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Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 

Het werd weer eens tijd voor een nieuw clubblad, hé. Nou, hier is die dan! Er is de 
afgelopen tijd veel gebeurd. Er zijn een paar toernooien gespeeld, er zijn ook 
verschillende wedstrijden niet gespeeld. De details hierover zijn natuurlijk uitgebreid in 
deze Loper te lezen! Verder hebben we op de club een paar nieuwe geslaagden erbij. En 
wisten jullie al dat Maarten de wiskunde-olympiade heeft gewonnen? Gefeliciteerd, 
jongens! 
Okee, voor ik afsluit nog even iets belangrijks: het telefoonnummer van De Born is 
veranderd naar 0575-516107, dus als je ouders je willen bellen, dan moeten ze even 
opletten dat ze het goede nummer gebruiken! Veel leesplezier, en tot de volgende Loper! 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annette die een bloemetje 

krijgt! 
 
 
 
 

Agenda 

Zaterdag 8 november Zutphen A: 2e speeldag KNSB competitie 
 Zutphen D1: 1e speeldag KNSB competitie 
 Zutphen D2: 1e speeldag OSBO competitie  
  
Zaterdag 15 november Zutphen A: 3e speeldag KNSB competitie  
 Zutphen D1: 2e speeldag KNSB competitie 
 Zutphen D2: 2e speeldag OSBO competitie 
 
Zaterdag 22 november Zutphen C: 2e speeldag OSBO competitie  
 
Vrijdag 5 december Pepernotentoernooi 
 
Zaterdag 6 december Zutphen A: 4e speeldag KNSB competitie 
 Zutphen D1: 3e speeldag KNSB competitie 
 Zutphen D2: 3e speeldag OSBO competitie 
 
Zaterdag 13 december Zutphen C: 3e speeldag OSBO competitie 
 
Vrijdag 26 december en  
Vrijdag 2 januari Kerstvakantie: vrij schaken (geen interne competitie) 
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Interne competitie 
 
De najaarscompetitie 2003-2004 is inmiddels weer in volle gang; er zijn alweer 6 rondes 
gespeeld! Lennaert staat momenteel bovenaan; mede omdat Levon de afgelopen twee 
keer afwezig was. Alex staat op de 3e plek, op de voet gevolgd door Leon. Er begint zich 
alweer een gat te vormen tussen Lennaert en Levon en de rest... Tom, Bonne en Daan 
doen ook prima mee in de top 10. Een beetje teleurstellend zijn de prestaties van Vincent: 
slechts 31e; dat moet toch beter kunnen voor een 5e-stapper! 
Even over de competitie-standen op onze website: die zijn er momenteel dus niet... We 
hebben een probleem met de laptop, waardoor het niet mogelijk is om de stand te 
kopiëren. De enige mogelijkheid is dan om de stand met de hand van papier over te tikken, 
en aangezien dat nogal veel werk is, doe ik dat alleen als ie ook in de Loper moet... Sorry; 
we werken aan een oplossing voor het probleem. 
Veel succes de rest van het seizoen! 
 
