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Redactioneel 

 
Hoi jongens! 
 
Nou, het is me een chaos geweest op de club de afgelopen weken! Helaas konden we vaak 
niet allemaal aanwezig zijn en ook met de vakanties zijn we er niet helemaal uitgekomen… 
We moeten nog even wennen aan de nieuwe locatie, zullen we maar zeggen… 
Sinds de vorige Loper is er véél extern gespeeld. In deze Loper vinden jullie dus vooral 
wedstrijd verslagen. Extern is er soms slecht en soms goed gespeeld. Lees vooral ook het 
verslag van Daniel over ons A-team! 
Naast de externe wedstrijden, hebben een paar van jullie ook meegedaan aan de OSBO-
jeugdkampioenschappen. En daar zijn we toch bijna kampioen geworden! Geert en Lennaert 
zijn allebei 2e geworden, wat natuurlijk een ontzettend goede prestatie is. Gefeliciteerd 
jongens! 
Okee, nog even een goed voornemen voor 2004: in het nieuwe jaar gaat het allemaal beter op 
de club! Doen jullie er ook je best voor? 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
Rob 
 

Agenda 

 
Zaterdag 14 februari Schoolschaakkampioenschap!  
 
Zaterdag 21 februari Finales externe competitie Zutphen D, speeldag 1 
 
Woensdag 25 t/m Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioenschap 
Vrijdag 27 februari (ook wel bekend als “Foto Kuipers toernooi”)  
 
Vrijdag 27 februari Voorjaarsvakantie (vrij schaken, geen les of competitie) 
 
Zaterdag 3 april Finales externe competitie Zutphen D, speeldag 2 
 
Zondag 4 april Open Nijmeegs Jeugdkampioenschap 
 

Interne Competitie 

 
Sinds de laatste Loper hebben we veel afwezigheid gehad van leraren en bovendien het 
Pepernotentoernooi en de Kestvakantie, waardoor er niet veel gespeeld is in de interne 
competitie. Er zijn nu 9 rondes gespeeld en Jaimy is met 3 overwinningen van de 8e naar de 1e 
plaats opgestoomd! Hij heeft een mooi gaatje van zo’n 50 punten op Lennaert, die sinds de 
vorige Loper slechts 1 keer heeft gewonnen. Alex is met 2 nederlagen en een keer afwezig 
helemaal weggevallen uit de top 3. Leon speelt solide en staat nu 3e, op de voet gevolgd door 
Areg en Levon (Levon speelt overigens niet meer mee, maar heeft al wel een boel punten 
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verzameld!). Maarten Derickx staat goed 6e en na Thijs valt er weer een gaatje naar Rabie, 
die nog maar net lid is maar al verassend 9e staat! Prima! 
Hopelijk wordt er de komende weken meer competitie gespeeld; veel succes in ieder geval! 
 
Coen 
 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng 

 1 Jaimy Hageman 501.50 80 9 7 1 1 0 0 
 2 Lennaert Stronks 449.00 79 7 5 0 2 0 2 
 3 Leon ter Horst     440.00 78 8 6 0 2 0 1 
 4 Areg Sahakian      438.00 77 9 6 1 2 0 0 
 5 Levon Sahakian     435.00 76 5 4 0 1 0 4 
 6 Maarten Derickx    413.00 75 9 6 1 2 0 0 
 7 Thomas van Schooten  376.00 74 7 5 0 2 0 2 
 8 Thijs Strangmann   371.00 73 8 5 1 2 0 1 
 9 Rabie Arafie 329.00 72 3 2 0 1 0 6 
10 Andre Sahakian 315.50 71 8 5 0 3 0 1 
11 Michiel Nijenhuis  306.00 70 7 4 0 3 0 2 
12 Jeroen Landsheer   303.50 69 8 4 1 3 0 1 
13 Bonne Ubbink     303.00 68 7 3 2 2 0 2 
14 Alex Weisbeek      307.00 67 8 4 1 3 0 1 
15 Koen Seebus        296.00 66 7 4 0 3 0 2 
16 Heleen Landsheer 295.50 65 9 5 1 3 0 0 
17 Tom Akkerman       279.00 64 8 3 2 3 0 1 
18 Lisa Kant          268.50 63 4 2 0 2 0 5 
19 Daan Vos 254.50 62 7 3 1 3 0 2 
20 Vincent Linssen    243.67 61 8 4 0 4 1 0 
21 Mirjam van Saane   241.00 60 8 4 1 3 0 1 
22 Maarten Niers      240.50 59 7 2 3 2 0 2 
23 Timon Gosen        237.50 58 6 2 1 3 0 3 
24 Sasja Teering      224.67 57 8 4 0 4 1 0 
25 Jelle van de Ridder   224.00 56 1 0 0 1 0 8 
26 Sjoerd Hieselaar  214.00 55 8 4 0 4 0 1 
27 Rutger Gordon      194.00 54 8 3 1 4 0 1 
28 Rene Gosen         192.00 53 6 2 1 3 0 3 
29 Roy Koers          189.00 52 6 2 0 4 0 3 
30 Anna Krans 178.00 51 9 3 0 6 0 0 
31 Laurens Stronks 176.50 50 8 2 2 4 0 1 
32 Rick Koekkoek      167.50 49 6 2 0 4 0 3 
33 Bjorn Goedhard     163.00 48 8 3 0 5 0 1 
34 David Enthoven     134.00 47 7 2 0 5 0 2 
35 Paul Stieding 133.50 46 7 2 0 5 1 1 
36 Mees Hellinga      132.00 45 3 0 0 3 0 6 
37 Marcus Roos        126.00 44 9 3 0 6 0 0 
38 Jot van Suijlen 108.50 43 7 1 2 4 0 2 
39 Arran Winmai 92.00 42 9 1 2 6 0 0 
40 Job Krans 70.33 41 7 0 1 6 1 1 

 
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) 
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Wedstrijdverslag extern KNSB: Zutphen A 

Zutphen A verslaat zichzelf en ook enkele tegenstanders 

 
Na een lange en drukke schaakperiode die eindigde op 31 december van het vorige jaar, is nu 
de tijd gekomen om de verslagen te gaan schrijven van alle spannende schaakbelevenissen die 
ik de afgelopen twee maanden meegemaakt heb. Zoals jullie misschien wel weten is onze club 
erg actief in externe competities, dat houdt in dat je met een team van Zutphen tegen teams 
van andere schaakverenigingen speelt. Eén van die teams is Zutphen A, het hoogste 
jeugdteam van de club. Vorig jaar hadden wij ons nog maar net weten te redden in de 
landelijke promotieklasse, dus ook dit jaar mochten wij het weer opnemen tegen verenigingen 
uit exotische oorden als Baarn en Almere. Aangezien in deze competitie 7 ronden binnen 2 
maanden werden gespeeld, is er nog niet eerder een verslag van gemaakt in dit blad. Hier 
volgt dus een overzicht van de prestaties van het Zutphense A-team (tatata… etc.), in 2003. 
 

Vrijdag 24 oktober 2003, 18.00u 

Als ik tegen de klok van zessen op het station verschijn, zie ik tot mijn schrik maar 2 spelers 
van Schaakgenootschap Zutphen. We zouden om vijf over zes met de trein richting Zevenaar 
vertrekken met een team van 4 spelers, maar 2+1=3 dus er mist iemand. Snel bel ik Rob The 
op, die eigenlijk teamleider is maar door al zijn drukke werkzaamheden eigenlijk nooit mee 
kan. Hij neemt niet op.  
 
18.06u  
De eerste trein hebben we al gemist, en nog geen teken van een vierde speler. De volgende 
trein gaat over een half uur, en aangezien Rob op 5 minuten fietsen van het station woont 
besluit ik naar hem toe te racen. Na enkele minuten wachten, onderwijl luisterend naar 
jankende tandartsboren en zo mogelijk nog harder jankende patiënten, verschijnt Rob in zijn 
verblindend witte, met bloed besmeurde tandartsoutfit om mij te vertellen dat Geert 
Houterman een uur geleden heeft afgebeld. Aangezien Geert onze eerste bordspeler is en 
verder Daan en Levon ook al niet konden, plus het feit dat onze tegenstander wel erg sterk 
was, besloten we maar niet meer naar Zevenaar te gaan.  
 
18.25u 
Ik keer terug op het station om Maarten en Jaimy, die al die tijd in de kou hebben gewacht, 
het slechte nieuws te brengen. We besluiten onze woede en verdriet te gaan verdrinken in 
een plaatselijk café. Overigens nog excuses en een bedankje voor Jaimy, die zou invallen 
maar uiteindelijk dus voor niets kwam. 
 
Tja, niet spelen betekent automatisch verliezen, dus we begonnen de competitie, waarin we 
dachten bij de besten te horen, met een vette nul. BAT Zevenaar A– Zutphen A: 4-0 
reglementair 
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Zaterdag 8 november 2003, 8.00u 

Deze keer tref ik op het station een volledig team, mét Geert dus in alle vroegte kunnen we 
vertrekken naar Baarn. Om een lange reis kort te maken: we zaten erg lang in de trein 
vandaag en stonden zeker net zo lang te wachten op verschillende stations. Gelukkig had 
iedereen er bij aankomst nog zin in, vol goede moed om de opgelopen schade weg te werken.  
 
