een extra verdediger weg van zijn 
Koningsvleugel. Opeens heeft wit de mogelijkheid om zijn 
aanval erdoor te drukken. 
15. Pxf6+ Lxf6 16. Dh5 
Wit laat hier de verdediging van c2 in de steek. De witte 
aanval is namelijk niet meer te stoppen. Zwart moet hier 
nu het Paard slaan, anders volgt 17. Dh7 mat of  
16. ... Te8 17. Dxf7+ Kh8 18. Dh5 mat. 
16. ... Lxg5 17. Lxg5 Pxc2+ 18. Kf1 
Zie diagram. Een belangrijke zet. Zwart’s Dame wordt 
aangevallen, dus hij zal deze weg moeten zetten. Op f1 
kan de Zwarte Dame de witte Koning niet binnen 2 zetten 
schaakzetten. Als de witte Koning op d1 of d2 zou staan 
dan had dit wel gekund (via b6 naar respectievelijk d4 of 
f2). Als de Koning naar e2 was gegaan, dan was 18. ... 
Pd4+ mogelijk geweest, waarna 19. Kf1 alsnog 
noodzakelijk was geweest. 
18. ... Dc7 19. Lf6 
Waarna zwart opgeeft. Mat is niet te voorkomen: 19. ... 
g6 leidt tot 20. Dh8 mat.  
19. ... Tfe8 leidt tot 20. Txg7+ Kf8 21. Dh8 mat. 
 
 
Rob The 

WyyyyyyyyX 
xCaAfAcGax 
xaEaAeBbAx 
xAaAbAdAax 
xbBaJbAjAx 
xAaAdHaAax 
xhAaAaAaAx 
xKhHaAhAhx 
xiAkLmAiAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 14. ... Lb7? 

WyyyyyyyyX 
xCaAfAcGax 
xaEaAaBbAx 
xAaAbAaAax 
xbBaAbAkLx 
xAaAaHaAax 
xhAaAaAaAx 
xKhDaAhAhx 
xiAaAaMiAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 18. Kf1 
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Partijen externe wedstrijd: De Zeven Pionnen – Zutphen 2 

 
Van Gerrit kreeg ik twee partijen aangeleverd. 
 
Bord 6: H. van Dragt – Tom Molewijk 
1. e4 c6 2. Pf3 d5 3. exd5 cxd5 4. d4 Pc6 5. Lb5 Pf6 6. 
Lxc6 bxc6 7. Pe5 La6 8. Pc3 Tc8 9. Pe2 e6 10. 0-0 Le7 
11. Te1 0-0 12. a3 c5 13. c3 Db6 14. b4 cxb4 15. cxb4 
Tc7 16. Lg5 Tfc8 17. Tc1 Lxe2 18. Txe2 Txc1 19. Lxc1 
Dxd4 20. De1 Pe4 21. Pf3 Dc4 22. Le3 a6 23. Pd4 Lf6 
24. Tc2 Pc3 25. Pf3 Db3 26. Tc1 Dxa3 27. Kh1 Dxb4 28. 
Ld2 d4 29. g3 h6 30. Kg2 a5 31. h4 Db7 0-1 
 
Bord 8: J. Flierman – Gerrit Ruegebrink 
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. Pf3 Pbd7 5. Lg5 Le7 6. 
Dc2 c6 7. e3 0-0 8. Ld3 dxc4 9. Lxc4 Pd5 10. Lxe7 Dxe7 
11. a3 Te8 12. 0-0 b6 13. Ld3 h6 14. Pe2 Lb7 15. e4 
Pc7 16. Tac1 Tec8 17. Dd2 e5 18. Tfe1 Pe8 19. Pg3 Pd6 
20. Lb1Te8 21. Tcd1 Tad8 22. Dc2 g6 23. h3 Pb5 24. Dc1 Kg7 25. h4 c5 26. h5 cxd4 
27. hxg6 fxg6 28. Ld3 Tc8 29. Dd2 Pd6 30. Ph2 Dh4 31. Pf3 De7 32. Kh2 Pf6 33. Th1 
Th8 34. Kg1 Pdxe4 35. Lxe4 Pxe4 36. Pxe4 Lxe4 37. Tc1 Txc1+ 38. Dxc1 Lxf3 39 gxf3 
Dg5+ 40. Dxg5 hxg5 41. Txh8 Kxh8 0-1 
 
 