 
Coen 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng Perc 

 1 Lennaert Stronks   370.00 80 4 4 0 0 0  2 100.00 
 2 Levon Sahakian     324.00 79 5 4 0 1 0  1  80.0 
 3 Alex Weisbeek      291.50 78 6 4 1 1 0  0  75.0 
 4 Leon ter Horst     288.50 77 5 4 0 1 0  1  80.0 
 5 Thijs Strangmann   276.50 76 6  4 1 1 0  0  75.0 
 6 Areg Sahakian      265.50 75 6  4 1 1 0  0  75.0 
 7 Tom Akkerman       262.00 74 6  3 2 1 0  0  66.7 
 8 Jaimy Hageman      261.50 73  6  4 1 1 0 0 75.0 
 9 Bonne Ubbink       241.50 72 5  2 2 1 0  1 60.0 
10 Daan Vos 231.00 71 5  3 1 1 0  1  70.0 
11 Michiel Nijenhuis  212.00 70 5  3 0 2 0  1  60.0 
12 Jeroen Landsheer   203.00 69 6  3 1 2 0  0  58.3 
13 Alexander Stek     201.00 68 0  0 0 0 0  6  0.0 
14 Jelle Bosman       198.00 67 0  0 0 0 0  6  0.0 
15 Thomas van Schooten  194.00 66 5  3 0 2 0  1 60.0 
16 Anna Krans 192.00 65 6  3 0 3 0  0  50.0 
17 Maarten Derickx    188.00 64 6  3 1 2 0  0  58.3 
18 Timon Gosen        179.00 63 4  2 0 2 0  2  50.0 
19 Lisa Kant          162.00 62 4  2 0 2 0  2  50.0 
20 Maarten Niers      158.50 61 5  2 1 2 0  1  50.0 
21 Rutger Gordon      153.00 60 5  2 1 2 0  1  50.0 
22 Roy Koers          151.00 59 3  1 0 2 0  3  33.3 
23 Andre Sahakian     142.00 58 6  3 0 3 0  0  50.0 
24 Mirjam van Saane   141.00 57 5  2 1 2 0  1  50.0 
25 Rene Gosen         139.00 56 4  2 0 2 0  2  50.0 
26 Jelle van de Ridder   135.00 55  1  0 0 1 0  5  0.0 
27 Koen Seebus        132.00 54  5  2 0 3 0 1  40.0 
28 Heleen Landsheer   131.00 53  6  3 0 3 0  0  50.0 
29 Bjorn Goedhard     123.50 52  5  2 0 3 0 1 40.0 
30 Rick Koekkoek      122.00 51  3  1 0 2 0  3  33.3 
31 Vincent Linssen    120.33 50 5  2 0 3 1  0  40.0 
32 Sjoerd Hieselaar  107.50 49  5  2 0 3 0 1 40.0 
33 Arran Winmai 97.50 48 6  1 2 3 0  0  33.3 
34 Laurens Stronks 96.00 47  5  1 1 3 0 1 30.0 
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35 Jot van Suijlen 93.50 46  4  1 1 2 0 1   37.5 
36 Marcus Roos        81.00 45  6  2 0 4 0 0   33.3 
37 Sasja Teering      71.67 44  5  1 0 4 1 0   20.0 
38 David Enthoven     64.00 43  5  1 0 4 0 1   20.0 
39 Mees Hellinga      63.00 42  4  0 0 3 0 3   0.0 
40 Paul Stieding      60.50 41  5  1 0 4 0 1   20.0 
41 Job Krans 26.67 40  5  0 0 5 1  0  0.0 

 
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. 

 
 

Externe competitie: Zutphen A – BAT Zevenaar 0-4 
Een héél kort verslag dit keer. Op vrijdag 24 oktober wilden we met ons team Zutphen A 
naar Zevenaar toe gaan om de spelers van BAT Zevenaar eens goed in te maken. Helaas zat 
het niet mee: op donderdag bleek dat Daan niet mee kon doen; hij dacht dat het een week 
later gehouden zou worden en moest werken… Ook Levon, die toch ook in Zutphen A mee 
moet doen, zei die donderdag af. “Nou,” dachten we, “dan hebben we níet het sterkste 
team mee, maar met Geert en Daniel op de eerste twee borden, moeten we ze nog wel 
goed partij kunnen geven!” Alleen bleek op de vrijdag zelf dat Geert ook niet mee kon 
gaan! Eigenlijk hadden we toen dus geen team meer over… Helaas was er ook geen andere 
dag meer waarop de wedstrijd gespeeld kon worden, waarom we maar besloten hebben 
dat we deze wedstrijd opgeven…  
Helaas: Zutphen A – BAT Zevenaar A: 0-4… 
 