10.00u 
De tegenstander van vandaag is Schaakmaat 2 uit Apeldoorn. De Schaakmaat staat bekend als 
een vereniging met een zeer sterke jeugdafdeling, maar de laatste jaren weten wij 
Zutphenaren ze regelmatig te verslaan. Het team dat vandaag tegenover ons zit maakt geen 
overweldigende indruk op ons, dus we hebben goede hoop. De opstelling van Zutphen: 
Geert Houterman 
Daniel Alink 
Daan Vinke 
Maarten Derickx 
 
Een eerste blik op de andere borden geeft een wisselend beeld. Maarten heeft al een pion 
verloren en staat nogal moeilijk. Met enig kunst- en vliegwerk weet hij niet binnen twintig 
zetten mat te gaan, maar er moet nog veel gebeuren. Daan en Geert staan echter prima. Daan 
heeft een lekker centrum met torens op d1 en e1. Eigenlijk moet hij nu een koningsaanval 
beginnen, maar Daan kan maar geen plan kiezen en na enig afruilen lijkt het op remise af te 
stevenen. Geert weet zijn tegenstander helemaal in te snoeren en wint uiteindelijk een 
kwaliteit. Hij staat al huizenhoog gewonnen maar zijn tegenstander probeert nog een uurtje 
om met een eenzame toren Geerts loperpaar en pionnenovermacht af te stoppen. Natuurlijk 
lukt dit niet, dus ons eerste punt van het seizoen is binnen! Meteen daarna geeft Maarten het 
maar op, nadat hij zich nog lang verdedigd had tegen de positionele overmacht van zijn 
tegenstander. 
Ikzelf sta ook wel lekker, met een ingewikkelde stelling en een vrijpion op e2 (ik had zwart, 
dus ga maar na). De winnende zet zie ik helaas niet, maar mijn tegenstander ziet zich 
gedwongen een kwaliteit te geven en gaat nog proberen het eindspel te winnen met een pion 
voor de kwaliteit. Bij Daan ondertussen lijkt het net remise te worden, maar als zijn 
tegenstander hem een een vrijpion schenkt en pardoes de torens laat afruilen staat Daan 
ineens gewonnen! Aangezien die vrijpion al niet eens meer gestopt kan worden geeft de 
tegenstander maar meteen op, 2-1 voor ons dus! 
Nu moet mijn tegenstander winnen, en eigenlijk zat dat er al heel lang niet meer in maar hij 
besluit tot een alles-of-niets offer van paard tegen 2 pionnen. Met 4 pionnen tegen toren en 
pion lijkt hij nog een kans te hebben, maar de pionnen kunnen elkaar niet steunen en worden 
1 voor 1 opgevreten door zwart. De rest is een koud kunstje.  
Zutphen A - Schaakmaat A2: 3-1 
 
14.30u 
Pas om half 3 begint te volgende ronde, en al meteen blijkt dat deze tegenstanders wat beter 
zijn dan de vorige. Er valt weinig te zeggen over de partijen van Daan en Maarten, want ze 
worden gewoon weggespeeld en staan binnen een half uur verloren. Bij Geert en mij is het erg 
ingewikkeld. Geert staat een pion voor maar heeft nog niet zoveel ontwikkeld (een 
specialiteit van hem!). Ikzelf besluit tot een erg vroege koningsaanval met 4. h4. Een hoop 
offers later trekt de rook op en resteert een saai eindspel met ongelijke lopers: remise dus. 
Geert heeft ondertussen ergens een stuk verloren en geeft het maar op. Nouja, lekker vroeg 
naar huis dan maar… Baarn A –Zutphen A 3½-½ 
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Zaterdag 15 november 2003, 8.30u 

Een nieuwe speeldag, en tot mijn verrassing een compleet team, in de sterkst mogelijke 
opstelling! Vandaag spelen we met: 
 
Geert Houterman 
Daniel Alink 
Daan Vinke 
Levon Sahakian 
 
We treffen het vandaag, want de NS had juist deze zaterdag uitgekozen om maar eens aan het 
spoor te gaan werken tussen Arnhem en Zevenaar, waar wij dus heen moesten. In Arnhem was 
het dus wachten op de bus, die ook nog twee keer zo lang over de reis deed zodat we nog 
maar net op tijd aankwamen.  
 
10.00u 
Een snelle blik op de stand deed blijken dat onze twee verliesrondes gelukkig tegen de twee 
sterkste tegenstanders waren. Deze ronde moesten we winnen om nog gewoon mee te doen 
voor de derde plek. 
 
11.30u 
Geert en Levon spelen allebei lekker actief en staan gewoon goed in mijn ogen, maar ze 
besluiten allebei tot remise! Eigenlijk hoor je dat eerst aan de teamleider te vragen, maar in 
de analyse bleek dat winnen wel moeilijk was geweest. Daan staat ondertussen niet al te best, 
dus het ziet er niet goed uit. Ikzelf weet pionverlies om te zetten in een leuke koningsaanval, 
die mijn tegenstander dwingt tot het geven van zijn dame voor toren+loper. Helaas sta ik nog 
steeds dat pionnetje achter, dus winnen zal niet makkelijk zijn… Daan verliest ondertussen, 
dus ik moet wel doorspelen voor de winst. Het is allemaal razend moeilijk en de tijd tikt door, 
dus het gaat erom wie de eerste fout maakt. Gelukkig voor ons is het de tegenstander die een 
matgrapje over het hoofd ziet, dus we weten nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. 
Zutphen A – Almere A1: 2-2 
 
14.30 
Zo, nu hebben we op papier alle sterke tegenstanders gehad en eigenlijk moeten we de 
resterende drie rondes gewoon winnen en dan zijn we derde. De tegenstander verschijnt wel 
meteen met een Nederlands kampioene aan het eerste bord: Janine de Cloet is Nederlands 
meisjeskampioen bij de D-jeugd, dus tot 12 jaar. Desondanks moet Geert toch kunnen winnen 
van een meisje van 11, denken wij. Voor de wedstrijd verheugen we ons alvast op het 
leedvermaak dat hem ten deel zou vallen bij een verlies… 
 
16.00 
De wedstrijd voorloopt voorspoedig voor Zutphen. Levon en Daan maken als volleerde slagers 
fijne shoarmareepjes van hun tegenstanders, terwijl het jongere (!) broertje van Janine de 
Cloet door mij wordt weggeschoven in het eindspel. Alle tijd dus om eens bij Geert te kijken… 
het 11-jarige meisje doet haar Nederlandse titel eer aan en straft een openingsfoutje van 
Geert vakkundig af. Paarden en torens omsingelen Geerts koning en er is geen ontsnappen 
meer aan. Een mooie overwinning van Janine de Cloet waar ze ook best wel trots op is, net als 
haar teamleider trouwens. Gelukkig wint de rest van het Zutphense viertal gemakkelijk: 
Databalk A – Zutphen A: 1-3 
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Vrijdag 5 december 2003, 22.00u 

De volgende dag is de laatste speelronde van de competitie en ik vraag me af of we eigenlijk 
wel een team hebben. Rob maar eens bellen dus… die verzekert mij dat Levon en Geert in 
ieder geval meedoen, en als vierde speler probeert hij Areg of Leon nog te strikken. Het zal 
wel goedkomen dus… 

Zaterdag 6 december 2003, 8.00u 

Vandaag spelen we in Almere, dus opnieuw een lange treinreis voor de boeg. Op het station 
aangekomen slaat de schrik mij om het hart: alleen Geert is op komen dagen! Het is ook altijd 
wat: als Geert er niet is komt de rest wel, of als Geert er wel is komt de rest niet. Grrrr… de 
teamspirit van Zutphen A kan nog wel wat verbeterd worden lijkt me. 
 
8.07u 
De trein naar Apeldoorn is net weg, en wij staan nog altijd met z’n tweeën op het station. 
Tijd voor een telefoontje dus: 
 
(tring tring) 
Rob: ‘Met Rob.’ 
Daniel: ‘Rob, Levon zou toch meespelen vandaag?’ 
Rob: ‘Ja…?’ 
Daniel: ‘Waar is hij dan?’ 
Rob: ‘Ok… (zucht). Ik bel je zo terug.’ 
 
8.25u 
(tring tring) 
Rob: ‘Met Rob.’ 
Daniel: ‘En?’ 
Rob: ‘Ik ben nu Levon aan het ophalen. Tot zo.’ 
 
8.35u 
(tring tring) 
Daniel: ‘Hoi Rob’. 
Rob: ‘Als je nu naar de trein rent rij ik met Levon naar Apeldoorn. Tot straks.’ 
 
En zo begon de chaotische laatste speeldag van het A-team. Terwijl ik in de trein naar 
Apeldoorn, de slaap nog uit mijn ogen wrijvend, probeerde te beseffen hoe dit in godsnaam 
allemaal mogelijk was, belde Rob nog maar eens om te zeggen dat hij de aansluiting in 
Apeldoorn niet ging halen. Hmm… even rekenen: we mogen een uur te laat komen, dus om 
11.00u. Volgens het schema zouden we om 9.58u aankomen, en we hebben nu precies 1 uur 
vertraging. Dat wordt dus 10.58u, 2 minuten voordat de wedstrijd verloren zou worden 
verklaard. Dat moet kunnen… als iemand van ons de weg in Almere zou kennen. En zou de NS 
meewerken? 
 