Wedstrijdverslag extern: Zutphen 3 – De Toren 4 

 
Nieuwe opzet van verslag doen van externe wedstrijden. Nieuwe 
notatie(doordruk)formulieren en achteraf veel pluiswerk levert het onderhavige resultaat 
op. Erg leuk om te doen trouwens. De partijen (van het 3e) heb ik voorzien van kort 
commentaar. Niet alle partijen heb ik kunnen plaatsen. Van sommige klopte bar weinig of 
was de notatie onleesbaar. Over de wedstrijd zelf kan ik nog wel het volgende zeggen. Een 
externe thuiswedstrijd betekent bijna altijd een chaotisch geheel en een race tegen de 
klok. Ik was natuurlijk van alles vergeten… wedstrijdformulieren, bondsnummers en ja, 
zelfs de vaste teamleden voor het 3e wist ik niet meer. Gelukkig waren Gerrit en Klaas er 
ook nog om mij wat dat betreft terzijde te staan. Bedankt. Harry de Rover is ingevallen 
voor Wim van Meeteren, die zelf het hele seizoen nog niet geweest is vanwege ziekte en 
vakantie, maar hij zal één der volgende maandagen weer van zich doen gelden. De 
indeling voor de interne kon ik gelukkig ook nog aan Gerrit overlaten. Voor het eerst sinds 
jaren weer eens teamleider geweest; leuk hoor… 
De mannen van De Toren waren ongeveer 15 minuten te laat (20.15 uur); vier van hen 
moest worden opgepikt uit de binnenstad. Vanaf dat moment kon er eindelijk rustig 
worden geschaakt. De strijd ging gelijk op en eindigde in een gelijkspel. 
 
Bord 1: J. Looyen – Olav Wilgenhof 
Een vreemde vogel, mijn tegenstander. Zelf ben ik het gewend om op vrijdagavond bij de 
jeugd onder stoelen of banken te kijken omdat er dan nogal eens schaakstukken op de 
grond liggen. Nu zag ik bij hem onder de stoel een beugelflesje Grolsch staan en toen ik 
hem ernaar vroeg zei hij dat hij dat flesje door een gewonnen weddenschap had 
verkregen. Ik wist niet wat ik hoorde, ik ben er verder maar niet op ingegaan. 

WyyyyyyyyX 
xAaCaAaGax 
xbAaAeBbBx 
xAaAaBdAax 
xaAaBjAaAx 
xAhAfAaAax 
xhAaAaAaAx 
xAaAaIhHhx 
xaAkLaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand Van Dragt – Molewijk na  
19. ... Dxd4! Wit kan niet 
terugslaan vanwege mat op c1. 
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Een vreemde partij ook. Het lijkt alsof zwart behoorlijk uit de opening komt maar na 14. … 
a5 15. a4 … is het allemaal niet zo heel duidelijk meer. 
Zwart kan de dekking van de a-pion niet zomaar opgeven 
en dat beperkt hem in zijn mogelijkheden. Op de 22e zet 
slaan op f4, levert volgens mij ook alleen maar op 
(wellicht een kwaliteit) dat wit een kansrijke vrijpion op 
de a-lijn krijgt. Als wit dan uiteindelijk a5 weet te 
veroveren (33. Txa5) kan nog steeds niet goed 
doorgeslagen worden op e3 omdat dan het paard op d7 
valt. Toch heeft zwart naar mijn idee compensatie. De 
loper op e3 doet namelijk helemaal niets en kan ook niet 
weggezet worden vanwege matdreigingen. De toren op f3 
staat volledig ingesloten. Uiteindelijk heeft zwart juist 
voldoende tijd om de opmars van de witte a-pion tegen te 
gaan. Wit lijkt niet door te hebben dat zwart bezig is b3 
te veroveren waardoor het paard via d6 naar c4 gespeeld 
kan worden. Op dat moment grijpt wit mis en geeft een 
volle toren weg. 
1. e4 e6 2. Lc4 d5 3. exd5 exd5 4. Lb3 Pf6 5. d4 Ld6 6. Pf3 h6 7. 0-0 0-0 8. Le3 Lf5 9. 
Pbd2 Pbd7 10. c4 c6 11. c5 Lc7 12. Lc2 Lxc2 13. Dxc2 Te8 14. h3 a5 15. a4 Pe4 16. 
Pb3 Pf8 17. Tae1 Pg6 18. Pfd2 Dd7 19. Pxe4 Txe4 20. f3 Te7 21. f4 Tae8 22. Dd2 f5 
23. g3 Te4 24. Tf3 Dd8 25. Tc1 h5 26. Df2 Df6 27. Pd2 T4e6 28. h4 b6 29. Pb3 Pf8 30. 
cxb6 Lxb6 31. Pc5 Lxc5 32. Txc5 Pd7 33. Txa5 De7 34 Ta7 Te4 35. Dd2 Dd8 36. Kf2 
Pb6 37. b3 Db8 38. Da5 Pc8 39. Dc7 Pxa7 0-1 
 