 
Rob 

Externe competitie: Zutphen D wint … 4 cola 

20 september 2003. Zutphen D mag voor het eerst gaan spelen in de KNSB-competitie, hoi! 
Vol goede moed trommel ik iedereen op: Levon, Areg, Lennaert en Andre, en we hebben er 
zin in! Vandaag gaan we naar Baarn toe (ligt dichtbij Utrecht). In de auto zitten we wat af 
te praten over de komende wedstrijden. Als we er bijna zijn, vraagt Levon plotseling of hij 
het programma-boekje door mag lezen. Als hij een eindje gelezen heeft, horen we 
plotseling: “Hee Rob, moeten we vandaag wel spelen?” 
Hmmm… 
Toevallig zijn we nét in de buurt van een McDonald’s, dus daar kunnen we mooi even gaan 
zitten om een glaasje cola te drinken en eens uit te vinden wat Levon bedoelt. Levon 
vertelt dat hij leest dat de D-categorie in 2 groepen is verdeeld, en dat de ene groep 
vandaag speelt en de andere op 8 november. En wij zitten dus in die andere groep!? En 
inderdaad, na wat telefoontjes naar de KNSB, blijken we vandaag helemaal niet te hoeven 
spelen… Dat ik dat niet gelezen heb!? Verdorie! Rijd ik eens een keertje goed, is het op de 
verkeerde dag!! 
We zijn maar snel naar Zutphen teruggegaan, waar sommige van ons nog mee kunnen 
spelen met het Berkelstedentoernooi dat ook vandaag gehouden wordt… Sorry jongens!  
Op 8 november het vervolg… 
 
 
Rob 
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Geslaagd! 
Er zijn de afgelopen maanden weer drie jeugdleden van onze club geslaagd voor een 
schaakexamen: Roy, Daniel en Sjoerd! Roy wist het al een tijdje, maar omdat hij er vorig 
jaar niet was en we het diploma toch officieel wilden uitreiken, hebben we hier tot dit 
jaar mee gewacht. Daniel zat nog wel een beetje in spanning: zijn examen was zo moeilijk 
dat het de KNSB meer dan een maand heeft gekost om na te kijken! Gelukkig hadden ze 
voor de OSBO maar twee 6e-Stap examens na te kijken (Daniel was als enige van de OSBO 
geslaagd!), anders hadden ze nu nóg werk gehad… Sjoerd was er vorig jaar niet bij en 
heeft het examen tussendoor eventjes (in)gehaald… Gefeliciteerd jongens! Nog even de 
geslaagden op een rijtje: 
 

H Stap 1: Sjoerd Hieselaar 
 

J Stap 2: Roy Koers 
 

M Stap 6: Daniel Alink 
 
Nogmaals gefeliciteerd, jongens! 
 
 
Rob 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roy met zijn Stap 2-diploma 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel is de eerste 6e Stapper 