10.55u 
Met z’n drieën stormen we uit het station van Almere, met als enige aanwijzing de naam van 
de locatie en de wetenschap dat het aan de achterkant van het station is. Gelukkig zijn er op 
zaterdagochtend wel wat mensen op straat en het blijkt vlakbij te zijn. Kriskras rennen we 
door de nieuwbouw van Almere heen, op zoek naar de speellocatie… 
 
10.58 
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We stormen de trap op, haasten ons naar de borden en doen onze eerste zet ruim 3 minuten 
voor het uur zou verstrijken…we hebben het gered! Nu begint het makkelijke gedeelte: met 3 
spelers en een uur minder bedenktijd (een half tegen anderhalf uur voor 35 zetten) winnen 
van een redelijk sterke tegenstander. Nog even snel de opstelling: 
 
Geert Houterman 
Daniel Alink 
Levon Sahakian 
– 
 
12.30u 
Uitslag 6e ronde: Zutphen A – Utrecht A: 3-1 
 
Zo, is dat even lekker binnenkomen! De adrenaline van de reis heeft ons geïnspireerd tot 
groots spel, en natuurlijk hadden de tegenstanders bij voorbaat al geen kans tegen een team 
dat nog zoveel moeite doet om net op tijd te komen. 
 
14.30u 
De laatste ronde! Nu begint het grote genieten, aangezien onze tegenstander veruit de 
zwakste is van de groep. Om beurten verbazen we ons over de geweldige stellingen van de 
medespelers, en zelfs een poging tot omkoping van de Schaakmaat (2 zakken chips als we 
verliezen) helpt niet meer tegen het Zutphense geweld. Almere A2 – Zutphen A: 1-3 
 
18.30u 
We zijn derde geworden! Met maarliefst 3 bekers in mijn tas (ook voor Daan en Maarten) 
keren we terug in Zutphen. De conclusie mag zijn dat we vooral tegen onszelf gespeeld 
hebben. Ondanks alle tegenslag, miscommunicatie en verre reizen hebben we gewoon goed 
geschaakt en zijn verdiend derde geworden! Wie weet hadden we in de sterkste opstelling (en 
zonder off-day van Geert) ook wel kunnen winnen tegen BAT Zevenaar en Baarn. In ieder 
geval heeft Zutphen A, na vele jaren van net niet, eindelijk een prijs gewonnen! Gefeliciteerd 
jongens, wees er trots op! 
 
Nog even de eindstand en persoonlijke scores op een rijtje: 
 
Eindstand na 7 ronden  
Promotieklasse Midden Oost 
                          Mp Bp   
1. BAT Zevenaar          12 23   
2. Baarn                 11 22   
3. Zutphen                9  14½  
4. Schaakmaat 2          7  14   
5. Utrecht                7  14   
6. Almere 1               7  13   
7. Databalk/Amersfoort   3  8½   
8. Almere 2               0  3     
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Persoonlijke scores: 
 
Zutphen              1  2 3  4  5  6  7  Bp   Ra   TPR   
1 G. Houterman      -  1 0  ½ 0  1  1  3½ 1829 1844  
2 D. Alink             -  1 ½ 1  1  1  1  5½ 1886 2079  
3 D. Vinke            -  1 0  0  1  -  -    2           1643  
4 L. Sahakian         -  - -  ½  1 1  1  3½          1948  
5 M. Derickx              -  0 0  -   -  -  -    0           1257 
 
Daniel 
 

Wedstrijdverslag extern KNSB: Zutphen D1 (8-11-2003) 
Hoera! Na de valse start van de vorige keer, mochten we deze keer écht spelen (zie de vorige 
Loper!). Even uitleggen wie “we” zijn. Vorig jaar is ons D-team 2e geworden van de OSBO en 
daarmee gepromoveerd naar de KNSB-competitie. “We” zijn vandaag het team van vorig jaar, 
oftewel: 
 

1. Levon Sahakian 
2. Areg Sahakian 
3. Lennaert Stronks 
4. Andre Sahakian 

 
Toch een aardig sterk team, vinden jullie niet? Maar vandaag komen we natuurlijk de beste 
teams uit heel Nederland tegen, dus het wordt nog spannend! We spelen vandaag in Baarn. Oh 
ja, wat misschien nog leuk is om te vertellen is dat iedereen vandaag 1 uur bedenktijd krijgt 
en moet noteren! Serieuze partijen dus… Enne, minstens een kwart van de spelers in deze zaal 
zijn meisjes! Als het om écht goed schaken gaat, doen meisjes dus ook echt mee! 
 
In ronde 1 spelen we tegen Brunssum. (Kijk ook eens op de kaart van Nederland waar dat 
ligt!) Levon kijkt zelfverzekerd rond en speelt zijn opening snel. Areg doet het lekker rustig 
aan, met een gesloten Italiaan op het bord. Eigenlijk net als Andre. Lennaert probeert 
ondertussen al zijn pionnen op zwart te krijgen, wat hem heel aardig lukt! 
Na 10 minuten zie ik Areg opstomen met zijn pionnen. Hij heeft er (met wit) een op d5 
gekregen en valt met zijn Koningsvleugel aan. Dat is snel! Lennaert is ergens een kwaliteit 
kwijtgeraakt. Gelukkig heeft Andre er dan net eentje gewonnen. Lennaert probeert 
ondertussen te redden wat er te redden valt door zijn tegenstander’s Koningsstelling aan te 
vallen. En als Lennaert aanvalt, dan moet je toch op gaan passen! Hopelijk lukt het hem… 
Van Levon zie ik dat hij een beter centrum heeft. Alleen heeft hij wél al zijn ontwikkelde 
stukken afgeruild… 
Vijf minuten later zie ik dat Areg tegen een vervelend Paard op d3 aankijkt. Hij lost het op, 
maar houdt er wel een tripelpion aan over! Lennaert verdubbelt ondertussen zijn Torens die 
nu bijna recht naar zijn tegenstander’s Koning kijken. Deze probeert snel weg te rennen. 
Andre wordt aan bord 4 een beetje weggedrukt. Zijn tegenstandster heeft driekwart van het 
bord in handen! 
Na 25 minuten speeltijd ga ik weer bij Andre kijken. Hij is verwoed met zijn Dame aan het 
aanvallen en hoopt zo nog een kansje te maken. Zijn tegenstandster is hier zo van onder de 
indruk (of juist niet), dat ze iets over het hoofd ziet. Andre kan het bijna niet geloven, kijkt 
nog even heel goed, rekent het nog driemaal uit en zet dan toch maar mat in één… Lennaert 
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heeft ondertussen een doorbraak geforceerd en heeft (met zwart) plotseling een pion op g2 
staan! Promotie is geen probleem meer, waardoor Lennaert gewoon een Dame voor komt te 
staan. 2-0! 
Na bijna 3 kwartier spelen begint Areg’s partij heel spannend te worden. Ze hebben beiden 
hun Dame in elkaar’s stelling staan. Nou is het even de vraag wie er het eerst iets mee kan 
doen. Areg’s Koning staat trouwens wel heel open en kwetsbaar op het bord. Hij heeft er geen 
enkele pion meer voor staan… Dat kán toch bijna niet goed gaan… Levon heeft ondertussen 
zijn ontwikkelingsachterstand weggewerkt en staat nu iets beter.  
Na iets meer dan een uur spelen heeft Areg zijn partij toch verloren. Lennaert was even bij 
Levon gaan kijken en vertelt me dat Levon nog steeds al zijn pionnen heeft. Omdat zijn 
tegenstander er twee is kwijtgeraakt, staat Levon er dus 2 voor! En zijn tegenstander heeft 
ook nog een dubbelpion… Geen probleem meer voor Levon. Zutphen – Brunssum: 3-1 
 