Bord 2: Dirk van Rikxoort – A. Schouten 
Van deze partij heb ik het gevoel dat wit is gestopt met noteren na de 31e zet. Hij staat op 
dat moment al zeer moeilijk. Wellicht dat na het kwaliteitsoffer van zwart op de 21e zet, 
wit op de 26e zet Le4 had moeten spelen en op Dameruil had moeten aansturen. Nu ging 
het in ieder geval mis en kwam de witte koningstelling onder zware druk te staan. 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. Pf3 0-0 6. Le2 Pbd7 7. 0-0 c5 8. d5 Pe8 9. Dc2 
Pdf6 10. h3 e5 11. Le3 a6 12. a3 Dc7 13. b4 b6 14. bxc5 bxc5 15. Tfb1 Tab8 16. Txb8 
Dxb8 17. Tb1 Dc7 18. a4 Pd7 19. Ld2 f5 20. exf5 Txf5 21. Ld3 Txf3 22. gxf3 P7f6 23. 
Kh2 Dd7 24. Th1 Dxh3+ 25. Kg1 Dxf3 26. Le2 Df5 27. Ld3 Dg4+ 28. Kf1 Df3 29 Tg1 Pg4 
30. Lg5 Lf5 31. Lxf5 … 0–1  
 
Bord 3: Frank van Nette – Gert Jan Westerveld 
Een gevaarlijke partij. Zwart neemt veel risico’s en zijn 
koningstelling komt onder druk te staan. Op de 31e zet 
slaat zwart met de loper op e5, waardoor wit een 
gevaarlijke vrijpion krijgt. Wit geeft remise in gewonnen 
positie. Na 36. Df8+ Dd8 37. e7 is het helemaal uit. 
1. d4 d5 2. Pf3 Pc6 3. e3 Pf6 4. Pbd2 Lf5 5. c4 Pb4 6. 
Da4+ Pc6 7. Pe5 Ld7 8. Pxd7 Dxd7 9. cxd5 Pxd5 10. a3 
e5 11. Pf3 Pb6 12. Dd1 exd4 13. exd4 0-0-0 14. Le3 g6 
15. Lb5 Lg7 16. Lxc6 Dxc6 17. 0-0 Pd5 18. Tc1 Db5 19. 
Dc2 Td6 20. Dd2 h5 21. Tc5 Dd7 22. Tfc1 f5 23. b4 Kb8 
24. b5 Tc8 25. a4 c6 26. bxc6 Tdxc6 27. Txc6 Txc6 28. 
Tc5 Pxe3 29. Txc6 Dxc6 30. fxe3 Dxa4 31. Pe5 Lxe5 32. 
dxe5 De8 33. Dd6+ Kc8 34. e6 Dd8 35 Dc5+ Dc7 ½-½. 
 
Bord 4: Aleksandr Sahakian – G. van Gemet 
De notatie is onleesbaar. Wat ik er nog van weet is dat wit de hele partij initiatief heeft 
gehouden met een octopus op d6. Toch geeft hij in de tijdnoodfase van zwart zomaar een 

WyyyyyyyyX 
xAaAaCaGax 
xaBeFcBbAx 
xAaBaAaDbx 
xbAhBaAaAx 
xHaAhAhAax 
xaJaAkAaHx 
xAhAlAaHax 
xaAaAiImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 22. Dd2. Zwart kan 
ervoor kiezen op f4 te slaan, 
maar dan valt a5. 

WyyyyyyyyX 
xAaGaAaAax 
xbBfAaAaAx 
xAaAaHaBax 
xaAlAaBaBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAhAaAx 
xAaAaAaHhx 
xaAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Slotstelling. Wit had nu 36. Df8+ 
moeten spelen. 
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kwaliteit en lijkt het op dat moment opeens een stuk moeilijker geworden. Even later 
geeft zwart een dame voor een toren en is het spelletje uit. 1-0. 
 
Bord 5: Bijlsma – Harry de Rover 
Zeer wonderlijke partij. Zwart maakt de weg vrij voor de 
koning na 12. … f6, maar na 15. … Pa6 geeft hij een stuk 
weg, terwijl 15. … Kf7 voor de hand ligt. Wit verzuimt de 
partij snel af te ronden door op de 19e zet de dames te 
ruilen. Als hij 19. Ph4+ speelt geef ik nog zeer weinig voor 
de zwarte stelling.  
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Pf3 Pc6 4. d4 d5 5. exd5 Dxd5 6. 
Lxf4 Dd8 7. Lb5 Ld7 8. 0-0 Pf6 9. Te1+ Le7 10. De2 Pd5 
11. Lxc6 Lxc6 12. Lg3 f6 13. c4 Pb4 14. d5 Ld7 15. a3 
Pa6 16. d6 cxd6 17. Lxd6 Kf7 18. Dxe7 Kg6 19. Dxd8 
Thxd8 20. b4 Lc6 21. Le7 Td7 22. b5 Lxf3 23. gxf3 Pc7 
24. Lb4 Td3 25. Pd2 f5 26. Kf2 b6 27. Te7 Pe8 28. Tae1 
Pf6 29. Tg1+ Kh6 30. Texg7 Te8 31. Tf7 Te6 32. Pf1 
Kh5 33. Le7 Pg4+ 34. fxg4 fxg4 35. Tf5+ Kg6 36. Tg5+ 
Kf7 37. Lb4 Tf3+ 38. Kg2 Te2+ 39. Kh1 Tef2 40. Txg4 
Txf1 41. Txf1 Txf1+ 42. Kg2 Tc1 43. Te4 1-0 
 
Bord 6: Max Venema – Angelo Spallina 
Van de notatie klopt niet veel. Ik kan het verloop van de partij niet ontcijferen. Wat ik er 
nog wel van weet is dat wit in de opening door een lopertrucje een pion voor komt te 
staan. Hij verzuimt beslissend voordeel te nemen door de dames niet te ruilen, waardoor 
zwart tegenkansen krijgt. Uiteindelijk eindigt de partij in remise. 
 