van de club!
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Toernooiverslag: Mevrouw Vinke-toernooi 
13 september 2003. Vandaag gaan we naar Amsterdam toe! Daar wordt namelijk het 
Mevrouw Vinke-toernooi gehouden. Even uitleggen: het Mevrouw Vinke-toernooi is een 
landelijk toernooi voor teams van grote en kleine dames (er mogen alleen meisjes aan 
meedoen!) en vanuit de OSBO doen er ook een paar teams mee. Zeg maar een soort NK 
voor meisjesteams. En in een van die teams zitten Mirjam en Lisa!  
Maar goed, voordat we naar de partijen toegaan, blijken we op de heenweg een beetje 
vroeg vertrokken te zijn. Ik blijk namelijk met een paar experts in de auto te zitten: Lisa 
en haar moeder zijn er al vaker heengegaan en weten precies waar we moeten zijn! We 
hoeven dus niet meer naar een zaal te zoeken en hebben dus wat tijd over, hoera! Om het 
te vieren gaan we eerst maar eens goed ontbijten bij Bakkerij Bril, nét buiten Voorst. 
Hebben jullie de bolussen daar al eens geprobeerd, jongens? Echt mierzoet! 
Nou, zelfs na 4 bolussen, een autorit en een moeilijke parkeerautomaat komen we nog als 
een van de eersten in de zaal aan. De koffie is nog niet eens gezet! Om maar wat te doen 
te hebben, gaan we maar rondjes lopen op de eerste verdieping. Het gebouw is toevallig 
ook rond, dus dat rondjes lopen gaat extra goed.  
Als we dan eindelijk kunnen gaan beginnen (we moeten nog langer wachten, omdat een 
van de teams in de verkeerde trein is gestapt!?), blijken Mirjam en Lisa op bord 3 en 4 van 
hun team te zitten. Op bord 1 en twee nemen Danielle en Mariska Meuleman plaats. De 
eerste ronde wordt gespeeld tegen een team van de RSB (Rotterdamse SchaakBond). 
Mirjam en Lisa zijn het eerste klaar. Mirjam heeft helaas verloren. Ik heb niet gezien hoe, 
want we zitten na 2 uur eindelijk met z’n allen aan een kopje koffie… Bij Lisa was het nog 
lang spannend. Ze had al vroeg haar Dame geruild tegen een paar andere stukken. 
Uiteindelijk zie ik haar in een pionneneindspel een Paard voor staan, waarna ze ongestoord 
kan promoveren en wint. Danielle verliest, maar Mariska wint weer, waardoor deze 
wedstrijd eindigt met 2-2. 
In ronde twee wordt gespeeld tegen een team uit de HSB (de Haagse SchaakBond).  Lisa 
heeft er zin in en is onwijs aan het aanvallen. Haar tegenstandster weet er niet zo goed 
raad mee en raakt steeds meer stukken kwijt. Mirjam heeft in het begin een Paard 
geofferd tegen een paar pionnen. Ze heeft wel meer druk. Als ze dan besluit om nóg een 
stuk te offeren tegen een paar pionnen en een aanval, staat ze plotseling vlak voor de neus 
van haar tegenstandster’s Koning! Afmaken is niet moeilijk meer. Mooi gespeeld, Mirjam! 
Omdat Danielle wint en Mariska verliest, wordt deze wedstrijd met 3-1 gewonnen. 
In ronde 3 zijn we vrij, wat ons de kans geeft om de tosties hier eens uit te proberen. Die 
worden, na uitgebreid testen, goedgekeurd. Ondertussen beginnen de meiden zich toch 
wel een beetje zorgen te maken. Als ze zo goed spelen, dan zouden ze wel eens eerste 
kunnen worden. Nou klinkt dat niet zo héél erg, maar dat is het wel! Als je hier namelijk 
tweede of derde wordt, dan krijg je een medaille mee naar huis, maar als je eerste wordt, 
dan win je een … theelepeltje!?!? Nou is het natuurlijk wel een héél móói theelepeltje, 
maar het is natuurlijk láng niet zo mooi als een echte medaille! En dus begint het rekenen: 
wat moeten we de komende ronden scoren om géén eerste te worden? De meiden 
besluiten zich een beetje in te houden omdat ze anders te goed gaan… 
In ronde 4 spelen we tegen de NHSB (Noord-Hollandse SchaakBond). Lisa wordt helaas snel 
weggedrukt en verliest. Mirjam raakt ook snel materiaal achter door een losgebroken 
Paard. Op een gegeven moment geeft ze maar op… Danielle en Mariska weten allebei een 
remise uit het vuur te slepen: deze ronde wordt met 1-3 verloren… 
Ronde 5. Héé, nog een team uit de NHSB? Eens kijken of het nu beter gaat… Lisa denkt op 
een gegeven moment dat ze wel goed staat. Ze valt aan en prompt ziet ze iets over het 
hoofd waardoor ze een stuk verliest. Ook Mirjam komt snel een stuk achter te staan, 
waarna ze beiden verliezen. Ze zijn niet de enigen, want ook Danielle en Mariska gaan 
eraf; we verliezen met 0-4… 
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Hmmm… Eigenlijk wordt het nu toch wel tijd om weer op volle kracht te spelen, maar de 
angst voor het lepeltje zit er goed in, want ook in ronde 6 tegen de SGS (StichtGooise 
Schaakbond (Utrecht)) gaat het niet goed genoeg. Mirjam probeert het wel en valt fervent 
aan. Al haar stukken gaan zowat naar voren toe, alleen gebeurt het wat onzuiver, 
waardoor haar tegenstandster tussendoor een paar pionnen weg kan snoepen. Uiteindelijk 
weet haar tegenstandster de aanval tegen te houden en dan heeft Mirjam plotseling 
minder materiaal over… Het is niet meer te houden en Mirjam verliest. Lisa valt ook aan; 
ze is weer vroeg in de weer met haar Dame. Kennelijk gaat het niet goed, want als ik even 
later weer gaat kijken staat ze een heleboel stukken achter. Even later komt ze toch 
glunderend bij ons: ze is pat gezet!? Helaas is ze de enige die deze ronde voor punten 
zorgt, want Danielle en Mariska verliezen... Toch wel een sterke tegenstander! Einduitslag: 
½-3½ 
Okee, we hebben nog één ronde om weer een beetje goed te scoren. In ronde 7 (ik weet 
helaas de tegenstander niet) gaat het gelukkig beter voor Lisa: zij weet haar partij te 
winnen. Mirjam’s aanval komt er weer niet doorheen, waardoor ze uiteindelijk weer 
verliest… jammer! Mariska wint dan weer wel, en Danielle verliest, waardoor het een 
gelijkspel wordt. 2-2 
Uiteindelijk worden we met dit team derde (van Nederland dus!), waardoor we gelukkig 
geen lepeltje, maar een medaille winnen! We gaan na het toernooi nog met alle (drie) 
teams even ergens een snackbar in om het toernooi mee af te sluiten. Het was een gezellig 
toernooi; gaan we volgend jaar weer doen, toch meiden? 
 