Okee, dat ging best lekker. In ronde 2 spelen we tegen Leiderdorp. Levon heeft een 
tegenstander die Siciliaans speelt. Dat is weer eens wat anders dan e4-e5! Areg komt al snel 
een pion achter te staan, maar heeft er wel een ontwikkelingvoorsprong voor teruggekregen. 
Zou hij de pion geofferd hebben? Lennaert’s stelling zit dan nog helemaal dicht. Andre staat 
dan weer een pion voor, alleen ligt zijn Koningsstelling wat open. Na vijf minuten al! 
Na 20 minuten zie ik Areg afruilen: hij wisselt zijn ontwikkelingsvoorsprong weer in voor een 
pion. Alleen… gaat hij er nu ook een stuk bij verliezen. Even niet opletten wordt hier meteen 
afgestraft! Levon heeft ondertussen het Loperpaar en zeeën van ruimte. Even verderop zie ik 
het met Andre minder goed gaan:  zijn Toren wordt opgesloten en hij gaat een kwaliteit 
verliezen. 
Na een half uurtje heeft Levon een pionnetje voorsprong in een Toreneindspel met gelijke 
Lopers. Op een van de vleugels heeft hij een 3 tegen 1 voorsprong, dus dat moet lukken! Areg 
is inderdaad een stuk kwijtgeraakt, met nog een pion erbij. Lennaert staat gelukkig een Paard 
voor, en het is nog een mooi centrum-Paard ook! Andre is aan een hopeloze opgave bezig. Na 
de kwaliteit raakt hij ook nog een Loper kwijt. Hmmm…, dat gaat toch niet zo goed… 
Ondertussen valt het me op dat even verderop alweer 4 borden in de beginstelling staan. 
Brunssum, onze vorige tegenstander, is na 30 minuten al met 4-0 ingemaakt door Moira 
Domtoren, onze volgende tegenstander! Dat kan nog moeilijk worden… 
Na bijna een uur spelen zie ik dat Andre nóg niet verloren heeft. Hij staat nu een Toren, een 
Loer en vijf pionnen achter, dus het kan nooit lang meer duren… Misschien wordt het eens tijd 
om op te geven, Andre? Areg gaat via een combinatie een Toren verliezen, dus eigenlijk staan 
we al met 2-0 achter. Lennaert breekt het centrum open en maakt zo wat meer ruimte voor 
zijn Toren en Paard om mee aan te vallen. Levon en zijn tegenstander zijn ondertussen nog 
druk met stukken aan het schuiven om ze op betere plaatsen te krijgen… Levon is vandaag 
duidelijk degene die het meest rustig speelt. Als ik weer bij Lennaert kijk, zie ik dat hij door 
het centrum heen is gekomen, maar hij moet nu toch een beetje gaan oppassen: de aanval 
heeft een paar pionnen gekost en hij heeft er niet zoveel meer over… Gelukkig heeft Lennaert 
nog 40 minuten over tegen 15 minuten voor zijn tegenstander. Levon dwingt dan Torenruil af, 
waarna hij zijn stevige positie op de Damevleugel wat beter moet kunnen benutten. 
Na een uur en een kwartier dwingt Lennaert’s tegenstander ook Torenruil af. Dit lijkt me toch 
in Lennaert’s voordeel… Lennaert hoeft er ook niet lang over na te denken en ruilt snel. Maar 
op de een of andere manier pakt het allemaal toch niet goed uit. Lennaert wordt een beetje 
weggedrukt, misschien omdat hij wat (te) snel blijft spelen? In ieder geval komt Lennaert toch 
slechter te staan en hij neemt uiteindelijk maar remise aan. Levon heeft dan nog een pion 
erbij gewonnen, maar dat maakt dan niet zoveel meer uit. Leiderdorp – Zutphen: 2½ - 1½ 
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Okee, deze wedstrijd moeten we toch echt winnen om door te mogen naar de halve finales! 
Helaas spelen we nu wel tegen heel sterke tegenstanders, namelijk Moira Domtoren uit 
Utrecht. Maar wij zijn natuurlijk ook heel goed, dus het wordt (hopelijk) nog spannend! 
Bij Levon gaat het in ieder geval goed. Hij wint na 10 minuten al een pion, waar zijn 
tegenstander zo te zien helemaal niet blij mee is. Areg lijkt veel te snel te spelen, hoewel hij 
tot dan toe toch 3x zo lang heeft nagedacht als zijn tegenstander! Bij Lennaert is ongelijk 
gerokeerd. Zijn zwarte pionnen stomen al aardig op en staan nu al op h5, g5, f6 en e6. Andre 
staat helaas nu al een paar pionnen achter, maar hij heeft er nog wel iets van een aanval voor 
terug. Zet hem op Andre! 
Als er weer 10 minuten gespeeld zijn, zie ik dat het niet goed gaat. Lennaert en Andre gaan 
allebei door een gemeen schaakje stukken verliezen… Dan geeft Levon’s tegenstander op! We 
staan maar even voor, want Lennaert komt zóveel achter te staan, dat hij voor pat gaat. Hij 
geeft dus ook zijn Dame weg. Helaas lukt het niet (KNSB-spelers zijn toch wel goed…), zodat 
Lennaert eenvoudig mat wordt gezet.  
Na een half uur dwingt Areg’s tegenstander een Dameruil af. Jammer, want dat haalt het 
venijn uit Areg’s aanval. En hij staat al 3 pionnen achter! Even later krijgt hij dan zomaar een 
Loper cadeau!?  Toch lijkt het hem niet veel te helpen door de pionnenovermacht van zijn 
tegenstander… Ander is ondertussen ook voor pat gegaan, en ook matgezet. Na een uur zie ik 
met Areg hetzelfde gebeuren… Zutphen – Moira Domtoren: 3-1 
 
Nou dat was het dan voor vandaag. Helaas ook voor dit jaar, want we hebben ons niet weten 
te plaatsen voor de halve finales. Toch was het leuk om eens in de KNSB-competitie mee te 
spelen… Misschien dat we ons voor volgend jaar weer plaatsen? We zijn helaas net wat eerder 
klaar dan Zutphen A, dat vandaag ook in Baarn speelt, waardoor wij de trein nog net wél, 
maar Zutphen A de trein net níet haalt. Toevallig komen we in Apeldoorn dan wel Vincent met 
het OSBO-D-team van Zutphen tegen (er is vandaag héél veel extern gespeeld door 
Zutphen…), zodat het in de trein toch plotseling een grote gezellige boel wordt. 
 
Rob 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opperste concentratie …
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In de trein met Zutphen D en 
Zutphen D  
 
 
 
 
 

 

Wedstrijdverslag extern: Zutphen C (22-11-2003) 

 
Hoi, vandaag speelt Zutphen C weer eens! Vandaag hebben we niet ons sterkste team mee, 
want zowel Levon en Jaimy kunnen niet meedoen. Gelukkig hadden Mirjam en Heleen wel zin 
om mee te gaan, dus vandaag hebben we twee jongens en twee meisjes mee! Dubbel 
gemengd heeft zoiets, geloof ik. Vooral voor Heleen wordt het vandaag natuurlijk spannend, 
als Stap 2-speelster tussen al die 5e en 4e Stappers… Even de teamopstelling van vandaag: 
 

1. Vincent Linssen 
2. Thomas van Schooten 
3. Mirjam van Saane 
4. Heleen Landsheer 

 
We spelen vandaag in Velp, in een gebouw dat “De Paperclip” heet. Vanaf het station (we zijn 
met de trein) lopen we bijna in een keer goed. We komen goed op tijd binnen en kunnen van 
tevoren alvast inspelen. Als iedereen er is, blijken we in de eerste ronde tegen gastheer  
Velp C te spelen. Om het mij voor het verslag gemakkelijk te maken zie ik dat iedereen e4-e5 
speelt… Het komt dan ook bij eigenlijk iedereen zo’n beetje hetzelfde te staan. Wat wel 
verschilt is hoe snel het bij iedereen op het bord komt. Bij Thomas wat sneller dan bij de rest, 
want hij en zijn tegenstander lijken van plan om zo snel mogelijk klaar te zijn. Er wordt veel 
geruild en de stukken vlíegen dan ook van het bord af. 
Na 10 minuten moet Vincent toelaten dat zijn tegenstander zijn stelling binnenkomt. Heleen 
is haar Dame kwijtgeraakt, en heeft er helaas niets voor terug. Ook Thomas staat niet al te 
best. Eigenlijk staat alleen Mirjam er goed voor. Er is bij haar ongelijk gerokeerd, dus hoewel 
ze nog bijna alles op het bord heeft staan, kan de boel zodadelijk los gaan barsten. En 
Mirjam’s pionnen zijn toch al íets dichter bij de tegenstander’s Koning dan die van de 
tegenstander bij haar Koning zijn.  
Dan zie ik Vincent een Paard weggeven. Waarom doet hij dat nou? Even later geeft hij maar 
op… Ook Heleen verliest, zodat het nu van Thomas en Mirjam afhangt… Mirjam probeert aan  
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te vallen, maar ze kijkt nog altijd tegen een woud van stukken aan… Thomas is min of meer 
doorgedrongen tot de 7e rij, maar kan er nog niet zoveel. Gelukkig kan zijn tegenstander ook 
niet zoveel, want Thomas krijgt het voor elkaar met één Toren 2 Torens van zijn tegenstander 
in bedwang te houden. Thomas ziet het wel zitten: hij zit 
als een havik over het bord gebogen!  
Zie het diagram om te kijken wat Thomas hier speelde 
(Thomas had zwart). Zijn tegenstander wil toch iets met 
zijn Torens gaan doen en laat pion c2 in de steek. Meteen 
komt Thomas in actie en gaan alle stukken naar zijn 
tegenstander’s Koning toe. 
Mirjam past ondertussen wat 5e Stap-lessen toe, wat op 
zich best knap zit, omdat ze nog maar in Stap 4 zit… Met 
een voorbereidende zet dwingt ze een penning af, waarna 
ze een dubbele aanval kan doen op een gepend stuk. Dan 
verdubbelt ze de Torens voor een langzame, maar stevige 
aanval. Haar tegenstander’s stukken worden nu langzaam 
maar zeker van alle kanten aangevallen en de boel raakt 
al aardig overbelast. Dan stuurt Mirjam er ook nog een 
extra Paard heen. Het wordt haar tegenstander allemaal 
te veel, waardoor Mirjam een kwaliteit wint. Goed 
gedaan, Mirjam! Dan geeft Thomas zijn tegenstander op 
en ook voor Mirjam is het gauw afgelopen als ze met haar aanval ook nog een Dame lijkt te 
gaan winnen. Wat ze alleen niet doet, omdat ze ook nog mat in twee kan geven. Goed 
gespeeld! Velp C – Zutphen C: 2-2 
 