Nadat mijn tegenstander –teamleider– de partij door een blunder verloren had, raakte hij 
zeer gefrustreerd en begon zichzelf te vervloeken, hoewel ik in eerste instantie dacht dat 
hij zijn kanonnade op mij richtte. Bij de analyse bleek hij vervolgens totaal niet voor rede 
vatbaar te zijn en heb ik hem toch zeker drie keer moeten verzekeren niet met hem in 
discussie te gaan. Toen ik Daniel de stelling liet zien, liet hij zeer verbolgen weten – ik kan 
hem absoluut niet letterlijk citeren – dat ik niet met hem, maar wel met clubgenoten naar 
de stelling wilde kijken. Ik had er genoeg van en liet hem fijntjes weten ‘dat ik dat toch 
zeker zelf moest weten…’. Later, bij de partij van Aleksandr, merkte hij op –terecht- dat 
wit moet blijven noteren. Hij deed het alleen op zo’n lullige manier dat ik eerst even tot 
10 moest tellen, voordat ik Aleksandr hierop kon wijzen. Gelukkig won Aleksandr, zodat zij 
(hij!) niet met een overwinningsgevoel naar huis gingen. 
 
 
Olav Wilgenhof 
 

Wedstrijdverslag extern: De Kameleon 2 – Zutphen 4 
 
Verslag van de externe schaakwedstrijd De Kameleon 2 (Terborg) tegen Schaakgenootschap 
Zutphen 4, gespeeld op dinsdagavond 14 oktober 2003 in Terborg. 
 
Door een trieste familieomstandigheid moet Paul Ham verstek laten gaan. Zijn moeder is 
deze dag overleden. Paul vraagt mij de honneurs waar te nemen, waartoe ik natuurlijk 
altijd bereid ben. Het was voor Paul al lastig geweest zes personen bij elkaar te krijgen 
voor deze eerste externe wedstrijd van het vierde, zodat het zoeken naar alsnog een 
invaller voor Paul geen zin had. En zo begonnen wij de wedstrijd meteen al met een 1-0 

WyyyyyyyyX 
xCaAfAaAcx 
xbBaElAbBx 
xDaAkAbGax 
xaAaAaAaAx 
xAaHaAaAax 
xhAaAaJaAx 
xAhAaAaHhx 
xiJaAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 18. ... Kg6. Wit ruilt 
nu de dames, maar 19. Ph4+ was 
direct winst. 
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achterstand. Ik had besloten het eerste bord niet te bezetten. Aan het tweede bord speelt 
Raymond Gieteling. Aan bord drie Harry de Rover, aan vier Wim Bekkers, aan vijf Han 
Molewijk - Molewijk zonder 'n' - en zelf speel ik aan het zesde bord. 
 
In zijn toespraakje refereert onze gastheer Platenkamp aan het feit van Paul's 
noodzakelijke afwezigheid wegens trieste familieomstandigheden, hetgeen ik als heel 
attent heb ervaren. Platenkamp hoopt dat wij hierdoor niet in onze concentratie zullen 
worden gestoord. Dan gaan vier van ons van start, want op dat moment is Raymond nog 
niet aanwezig. Als ik even later ontwaak uit mijn gepeins over mijn gebrekkige 
openingsantwoord - aan het zesde bord speel ik (dus) met zwart - zie ik dat Raymond 
inmiddels aan bord twee zit. Ik heb hem niet zien (en horen) binnenkomen. Rissewijck, 
mijn tegenstander, bouwt zijn voordeel uit de opening stelselmatig uit en eigenlijk kom ik 
er de hele partij niet echt meer aan te pas. Als ik dan ook nog een toren weggeef is het 
sein voor opgeven duidelijk aangebroken. Het is dan inmiddels wel bijna half elf geworden. 
Han die naast mij zit is om de een of andere reden even de zaal uitgelopen, op het 
moment dat ik even de tijd had de resultaten op de andere borden in ogenschouw te 
nemen. Faasse, Han z'n tegenstander, heeft een pion naar voren geschoven (c5) hetgeen 
een aanval op de loper op c3 moet inleiden; d.w.z. als Han zijn pion op b4 zou laten slaan. 
Nu Han er niet is wijs ik Faasse erop dat Han met zijn dame naar e4 kan gaan, waarna de 
weg naar het veld a8 vrij is, vanwege de opgeschoven pion. Met de dame op a8 is het 
afgelopen want de koning op d8 kan niet weg en er kunnen geen andere stukken tussen de 
(zwarte) koning en de witte dame worden geplaatst. Faasse zal dus de diagonaal van e4 
naar a8 moeten blokkeren (met pion d5), maar daarna valt de loper die ongedekt op g4 
staat. Als Han na een poosje terugkomt zijn wij benieuwd of hij deze combinatie ook 
metterdaad zal uitvoeren. Na enig grijze cellen-werk speelt Han inderdaad dame e4, en de 
loper op g4 is het haasje. Het moge duidelijk zijn dat Han zijn partij glansrijk wint, dank 
zij zijn geliefde 'Stone-wall'-aanval en... de ongeleide speelwijze van zijn tegenstander. 
Ging ik mijn boekje te buiten met deze aanwijzing? Als Faasse, na de Damezet van Han, 
zijn loper in veiligheid had gebracht was het op de volgende zet mat geweest. Hoe dan 
ook, ik zal mijn leven beteren en nooit meer op deze manier te werk gaan. Het feit dat 
Han al dik voor stond - materieel - gaf mij niet het recht in de partij tussen hem en B. 
Faasse te interveniëren... 
 