 
Rob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dames in actie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoera! We hebben een medaille 

gewonnen! 
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Toernooiverslag: Bennekom 
Met 9 spelers(sters) waren we in Bennekom, een toernooi waar iedereen aan mee kan 
doen. Ik was samen met de familie Sahakian (incluis pa en ma Sahakian) met de trein naar 
Bennekom gereden. Erg gezellig. In Bennekom waren misschien wel 150 kids (165 - 
redactie) om deel te nemen, dus de strijd zou spannend worden. Er waren verschillende 
groepjes van 8 spelersters ingedeeld; zo waren er hogere en lagere groepjes. 
Levon had vandaag z’n dag toch niet net als z’n broertje André, want hij kwam de 1e ronde 
een pion achter, maar wist nog remise te houden. Deze partij was kenmerkend voor de 
rest van zijn toernooi. In deze hoge (moeilijke) groep kwam hij bijna altijd slecht in de 
opening en hij werd snel afgeleid; hier schijnen meer mensen last van te hebben. 
Uiteindelijk scoorde hij een toch wel verdienstelijke 3 uit 7.  
Areg haalde 3½ uit 7 in dezelfde groep. Areg vergeet af en toe dat het centrum erg 
belangrijk is en verspeelt daarom puntjes, hij had kans op meer wellicht, maar toch goed 
gespeeld. 
Jaimy, in een gemiddeld groepje, werd 2e van zijn groepje van 8 spelersters! “Net als vorig 
jaar!” vertelde hij met een sip gezicht. In de 2e ronde had hij een prachtige koningsaanval 
en won. Met 6 uit 7 dus een beker voor Jaimy! Volgend jaar hoofdgroep? 
Sasja ging als een bezetene van start met de eerste 3 partijen een vol punt, 3 walk-overs. 
Daarna verslapte de concentratie en ze wist in de laatste 4 partijen slechts 1 punt binnen 
te halen. Toch was ze tevreden. 4 uit 7, 4e plaats. 
Sjoerd z’n eerste (?) toernooi ging helemaal niet slecht. 3 uit 7 net als Jeroen in de laagste 
regionen van het toernooi.  
Jeroen haalde 2 uit 7. Volgend jaar weer mee? 
Andreetje had zoals al eerder gezegd ook z’n dag niet en haalde 2 puntjes. Één partij was 
wel heel geniaal. Door de Dame met een ongedekte toren aan te vallen, magneette hij als 
het ware de Dame van het matveldje. Z’n tegenstandster moest kiezen: mat of Dame weg. 
Heeft dat lesgeven toch zin gehad? Magneet!! Met materieel voordeel verloor hij toch nog 
jammerlijk.  
Lennaert lachte zich als gewoonlijk door het toernooi, alhoewel er niet echt wat te lachen 
viel zo hij slechts 2½ punt scoorde, toch ondermaats voor iemand van zijn kaliber. 
Concentratie a.u.b. 
Heleen was dit toernooi op dreef, als zij speelt is ze de hele partij goed geconcentreerd en 
hakte, na een eerste verliespartij, de ene na de andere van het bord, zonder een greintje 
medelijden. Heel goed. Maar liefst 6 punten uit 7 wedstrijden! Daarmee de 1e plaats in dit 
groepje! 
Zutphen heeft goed standgehouden in dit leuke rapid toernooi en ik ben zeer trots op 
iedereen van onze club. Goedgedaan, petje af en volgend jaar weer meedoen! 
 