In ronde 2 spelen we tegen team SMB C uit Nijmegen. Heleen wil toch even laten zien dat ze 
ook goed kan schaken. Dat lukt haar heel aardig, want binnen een minuut heeft ze al een 
Toren gewonnen! Thomas is net als net al heel snel alles aan het afruilen. Iets te snel 
misschien, want hij verrekent zich en houdt een Toren minder over… Hee, waar is Mirjam’s 
Dame nou gebleven? Die van haar tegenstander staat nog wel op het bord… Sinterthomas geeft 
ondertussen zijn laatste Toren ook weg. Hmmm… Zo te zien hebben Thomas en Mirjam de 
laatste ronde zóveel van zich zelf gegeven dat ze er nog niet helemaal van hersteld zijn… 
vincent staat helaas ook niet zo goed. Heleen is ondertussen wel goed bezig. Met een onwijze 
aanval met Dame, Toren en Loper op f2 brengt ze haar tegenstander aardig in moeilijkheden, 
vooral om die op dit moment alleen een Koning in de buurt heeft om f2 mee te verdedigen. 
Dat gaat natuurlijk niet goed! Heleen wint met overmacht, maar Thomas en Mirjam verliezen 
allebei. Zoveel achterstand is natuurlijk ook niet meer goed te maken. Ook Vincent verliest 
als hij in één zet een Dame weggeeft en matgezet wordt… SMB C – Zutphen C: 3-1 
 
In ronde 3 spelen we tegen team ASV C uit Arnhem. Thomas heeft er, na de vorige ronde, 
toch zin in en gaat eens aan bord 1 zitten. Weer wordt er heel snel gespeeld, maar dit keer 
pakt het goed uit voor Thomas als hij met zijn Dame de tegenstander’s Toren op a8 weet te 
slaan. Als de Dame maar niet ingesloten wordt! Gelukkig ziet zijn tegenstander het niet en 
kan Thomas nog ontsnappen… Vincent doet het allemaal rustig aan en is zowaar echt aan het 
nadenken! Mirjam ook en ze staat dan ook al snel een stuk voor. Dan geeft Thomas plotseling 
zijn Dame alsnog weg!? Gelukkig stond hij nog een Toren voor, maar het gaat toch wel 
moeilijk worden… Heleen heeft ondertussen wat problemen omdat ze haar tegenstander een 
heel sterk Paard in haar stelling heeft staan. Hopelijk kan ze er iets aan doen… Mirjam maakt 
ondertussen haar partij professioneel af: ze wint als eerste. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAgx 
xbAaAaBbAx 
xAaAaAaAbx 
xaAbAcAaAx 
xAaHaAaAax 
xaJdAaHmAx 
xHcHa aHhx 
xiAiAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
1. Te1 Tg5+ 2. Kh3 Txc2 3. g4 f5 
4. Tg1 Pe2 5.Te1 Pf4+ 6. Kg3 Pd3 
7. Ted1 f4+ 8. Kh3? Pf2+ 9. Kg2 
Pxd1 en wit geeft toch maar op 
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Met Vincent gaat het goed; hij wint zelfs een Toren. Hij heeft alleen wel twee vijandelijke 
verbonden pionnen voor de neus van zijn Koning staan, dus het blijft spannend… 
Thomas is dan echt aan het slapen als hij ook een Toren 
weggeeft. Als jullie nou iets langer nadenken jongens, dan 
maken jullie zulke fouten vast niet meer! Heleen heeft dan 
ook al verloren. Dan neemt Vincent maar remise aan in een 
bizarre stelling. Zijn tegenstander’s pion is té gevaarlijk 
geworden. Zie diagram! (Vincent is zwart) 
 
In de laatste ronde, tegen team SMB C3, verwisselen Vincent 
en Thomas tóch maar weer van plaats. Bord 2 bevalt Thomas 
beter als hij in een soort Russische opening al na 5 minuten 
een Dame wint! Heleen heeft het wat moeilijker. Zij komt, 
net als haar tegenstander, binnen met een Paard op f2/f7, 
alleen zij heeft het minder goed verdedigd staan, waardoor 
zij wél een kwaliteit kwijtraakt en haar tegenstander niet. 
Vincent heeft eigenlijk een best wel rare stelling op het bord 
staan. Hij is bijna met al zijn Koningspionnen naar voren toegekomen en laat het centrum een 
beetje voor wat het is. Dan gaat hij ook met al zijn Damepionnen naar voren!? Bij Mirjam gaat 
het lang gelijk op. Dan offert ze een Paard voor een aanval. Alleen vergeet ze zich te 
verdedigen, waardoor ze zélf mat gaat.  
Heleen heeft even later een gelukje. Haar tegenstander is namelijk om de een of andere 
reden met zijn Koning naar het centrum toegelopen. Heleen straft het meteen af door haar 
tegenstander midden op het bord mat te zetten! Vincent gaat ondertussen hard op remise af. 
Hij vraagt me of hij remise aan mag bieden. Netjes! Helaas neemt zijn tegenstander het niet 
aan. Of gelukkig, want even later maakt deze een fout, waardoor Vincent een Loper wint! Is 
het plotseling toch geen remise meer… Ook Thomas heeft gewonnen, waardoor de einduitslag 
is: Zutphen C – SMB C3: 3-1  
 
Met deze uitslag eindigen we vandaag op de 8e plaats met 13 deelnemende teams. Op de 
terugweg lopen we met z’n allen nét wat te langzaam. We zien de trein nog wel staan, maar 
als we in willen stappen gooit de conducteur de deuren vlak voor onze neus dicht. Nou zeg… 
Dus wachten we maar een half uurtje op het station. Gelukkig vermaken we ons wel en 
volgende trein komt al snel aan. Nou er is vandaag soms slecht, maar soms ook heel goed 
gespeeld. Vooral Heleen heeft zich met 2 uit 4 toch heel goed staande gehouden. Goed 
gedaan! Nog één speeldag jongens (en meiden!) en dan weten we of we de finales gehaald 
hebben. 
 
Rob 
 
 
 
 
 

Thomas kijkt een beetje moeilijk. 
Vincent ziet het een bord  

lager wel zitten!

WyyyyyyyyX 
xCaAjGaCax 
xaAbAh aLx 
xBaAbIeBax 
xaBaAaBaAx 
xAaFaAaAax 
xa hAa aHx 
x h a hHax 
xaAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Vincent (zwart) neemt remise aan 
in ronde 3 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen C (13-12-2003) 
 
Vandaag is het de laatste speeldag voor Zutphen C dit seizoen. Tenzij we heel goed spelen, 
want dan mogen we door naar de finales. Vandaag hebben we bijna hetzelfde team mee als 
de vorige keer. Alleen doet Heleen deze keer niet mee. Gelukkig wil Levon wel meegaan, 
zodat het team niet zoveel slechter is geworden! De opstelling voor vandaag: 
 

1. Levon Sahakian 
2. Vincent Linssen 
3. Thomas van Schooten 
4. Mirjam van Saane 

 
Vandaag spelen we in Arnhem. Het is trouwens de 13e en het huisnummer van de speelzaal is 
ook al 13. Als dat maar goed gaat! In ieder geval moeten we vandaag nog goed ons best doen 
om door te mogen naar de finales. 
In ronde 1 spelen we tegen SMB C3 uit Nijmegen. Het lijkt meteen op een 
spiegelschaakcompetitie, want zowel aan bord 1 (Damegambiet) als 2 t/m 4 (Italiaans) doen 
de tegenstanders ons na. En andersom ook wel een beetje… Mirjam’s tegenstander krijgt dan 
op de een of andere manier 2 Lopers op f2 en g2. Mirjam (met wit) is niet onder de indruk, 
jaagt ze weer weg en slaat dan de vrije h-pion eraf, die onderhand al op h2 stond. Thomas is 
nog niet wakker als hij tot zijn schrik onverwacht mat wordt gezet! Mirjam let ook niet goed 
op, mist wat zetten en verliest zo heel snel achter elkaar een paar stukken. En ook Vincent 
begint nu pionnen weg te geven. Plannen maken jongens! Jullie tegenstanders maken dus wel 
plannen, waardoor ze systematisch betere aanvallen krijgen dan jullie… Mirjam krijgt het 
trouwens voor elkaar om zomaar een Toren en Loper terug te winnen… Helaas staat ze dan 
nog steeds een Toren achter, maar kennelijk is ze nu écht wakker geworden! Dan zie ik 
Vincent met grote overtuiging afruilen in een volgens mij verloren eindspel. Alleen zie ik zijn 
tegenstander een raar idee hebben, als hij probeert aan te 
valleen op de vleugel waar deze de minderheid heeft! Nou, 
eens zien of Vincent het afstraft. Helaas ziet hij het niet 
meteen, en als hij dan toch ziet dat hij even een tempo-
driehoekje moet maken, dan is al 3x dezelfde stelling op het 
bord gekomen. Alleen zijn tegenstander claimt het niet. Zou 
hij nou nog steeds denken dat hij het kan winnen? Dan maakt 
Vincent weer een fout en gaat hij de stelling toch verliezen. 
Denk ik dan, want zijn tegenstander ziet het ook niet waardoor 
Vincent weer kansen krijgt. Gelukkig doet Vincent het nu wel 
goed, zodat hij tóch nog wint. Even een tip voor jullie, 
jongens: het eindspel is het moeilijkste deel van het hele spel. 
Vooral dan moet je goed nadenken en alles goed gaan 
uitrekenen; daar kan je een heleboel partijen mee winnen! Zie 
het diagram voor de stelling waar Vincent’s tegenstander de 
fout ingaat.  
Levon denkt wel rustig na en staat na een half uurtje eenvoudig 
een Toren tegen 2 pionnen voor. Hij heeft geen moeite het af 
te maken. Zutphen C – SMB C3: 2-2 
 