Inmiddels heeft Raymond zijn partij (ook) verloren. Het bevalt hem natuurlijk niet, maar 
zoals Karpov zijn zoon eens voorhield: 'Wie niet kan verliezen, kan ook niet winnen'... Of 
Bruggink, de tegenstander van Raymond, van deze wijsheid op de hoogte is, weet ik niet, 
maar Bruggink wint (dus) wél. 
  
Als laatsten zijn Harry en Wim nu nog bezig. Wim speelt zijn paard naar f2 met schaak op 
de koning op h1 en een aanval op de (witte) dame op d3. Veld f2 is ongedekt, dus valt de 
dame, want de (witte) koning kon nog wel naar g1. Echter geeft Rexwinkel, Wim's 
tegenstander meteen op, hetgeen niemand verbaasde. 
  
Nu is alleen Harry nog bezig tegen Vinke, die voortdurend klaagt over zijn verkoudheid. 
Vinke heeft een loper meer, maar Harry heeft drie pionnen meer. Harry biedt remise aan, 
hetgeen door Vinke wordt aangenomen. Misschien had Harry (nog) kunnen winnen, maar 
erg duidelijk was dit niet en Vinke zijn hoofd stond er niet naar om nog veel langer door te 
blijven gaan.  
  
Het eindresultaat is dus dat De Kameleon met 3½ - 2½ van Zutphen 4 wint. 
  
 
Egbert Talens, waarnemend teamleider 
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Toernooiverslag Berkelstedentoernooi Zutphen 2003 

 
Ik kan me niet alle details herinneren. Maar toch wil ik een poging wagen verslag te doen 
van datgene dat er gebeurd is op zaterdag 20 september 2003. De gemeente Zutphen heeft 
ons zeer ruim gesponsord. Hartelijk dank. Bührmann Ubbens is zo vriendelijk geweest de 
bedrijfskantine voor ons beschikbaar te stellen. Ook hiervoor hartelijk dank. 
In totaal waren er 6 teams aanwezig: Zutphen 1 en Zutphen 2, Lochem, Winterswijk, 
Gescher en Stadtlohn. Laatstgenoemd team was niet volledig (slechts 5 spelers hadden de 
moeite genomen om uit die Heimat naar hier (Zutphen) af te reizen). Voor het team uit 
Stadtlohn is een aantal Zutphense spelers ingevallen, zodat ook zij (meestal) met een 
voltallig team konden aantreden. 
Er werd gestreden om de door Nico van der Zee handgemaakte beker. Dit vernam ik vooraf 
aan het toernooi van hemzelf. Hij was er nog steeds zichtbaar trots op (en terecht, het is 
een echt bijzondere beker waarop de Berkel met de doorgaans deelnemende steden 
symbolisch afgebeeld staat). 
Dit jaar speelden we om de bordpunten. Het anders zo superieure Gescher presteerde dit 
jaar beduidend minder. Gescher won sinds het toernooi in Lochem steeds de beker. Nu 
kwamen ze kennelijk met een verzwakt team en eindigden als vierde achter Winterswijk, 
Zutphen 1 en Lochem. Zutphen 2 en Stadtlohn waren dit jaar hekkensluiters. De Strijd om 
de beker bleef tot aan de laatste ronde spannend. Zutphen 1 en Winterswijk moesten 
tegen elkaar en Zutphen zou aan een gelijkspel voldoende hebben gehad. Helaas verloor 
Zutphen jammerlijk van het toch wel superieure Winterswijk. 
Tussen de middag hebben we lekker gegeten van de stamppotten die geserveerd werden. 
Na het hele gebeuren zijn de organisatoren met zijn allen uit eten gegaan (alsof we nog 
niet genoeg gegeten hadden, hebben wij (de organisatoren) ons tegoed gedaan aan 
bijzonder lekkere maaltijden bij de Open Haard, je weet wel; dat middeleeuwse gedoetje 
naast Het Volkshuis). De enige die er niet bij was, was Coen Rampen, die op dat moment in 
Italië wijn aan het proeven was. Voor hem in de plaats is op het laatste moment Vincent 
Theissen ingevallen. Niet iedereen had hier zonder meer vrede mee. Dit kwam doordat er 
voor hem niet was gereserveerd, waardoor er plaatsgebrek aan tafel was. Gelukkig konden 
we met zijn alleen iets inschikken, zodat er geen plaatsgebrek meer was. Overigens was 
Maria Dolphijn ook van de partij evenals de vrouw van Paul Ham, Gitta, en de vrouw van 
Max Venema. Heerlijk gegeten en gedronken. 
Al met al kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde 21e editie van het 
Berkelstedentoernooi. 
 