 
Vincent 
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“Wat zijn er hier veel 
mensen, hé?” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Hee, ken ik jou niet 

ergens van?” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ja hoor! Jij hebt écht 
geen prijs gewonnen!” 
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Speel eens anders schaak: Schietschaak en Raketschaak 
De meesten van jullie kennen schietschaak al, maar toch 
zal ik hier even de regels opnoemen. Eigenlijk is er maar 
één extra regel in schietschaak en dat is: 
 

• Als jouw stuk iets kan slaan, dan mag je het ook 
“wegschieten”. Jouw stuk beweegt dan niet en je mag 
het weggeschoten stuk gewoon weghalen.  

 
Het belangrijkste dat met deze regel verandert, is dat het 
helemaal geen zin meer heeft om een stuk ergens tussen 
te plaatsen. Het wordt gewoon weggeschoten! Een tip: 
Lopers zijn in schietschaak ontzettend sterk! 
 
Veel van jullie vinden schietschaak na een tijdje niet meer 
leuk, omdat wit meestal veel voordeel heeft. Als je eerder 

aan kan vallen, dan is dat in schietschaak meestal heel 
goed! Voor die spelers die schietschaak niet zo leuk meer 
vinden, hebben sommige schakers raketschaak verzonnen. 
Raketschaak is hetzelfde als schietschaak, maar dan met 
één verandering: elk stuk mag in totaal maar één keer 
schieten. Om aan te geven dat een stuk nog niet 
geschoten heeft, kun je er een damschijf of een Rolo 
onder zetten of zo… En als je stuk geschoten heeft, dan 
haal je je snoepje eronder uit.  
Plotseling moet je heel goed bedenken of je wel zomaar 
iets weg wil schieten, of dat je je “raket” bewaart voor 
een belangrijker moment…  
 
 
Rob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Wat moet je nou?” 
 
 
 
 
 

(tip: aan de senioren-kant van dit blad is nog een foto te vinden van het 
Berkelstedentoernooi en de jeugdleden die hier aan meededen!) 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xIaAaCgAax 
xmAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit kan hier Txe2 doen, maar hij 
kan de zwarte toren ook gewoon 
wegschieten... 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xIaAaAgAax 
xmAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Pang! 
 