WyyyyyyyyX 
x aAa a ax 
xaAaAaGa x 
x bAb bBax 
xb bHb bAx 
xAaHaHaHax 
xhHhAaMa x 
x a a a ax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Vincent’s tegenstander (zwart) 
moet hier natuurlijk gewoon f5 
spelen. Hij besluit echter met de 
Koning naar a6 toe te lopen en 
met b5 aan te vallen. Resultaat: 
Vincent (wit) krijgt een vrijpion 
en wint. 
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In ronde 2 zijn onze tegenstanders team De Toren C1 uit Arnhem. Vincent komt al vroeg in de 
problemen, omdat hij zich moet verdedigen tegen een variant van het Herdersmat!?!? Ben je 
vast niet meer gewend, Vincent… ☺ Hij gaat nog bijna mat ook, alleen ziet zijn tegenstander 
het niet. Dan geeft Vincent weer een Toren weg. Vincent is het even helemaal kwijt… Thomas 
en Mirjam denken allebei nu wél na en staan gewoon goed. Thomas heeft het centrum in 
handen en Mirjam staat een pion voor. Vincent’s tegenstander is dan zo aardig om een Dame 
weg te geven. Ik heb toch zelden zó’n slechte partij gezien… ☺ Thomas ziet dan over het 
hoofd dat een pion gedekt staat, slaat deze met zijn Paard en raakt dus een Paard kwijt.  
Dan weet Thomas heel sneaky een Toren te winnen! Levon wint er ook een als hij een dubbele 
aanval doet met een van zijn Paarden. 
Bij Vincent zijn de rare zetten nog niet afgelopen. Vincent geeft namelijk een Toren weg en 
laat zich weer helemaal overdonderen. Hij ziet zelfs mat in één tegen over het hoofd. Helaas 
ziet zijn tegenstander het deze keer wél en gaat Vincent mat. Mirjam krijgt onderhand een 
grote Koningsaanval tegen. Haar tegenstander offert een Paard en breekt hiermee Mirjam’s 
Koningsstelling helemaal open. Mirjam zit gelukkig ook niet stil; ze negeert haar 
tegenstander’s Koningsaanval volkomen en gaat gewoon zelf aanvallen. Dit lukt heel aardig en 
dan combineert ze een mat in drie bij elkaar. Netjes!! Thomas wil zich na de vorige ronde ook 
bewijzen. Hij valt grof door het centrum heen aan met zijn extra Toren en hij wint er prompt 
nóg een Toren mee. Levon ziet zijn stelling terecht ook zitten en hij gaat maar even wat 
rondwandelen in de zaal. Mirjam, Thomas en Levon winnen alledrie, zodat de uitslag wordt: 
De Toren C1 – Zutphen C: 1-3 
 
Onze volgende tegenstanders zijn team Velp C. Velp heeft net 2x met 4-0 gewonnen en staat 
nu in het totaalklassement boven ons op de 3e plaats. En we moeten eigenlijk 3e worden om 
nog kans te maken op een finaleplaats. Deze wedstrijd moeten we dus winnen. 
Helaas begint het slecht. Mirjam had net voor de ronde last van een vuiltje in haar linkeroog. 
Kennelijk zit het er nog steeds, want de verliest op haar linkervleugel al heel snel een Toren 
en een Paard! Thomas komt wel voor te staan: hij heeft 2 pionnen meer. Vincent heeft een 
gelukje als zijn tegenstander een Toren in laat staan. Vincent hoeft er niet lang over na te 
denken en slaat deze eraf. Mirjam heeft dan al verloren. Thomas pakt het serieus aan en is nu 
ook aan het nadenken in zijn tegenstander’s beurt. Als het echt moet, kán hij zich wel 
concentreren! Levon is ondertussen eens een keertje ontzettend aan het aanvallen door het 
centrum heen. Zijn tegenstander heeft nog niet kunnen rokeren en Levon heeft zijn normale 
rustige opbouw in de steek te laten om hiervan te kunnen profiteren. Plotseling staan er 
allemaal zwarte stukken om de tegenstander’s Koning heen. 
Dan gaat er iets fout bij Vincent. Hij heeft zijn dag kennelijk niet, want hij ziet opnieuw mat 
in één tegen over het hoofd, waardoor hij wéér heel plotseling verliest. Tja, toen stonden we 
2-0 achter… Levon stoomt ondertussen gewoon door en wint ondertussen nog ergens een stuk 
erbij. Dat gaat lekker! Thomas wordt er dan helaas ook afgeschoven (hij was ergens een Paard 
kwijtgeraakt) en dan staan we, binnen 20 minuten, 3-0 achter. Gelukkig redt Levon de eer 
door zijn tegenstander op een verschrikkelijke manier in te maken. Doet je als supporter toch 
wel weer goed! ☺ Velp C – Zutphen C: 3-1 
 
Onze tegenstanders van de laatste ronde zijn team Elst C. Eigenlijk maken we geen kans meer 
op de finales, dus het gaat nu om de eer. Is de druk er wel af, dus dat speelt misschien wat 
gemakkelijker! Mirjam laat zich vandaag helaas een beetje inpakken. Haar tegenstander loopt 
steeds verder door met een vrijpion en lijkt te gaan promoveren. Dan wil ik bij Thomas gaan 
kijken, maar zie ik dat hij al verloren heeft. En ook Vincent is al klaar voor ik kan zien wat er 
gebeurd is!? Gelukkig heeft Vincent dan wel weer gewonnen, maar 5 minuten is toch wel héél 
snel voor een partij in de C-categorie, jongens!  
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Nou ja, dan ga ik maar weer bij Mirjam kijken. Helaas zie ik dat Mirjam promotie inderdaad 
niet meer kan voorkomen en de minuut erna verliest. Jammer! 
Even later is Levon de opening uitgekomen. Hij staat positioneel íets beter: hij heeft wat 
actievere stukken. Hij weet het echter niet om te zetten in materieel voordeel en uiteindelijk 
wordt het remise. Zutphen C – Elst C: 1½ - 2½ 
 
Uiteindelijk worden we vandaag 10 van de 13. Over alle drie dagen heen zijn we 8e geworden: 
ongeveer in het midden dus. Het waren rare wedstrijden die ik dit jaar gezien had met soms 
briljante combinaties en soms gewoon ontzettende blunders. Rare wedstrijden, maar we (ook 
de spelers zelf) hebben er gelukkig wel veel lol om gehad! 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zutphen C tegen  
Velp C. Helaas 

verliezen we deze 
partij… 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen D2 (8-11-2003) 

 
Van deze wedstrijd heb ik helaas niet zoveel informatie, omdat ik niet zelf ben meegegaan. 
Wel kan ik vertellen wie er vandaag allemaal meespeelden: Timon, Tom, Sasja en Jeroen. Van 
Vincent, die teamleider was, kreeg ik te horen dat jullie vandaag best goed gespeeld hebben! 
In totaal hebben jullie één keer echt verloren (0-4 tegen De Toren, een heel sterk team), één 
keer nét verloren (1½ - 2½ tegen De Schakel D), 3 keer gelijkgespeeld (tegen De cirkel D2, 
Meppel D en De Schaakmaat D3) en een keer ontzettend gewonnen (4-0 tegen Voorst D). 
Toch zijn we vandaag maar 8e geworden van de 9, maar dan komt waarschijnlijk omdat 5 
teams boven jullie gratis 4-0 hebben gewonnen door een Bye en jullie niet… 
 
Rob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timon, Tom, Sasja en Jeroen in 
actie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle deelnemers met natuurlijk 
Zutphen D helemaal vooraan! 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen D (15-11-2003) 
 
Pfff… Dat is haasten! We komen nét te laat aan in de speelzaal, maar ze zijn nog niet 
begonnen  en we kunnen meteen gaan zitten. Zouden ze misschien op ons hebben gewacht?  
Hmmm… Misschien kan ik beter even uitleggen waar ik het nu allemaal over heb. Vandaag 
wordt er weer een externe wedstrijd gespeeld in de OSBO D-categorie en daar gaat dit verslag 
over! Vandaag hebben we een iets sterker team mee dan vorige week, omdat nu Areg, 
Lennaert en Andre mee kunnen doen. Even de teamopstelling: 
 