 
Olav Wilgenhof 
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Probleemstelling en foto Berkelstedentoernooi 

 
T. Linz & V. Zipf Springaren 1988/89 Vierzet 
Dit probleem voor de gevorderde kronkeldenker! 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAbAcAaAx 
xAaAbHaBax 
xaIdGkEaDx 
xAaJjAaAax 
xaKmBaHbAx 
xAaAhAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit geeft mat in vier 
 
(Bron: Schakend Nederland (Schaakmagazine) februari 2000 jaargang 107) 
 
Olav Wilgenhof 
 

 
De speelzaal van het Berkelstedentoernooi tijdens de lunch. Op de voorgrond zitten 
verschillende jeugdspelers die in het jeugdteam Zutphen 2 deelnamen. Van links naar 
rechts: Alex Weisbeek, Vincent Linssen en Thomas van Schooten. 
Hierachter zijn verschillende spelers uit Zutphen 1 te herkennen: Nagib Zafari, Klaas 
Hagendijk, Vincent Theisen, Mark Hagendijk en Jan Kalkwijk. 
Wedstrijdleider Gerrit Ruegebrink staat erbij.  
In het witte t-shirt rechts is nog net jeugdspeler Levon Sahakian te zien, die ook nog even 
meegedaan heeft. 
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Toernooiverslag: Gent Open 2003 

 
Van 19 juli t/m 23 juli werd in Gent het open schaaktoernooi gespeeld. Het is een 
behoorlijk sterk bezet toernooi met meer dan 400 deelnemers, onder meer (dit jaar) twee 
grootmeesters, een aantal meesters en de mindere goden zoals wij, spelend in één groep. 
Van onze club zijn Klaas Hagendijk en ik gegaan en van Lochem Maria Dolphijn. De vrijdag 
ervoor is Klaas per trein, en zijn Maria en ik in haar camper vertrokken naar Gent. Zo 
konden we rustig op zoek naar een geschikte plek op (voor zover bij ons bekend) de enige 
camping in Gent in het sportpark Blaarmeersen. Voor iedereen die volgend jaar rond deze 
tijd (na de Nijmeegse vierdaagse) even niets te doen heeft, is het toernooi van Gent zeer 
de moeite van het meespelen waard. Gelijktijdig breken daar namelijk de jaarlijkse 
zomerfeesten los en ja, die Gentenaren gaan dan negen dagen loos. Heel Gent staat op z’n 
kop. Een aantal schakers gaat dan ook door tot in de vroege ochtenduurtjes, met volle 
teugen genietend van bier en muziek. Aan te raden is wel om tussendoor vrij veel water te 
drinken en op tijd een gezonde hap te eten want het toernooi duurt 5 dagen.  
 
De eerste dag van het toernooi (zaterdag 19 juli dus) leerde ik Volkert G. (niet van de G.) 
kennen, een oude kennis van Klaas. Met hem zijn Klaas, Maria en ik gedurende het 
toernooi het meest opgetrokken. Elke dag tussen twee partijen door heerlijk gegeten voor 
niet al te veel geld en daarna dus Gent onveilig maken. Klaas nam ons op sleeptouw (hij 
deed dit jaar voor de 15e keer mee!) en dat was wel prettig om maar niet te verdwalen. 
Zelf ben ik na de eerste dag eerst nog even teruggegaan naar de camping omdat ik de 
tweede partij al heel snel verloren had. We hadden om 23.30 uur afgesproken op het 
Veerleplein. Die plek kon ik dus niet vinden. Als een doldwaze heb ik in het centrum, 
gewapend met een plattegrond, mezelf meerdere malen door dezelfde mensenmassa 
moeten wurmen. Het was die avond (zaterdag) bijzonder druk en na zo’n uurtje of 
anderhalf heb ik het opgegeven en ben ik teruggegaan naar de camping, waar ik 
moederziel alleen een aantal watertjes dronk. Mijn dag was verpest; twee keer verloren 
en m’n verdriet niet op een gezellige wijze kunnen verdrinken. Na die eerste nacht werd 
gelukkig alles beter; ik won de derde partij en speelde vervolgens 5 keer remise om de 
laatste partij weer te verliezen (helaas). 
 