1. Areg Sahakian 
2. Lennaert Stronks 
3. Andre Sahakian 
4. Sjoerd Hieselaar 

 
Nou, we zijn net met de trein in Arnhem aangekomen. Het was even kijken waar we precies 
heen moesten, en we hadden in Zutphen de trein ook al net gemist; daarom komen we nu dus 
net te laat aan. We kunnen dus meteen gaan zitten en beginnen meteen goed. Tegenstander 
voor de eerste ronde is team Voorst D. Sjoerd is de eerste die wint. Areg is na een kwartiertje 
in het eindspel aangekomen. Zijn tegenstander laat zich overdonderen en ziet dan zelfs mat in 
één tegen over het hoofd. Areg niet: 2-0. Lennaert voert ondertussen een 
afleidingsmanoeuvre uit. Zijn tegenstander kijkt inderdaad helemaal de verkeerde kant op en 
wordt dan aan de andere kant matgezet! Nou Andre nog… Andre staat 2 Paarden tegen 2 
pionnen voor, dus hij heeft in ieder geval meer op het bord staan. Ik zie hem al zijn stukken 
naar de tegenstander’s Koning toe bewegen. Voor het eerst in de partij zie ik Andre echt 
nadenken! Uiteindelijk maakt een van zijn Paarden het verschil.  Zutphen D – Voorst D: 4-0 
 
Ronde 2 brengt ons als tegenstanders team De Schaakmaat D3. Het valt me meteen op dat er 
érg snel wordt gespeeld. Meestal is dat tegen De Schaakmaat niet zo’n goed idee… Areg zie ik 
na 4 zetten al een stuk verliezen. Gelukkig besluit Areg dan toch maar na te gaan denken, 
waardoor hij een paar minuten later het stuk weet terug te winnen. Goed gedaan! Zijn 
tegenstander ontwikkelt zich trouwens zo goed als niet, waardoor Areg steeds meer controle 
krijgt. Hij wint dan de Dame via een mooie aftrek-combinatie… Terwijl ik naar Areg kijk, zet 
Andre zijn tegenstandster mat met 2 Lopers! Helaas zie ik Sjoerd kort daarna verliezen. Hij 
was iets te veel stukken kwijtgeraakt… Lennaert wint opnieuw met een afleidingsmanoeuvre, 
eigenlijk met precies dezelfde die hij de vorige partij ook heeft gebruikt! Ook Areg wint 
natuurlijk. De Schaakmaat D3 – Zutphen D: 1-3 
 
In ronde 3 mogen we tegen team De Cirkel D1, de koplopers! Sjoerd begint al meteen 
enthousiast met aanvallen. Hij heeft zich wat meer ontwikkeld dan zijn tegenstander en heeft 
daarom ook wat meer mogelijkheden. Helaas let hij even niet op en verliest hij tussendoor 
een stuk. Andre heeft eigenlijk net zo’n enorme aanval als Sjoerd. En ja hoor, ook hij geeft 
een stuk weg… Nou, Lennaert dan. Hij noteert trouwens zijn partij, maar als ik bij hem ga 
kijken zie ik dat het nog niet veel heeft geholpen. Hij staat ook al een stuk achter!? Ze zijn 
toch wel goed, die spelers van De Cirkel… Gelukkig staat Areg wél beter. Dacht ik dan, want ik 
sta nog geen minuut bij hem te kijken en hij geeft een kwaliteit weg. Sjoerd staat dan al een 
Dame achter en gaat heel snel mat. Areg probeert ondertussen een vergevorderde vrijpion 
naar de overkant toe te loodsen. Het gaat misschien nog lukken ook! Alleen maakt Areg dan 
een denkfout, waardoor hij zijn Loper verliest en plotseling een volle Toren achterstaat. 
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Lennaert is ondertussen ontzettend aan het aanvallen om nog een kans te hebben. Hij neemt 
met véél stukken de tegenstander’s Koning onder vuur. Met een Dame, 2 Torens en 2 Lopers 
moet je er toch wel doorheen komen, denk ik zo? Lennaert offert dan een stuk, neemt nog 
een gok n plotseling staat zijn tegenstander mat door Lennaert’s Lopers! Lennaert is ook 
meteen de enige die deze ronde wint: Areg en Andre staan téveel achter…  
De Cirkel D1 – Zutphen D: 3-1 
 
In ronde 4 komen we alweer een Schaakmaat-team tegen, dit keer De Schaakmaat D2. 
Iedereen is wat geschrokken van de vorige partij en speelt een stuk rustiger. Jammeer genoeg 
trapt Sjoerd in een valletje en hij raakt zijn Dame kwijt. Niet lang daarna staat hij mat… Bij 
Andre gaat alles gelijk op en Lennaert heeft voor de verandering weer eens heel veel stukken 
op de tegenstander’s Koningsstelling gericht staan… Areg staat een Loper voor, dus dat moet 
op zich wel lukken. Andre is ondertussen ook met een enorme aanval begonnen en hij wint er 
een stuk mee. Zijn tegenstander vindt het kennelijk niet zo gevaarlijk, want deze valt zelf ook 
gewoon door aan. Dit kost hem zijn Dame, want Andre valt nu wel héél hard aan. Areg gaat 
eigenljik heel goed het eindspel in, maar gaat dan plotseling heel snel spelen?! Hij kiest helaas 
een compleet verkeerd plan en zijn tegenstander weet eerder te promoveren dan hij. Met nog 
vijf minuten op de klok wordt Areg er alsnog afgeschoven… Lennaert’s aanval is er helaas niet 
doorheen gekomen en hij staat nu in tijdnood (2 minuten) een Toren tegen een Paard, Loper 
en 3 pionnen achter. Hij weet het niet te houden. Omdat ander gewonnen heeft, is de uitslag:  
De Schaakmaat D2 – Zutphen D: 3-1 
 
In de laatste ronde vinden we team De Cirkel D2 tegenover ons. Onze tegenstanders scheppen 
van tevoren op dat ze 2e staan. Sjoerd antwoordt dat wij al geplaatst zijn voor de finales. Zo, 
daar hebben ze niet van terug! Het begint al goed als Lennaert’s tegenstander het herdersmat 
uitprobeert! En hij lijkt nog verbaasd ook als het niet lukt… Dan zie ik dat Andre binnenkomt 
op b7. Hij wint er een Toren en Paard en 2 pionnen mee; eigenlijk is zijn tegenstander in één 
klap zijn hele Damevleugel kwijt… Areg is trouwens ook binnengekomen op b7, maar dan met 
een pion! Sjoerd is eigenlijk de enige die in de verdediging gedrukt wordt. Zijn tegenstander 
weet wél wat hij doet en wint een Loper. Als ik weer bij Areg ga kijken, zie ik dat zijn b-pion 
gesneuveld is, maar hij staat nog wel een pion voor. Bij Lennaert zijn er al veel stukken 
afgeruild. Jammer, want dat maakt het voor Lennaert wat moeilijker. Sjoerd’s tegenstander 
combineert er intussen lustig op los. Het lijkt wel een Stap 4-speler! Uiteindelijk houdt Sjoerd 
het niet meer en hij verliest. Areg heeft dan al gewonnen, net als Andre. Ook Lennaert maakt 
het professioneel af door een klein voordeeltje (Loper tegen 2 pionnen) uit te buiten.  
De Cirkel D2 – Zutphen D: 1-3 
 
Uiteindelijk worden we hiermee vandaag 4e, vlak achter De Cirkel D2… Gelukkig klopt het wat 
Sjoerd gezegd heeft: omdat we vorig jaar 2e zijn geworden, zijn we voor dit jaar automatisch 
geplaatst voor de finales. Op de terugweg is het nog even wachten op het station. De 
kaartjesknip-automaten worden weer aan een stevige inspectie onderworpen. Gelukkig blijken 
ze het allemaal te doen en dan zijn we even later weer thuis. Nog één speeldag en dan de 
finales! 
 
Rob 



De Zutphense Loper 91b   
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zutphen D: een heel ander 
team dan de week ervoor! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze blijven toch interessant, 
die kaartjesknip-automaten! 

 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdverslag extern: Zutphen D (6-12-2003) 
 