Mijn eerste partij speelde ik met zwart tegen een Belg met 2105 ratingpunten.  
 
De Vreesse – Olav Wilgenhof 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. Pe2 Pf6 5. e5 Pe4  
6. Dd3 c5 7. a3 c4 8. Dd1? 
Met deze zet ging hij in de fout. Hij had (zoals hij zelf zei) 
waarschijnlijk beter 8. Dh3 kunnen spelen.  
8. … La5 9. f3 Pxc3 10. bxc3 
Na 10. Pxc3 Pc6 11. Le3 b5 benevens b4 staat zwart 
(volgens hem) lekker. 
10. … Pc6 11. g3 f6 12. exf6 Dxf6 13. Lg2 0-0 14. 0-0 
Ld7? (diagram) 
Na 14. … e5! breekt zwart het centrum open heeft het 
zeer goede kansen. Wit aarzelt niet. 
15. f4! Le8 
Benevens Lg6 en een sterke diagonaal. Je vraagt je af 
waarom wel Le8, maar nooit Lg6 gespeeld gaat worden. 
Zie het vervolg. Zwart gaat nu echt fouten maken. 
Onzinnige paard manoeuvres.  

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xbBaEaAbBx 
xAaDaBfAax 
xeAaBaAaAx 
xAaBhAaAax 
xhAhAaHhAx 
xAaHaJaKhx 
xiAkLaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 14. ... Ld7? 
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16. h3 Pe7 17. a4! Pf5 18 De1 
Dekt c3 en g3.  
18. … Pd6? 19. La3 Td8 20. g4 Lc6? 
Zelfs nu is Lg6 nog beter. Wit kan geen f5 spelen. Overigens heeft zwart natuurlijk al niet 
veel meer te vertellen. 
21. Pg3 Tfe8 22. De3 Dg6 23. Tf2 Lb6 24. Kh1 Pf7 25. Df3 Lxa4 
Joepie! Ik sta een pion voor. Maar ja, dat is dan ook het enige. 
26. f5 exf5 27 gxf5 Df6 
Misschien is 27. … Dg5 beter vanwege een dreigende dameruil op e3. Ook veld g3 staat nu 
meer onder druk als ooit Lc7 gespeeld kan worden. 
28. Tg1 Lc7 29. Lf1 Dh4 30. f6! g6 31. Le7 Td7 32. Pf5! De4 33. Dxe4 dxe4 34 Lxc4 1-0 
Ach ja, ik kan toch zeker ook helemaal niet schaken?  
 
Hier laat ik het verder bij. 
 
 
Olav Wilgenhof 
 
 

 

De Zutphense Externe Schaker (ZES) - vervolg 

 
(Deel 2: verantwoording; de waaromvraag en de oplossing) 
 
Door Drs. H. E. E. Tsjongejonge te Tjoppe, onder redactie van Prof. Dr. H. Asjemenou, 
hoogleraar massapsychopathologie aan de Berkeluniversiteit te Zutphen. 
 
Verantwoording 
 
Het eerste deel van deze artikelenreeks heeft reeds geleid tot interessante en academisch 
niet onbelangrijke reacties. De meest fundamentele kwam van de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de concurrerende, maar veel kleinere Warnsveldse Kloetschupuniversiteit, 
Prof. Mr. Baron G. Ruigh sive Brinck. Deze graag geziene edelman nam terecht geen 
genoegen met –in zijn ogen- de anonimiteit van het geschrevene. Welnu, er stond een 
duidelijke naam onder het artikel en het feit dat de Baron die niet kent is hem niet aan te 
rekenen. Dat komt omdat hij toevallig ook schaakt in Zutphen, waar ik het participerend 
onderzoek deed. Om niet te zeer op te vallen deed ik dat onder de banale schuilnaam Eric 
Kloppers, op advies van mijn promovendus. Het promotieonderzoek besloeg 12 ½ jaar, 
vanaf mijn undercover lidmaatschap van het schaakgenootschap tot heden. Om mijn werk 
goed te kunnen doen heb ik mij zelfs binnen de academische wereld consequent 
uitgegeven voor Kloppers, want Zutphen is een kleine stad. Dit was een geringer probleem 
dan het verbloemen van mijn werkelijke speelsterkte. Zo had ik onder mijn eigen naam in 
1991 een ELO van 2491 en was ik juist kampioen van de SGA geworden. En dan speel je 
tegen de genoemde Baron of bijvoorbeeld de voor Zutphense begrippen geniale Jan 
Kalkwijk…Mijn promovendus, die zelf niet schaakt, kon mij niet helpen bij dit vraagstuk. 
Dat deed wel mijn beste schaakvriend Arthur van de Oudeweetering te Amsterdam. Op zijn 
advies heb ik mijn repertoire drastisch veranderd. De tot in de finesses beheerste 
varianten van het Spaans en Siciliaans gingen de ijskast in en het totaal incorrecte Lettisch 
Gambiet, soms afgewisseld met een eveneens onspeelbare Zwarte Leeuw werden – zonder 
voorbereiding - met zwart voorgezet. En in plaats van mijn prachtige e4-aanvalspartijen 
uit het verleden, kwam ik met een totaal ongevaarlijk d4/Lf4-systeem, waartegen zelfs 
een gorilla goede remisekansen heeft. Verder gaf ik op zijn advies af en toe een pionnetje 
of stuk weg, waarbij het nog niet eens meevalt om dat subtiel te doen. Om er nog wat lol 
in te houden hield ik me wel op in de subtop, maar het valt verdraaid niet mee om 
regelmatig expres van al die Zutpense prutsers te verliezen! 
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Dezelfde Baron G. Ruigh sive Brinck gaat vanuit zijn onwetendheid over mijn 
afstudeerproject eveneens over tot onjuiste veronderstellingen. Ik heb volgens hem het 
beste voor met de club. Dat is onjuist. Mijn project had alle prioriteit en door mijn 
bewuste falen is mijn team soms totaal onnodig gedegradeerd of niet gepromoveerd. 
Verder meent hij dat er Zutphense Externe Schakers zijn die het wel goed doen. Ook dit is 
lariekoek, het kenmerk van deze massa psychopathologische fenomenen is juist dat 
niemand eraan kan ontsnappen (Asjemenou, Leipzig, 1989), zoals ik zelf aan den lijve heb 
moeten ondervinden. Zo verloor ik eens een externe partij tegen iemand met een rating 
van 976, zonder dat dit de bedoeling was. 
 
Waarom? 
 
Waarom wordt juist Zutphen getroffen door deze kwaal? Voor het antwoord op deze vraag 
kreeg ik drie jaar de beschikking over een AIO van de subfaculteit massa 
psychopathologische geografie. Hij heeft een treffend verband gevonden tussen het aantal 
torens per vierkante meter binnenstad en ziektepatronen als omschreven in het vorig 
artikel, met name wanneer activiteiten plaatsvinden in het oude stadscentrum. Waarom 
dat zo is zoekt hij vanaf 2004 uit in zijn eigen promotieonderzoek. In gewone taal: Zutphen 
is een Torenstad. De invloed van de machtige historische torens op binnenstedelijke 
evenementen is zodanig, dat het steeds “net niet” is. De Meimarkt, de Bokbierdag, de 
Zomerfeesten en de Moederdagmarkt hebben dit gemeen met het extern presteren van de 
Zutphense schakers. 
 
De oplossing 
 
De Baron heeft in zijn reactie blijk gegeven van zijn inzet om de kwaal te bestrijden. De 
maatregelen moeten op zich worden toegejuicht, maar lijken toch veel op de te vergeefse 
pogingen van het Zutphens gemeentebestuur om haar evenementen enig niveau te geven. 
We gaan ervan uit dat de torens mooi zijn en niet kunnen verdwijnen. Dan resten mij twee 
fundamentele aanbevelingen:  

1 Vervang het logo dat het probleem juist treffend symboliseert (grote torens 
sluiten schaaktoren in…). 

2 Vind een nieuwe speellocatie buiten de binnenstad. 
     
 

Drs. H. E. E. Tsjongejonge 
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Ledenlijst 

Naam Elo  
Daniel Alink  1876  
Wim Bekkers  1521  
Jan Blaak  1735  
Henk Boland  1508  
Jeroen Bosch  2026  
Sule Dzepar  1813  
Raymond Gieteling 1451  
Piet van Gorkum 1408  
Henk Groeneveld   
Wout van Gulik 1895  
Klaas Hagendijk 2001  
Paul Ham  1336   
Kees Henstra  1962  
Geert Houterman 1778  
Wouter Janse  1709  
Albert Jansen  1459  
Fred Jongkind  1569  
Jan Kalkwijk  2000  
Eric Kloppers  1819  
Rik de Lange  1819  
Wim van Meeteren 1616  
Hein Moekotte   
Han Molewijk  1447  
Tom Molewijk  1626  
Willem Oving  1894  
Frank Posthuma 1691  
Eddy Potting    
Dirk van Rikxoort 1664  
Wouter Rothengatter 1727  
Harry de Rover 1597  
Gerrit Ruegebrink 1712  
Alexander Sahakian   
Wim van Schooten   
Jurriën Schouten 1458   
Egbert Talens  1362  
Rob The    
Vincent Theissen 1712  
Max Venema  1383  
Hans de Vos  1677  
Meinze Weerman 1595  
Gert Jan Westerveld   
Olav Wilgenhof 1669  
Berry Withuis  1877  
Nagib Zafari  1757  