De externe speeldag voor de OSBO-poule van Zutphen D werd dit keer bij ons in Zutphen 
gehouden. Paul Ham fungeerde daarbij als wedstrijdleider; nog bedankt hiervoor Paul! De 
organisatie was vandaag prima, behalve bij ons eigen team… 
Allereerst verwarring: waar is teamleider Rob? Hij bleek spoeddienst te hebben en kon pas 
later komen aangezien hij enkele patiënten in zijn wachtkamer had! Ik (Coen) nam de rol van 
teamleider op me, maar helaas was ik niet op de hoogte van de teamopstelling. Toen er dus 
maar 3 jeugdleden (Tom, Areg en Andre) binnenkwamen, begonnen er al problemen te 
ontstaan. Rob bleek nog slechts 3 spelers geregeld te hebben en had nog geen tijd gehad meer 
mensen te bellen! Even later was Areg ook nog plotseling weg. Hij had begrepen dat hij niet 
hoefde te spelen en had ook geen tijd deze dag. Paniek dus. 
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De eerste ronde moesten we aantreden tegen Meppel. Ik had Andre aan het 1e en Tom aan het 
2e bord neergezet. Halverwege de ronde kwam Areg gelukkig weer binnenlopen, zodat ik hem 
nog aan het 3e bord neer heb kunnen zetten. Het resultaat was gelukkig maximaal: 3 
overwinningen! Zeer goed gezien de omstandigheden. Ik heb verder niet veel gezien van de 
partijen; ik moest Paul assisteren bij de organisatie en de bardienst (wat ik dus oorspronkelijk 
zou doen…). Zutphen D – Meppel D: 3-1 
De tweede ronde was Areg definitief vertrokken en hadden we dus nog maar 2 man over. Rob 
was er nog steeds niet. Maarten Derickx was ondertussen wel binnengekomen, zodat ik hem 
aan de bar neer kon zetten en wat meer aandacht aan ons team kon besteden. We moesten 
spelen tegen De Schaakmaat D3, de gevreesde Apeldoornse club. Andre zat opnieuw aan bord 
1; hij vertelde me dat hij vrij zenuwachtig was omdat hij normaal nooit aan het 1e bord 
hoefde te spelen! Aan zijn partij was het gelukkig niet echt te merken. Hij stond al snel een 
stuk voor en begon een heftige aanval op de stelling van zijn tegenstander. Al z’n stukken 
staan in! Even later wint hij een Toren voor een Loper en de partij. Tom heeft het iets 
moeilijker; de stand is gelijk en hij heeft een lichte aanval tegen. Dan geeft zijn tegenstander 
plotseling een Toren weg! Tom wint verder zonder problemen. 
Uiteindelijk dus toch nog 2 – 2, maar blijkbaar mag je van de OSBO niet maar 2 man in je 
team hebben. Ze hebben de uitslag naderhand veranderd in een reglementaire 0 – 4 
nederlaag. Grrr. Zutphen D – De Schaakmaat D3: 0-4R 
Tijdens de 3e ronde komt Rob eindelijk binnen. Hij begint meteen als een bezetene mensen te 
bellen om extra spelers te regelen. Ondertussen beginnen we met 2 man aan de wedstrijd 
tegen De Schakel. Andre stelde al voor om simultaan zowel het 1e als het 2e bord te bespelen… 
Tijdens zijn partij lijkt hij vastbesloten zo snel mogelijk al zijn stukken af te ruilen. Na 6 
minuten heeft hij nog maar 2 Torens en 6 pionnen op het bord. Nog 2 minuten later heeft hij 
1 van zijn Torens ook nog afgeruild. Zijn tegenstander heeft een pion meer en weet te 
promoveren, waardoor Andre zijn Toren tegen de Dame moet ruilen en verliest. 
Tom stond na 6 minuten nog gelijk in een spannende stelling, waarin beide spelers op de een 
of andere manier een geïsoleerde e-pion hebben gekregen. Na nog eens 6 minuten heeft zijn 
tegenstander een dubbele aanval die Tom een Paard kost. Als hij zijn Dame er dan ook nog bij 
geeft, is het snel bekeken. 
Laat in de ronde komt Jeroen binnen, die we onmiddellijk op het 3e bord zetten. Hij heeft nog 
6 minuten; zou hij nog een punt weten te halen? Helaas komt hij al snel een stuk achter en 
verliest hij. Zutphen D – De Schakel D: 0-4 
Rob heeft hierna de teamleiderstaken overgenomen, dus ik geef hem het woord voor de 
laatste 2 ronden. 
 
Hoi jongens, vanaf hier ga ik (Rob) met het verslag verder! Nou, ik was dus in het begin 
afwezig, omdat ik wat last had van (andermans) kiespijn… Hierdoor kom ik pas tijdens ronde 3 
binnen. Zie ik tot mijn stomme verbazing dat Areg weg is! Hoe kan dat nou? Van Coen krijg ik 
te horen dat Areg weg is gegaan, omdat hij eigenlijk geen tijd heeft om te schaken. Als je 
toch niet mee kunt spelen, dan moet je dat de volgende keer wel even aan me zeggen, Areg!  
Maar goed, ik kom dus tijdens ronde 3 binnen en zie dat we maar 2 spelers hebben. Paniek! Ik 
begin meteen met bellen om te kijken of ik toch niet nog iemand kan vinden die mee wil 
spelen. Deze week had ik bij het rondbellen van een boel van jullie al gehoord dat jullie 
vandaag niet konden spelen. Het is natuurlijk ook niet zo handig om zo’n wedstrijd op 6 
december te houden, zo vlak na Sinterklaas, maar dat moest nou eenmaal van de OSBO… Maar 
er zijn nog zo’n 4 spelers die ik nog niet gebeld heb, dus er is nog hoop! Nou, het is gelukkig al 
snel raak, want Jeroen blijkt wel bereid om mee te komen spelen. Hoera! Hij komt 
uiteindelijk nog net op tijd binnen om in de derde ronde mee te kunnen spelen, zodat we dan 
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in ieder geval weer 3 spelers hebben. Ook Sasja blijkt te kunnen, zodat we de 4e ronde zelfs 
met een compleet team spelen!  
Ronde 4 spelen we tegen team De Cirkel D2. Team De Cirkel D1 staat duidelijk bovenaan, dus 
tegen De Cirkel D2 wordt het waarschijnlijk ook niet gemakkelijk… Sasja speelt op bord 3 en 
Jeroen op bord 4. Jeroen (met zwart) hakt zichzelf al meteen door de tegenstander’s stelling 
heen door met een Paard op f2 te slaan. Als zijn tegenstander het Paard wil slaan en Jeroen 
opmerkt dat dat niet kan, omdat het gedekt staat, raakt Jeroen’s tegenstander daar zó de 
kluts van kwijt, dat Jeroen ook nog zijn Dame op d1 mag slaan! Dat begint lekker! Tom heeft 
ondertussen ook een paar gaten in zijn tegenstander’s stelling geslagen, maar is er wel een 
stuk mee kwijt geraakt. Sasja (met wit) is helaas ook al een stuk kwijt, als haar tegenstander 
met een Dame op a1 komt. Andre doet het allemaal wat rustiger aan. Hij bouwt zijn stelling 
heel kalm op. Zijn tegenstander, die minstens 3 jaar ouder lijkt, vindt het allemaal te saai en 
valt aan. Helaas lukt dit, en Andre wordt weggedrukt. De pionnen van zijn tegenstander 
zwermen aan alle kanten op hem af. En langs hem heen. Sasja is ondertussen in een 
onhoudbare situatie terechtgekomen: vijf vrijpionnen tegenhouden is toch een beetje 
moeilijk… Ook Tom verliest, maar gelukkig heeft Jeroen al gewonnen, zodat we toch nog een 
puntje hebben. De Cirkel D2 – Zutphen D1: 3-1 
De volgende en alweer laatste ronde spelen we tegen team Voorst D. Het eerste wat ik zie als 
ik ga kijken is dat Jeroen, dit keer met wit, met een Paard op f7 slaat. En daarna slaat hij de 
Dame op d8 eraf! Hmmm… Deed hij dat de vorige ronde niet ook al? Ook de 1e bordspeler 
geeft tegen Andre een Dame weg. Altijd lekker, tegen Voorst schaken! Sasja heeft 
ondertussen een briljante aftrek-dubbele-aanval, waarmee ze een stuk wint. En ook Tom 
moet wel gaan winnen, want hij staat een Toren en een Loper voor. Maar dan is Tom het even 
helemaal kwijt, als hij in 2 zetten 2 Torens weggeeft! Misschien toch iets langer nadenken de 
volgende keer, Tom? Sasja is dan plotseling ook al een Toren kwijtgeraakt! Gelukkig weet ze 
dan wel een Dame te halen, waardoor ze toch nog gemakkelijk wint… Met Tom kan het 
ondertussen eigenlijk niet goed meer gaan, maar toch weet hij het nog bijna te houden. 
Alleen maakt hij in het eindspel een strategische fout, waardoor zijn tegenstander een Dame 
kan halen… Tom verliest als Jeroen en Andre allang gewonnen hebben. Zutphen D – Voorst D: 
3-1 
 
Nou, het was weer eens wat anders om in ons eigen clubgebouw te spelen! Lekker gemakkelijk 
natuurlijk, want dan hoeven jullie niet helemaal ergens anders heen… Hopelijk mogen we het 
van de OSBO nog eens doen, alleen dan liever niet zo vlak na Sinterklaas… 
 
Coen en Rob 
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Zutphen D speelde een tijdje 
met maar 2 spelers! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De wedstrijdleiding: 
 

Paul Ham (senior-lid van de 
club!) en Coen Rampen.  

En als je goed kijkt, dan zie 
je achter Coen’s schouder 

ook nog een stukje  
Maarten Derickx. 

 
 

Vooruit dan: toch nog een duidelijker foto van Maarten. 
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De OSBO Jeugdrating 

 
Als je zo op een zondagmiddag niets te doen hebt, zoals ik nu dus, wil je wel eens 
terechtkomen op websites waar je eigenlijk niet iets speciaal zoekt. Toch kun je dan wel eens 
iets nuttigs tegenkomen. Op dit moment zit ik te staren naar de website van de Oostelijke 
Schaakbond (www.osbo.nl), waar ik net een wel heel interessante pagina heb gevonden. Het 
is de lijst van de zogenaamde ‘OSBO Jeugdrating’, een immense lijst met maar liefst 567 
namen erop! En terwijl ik op de vrolijk-melancholische klanken van Paul Simon (‘Mother and 
Child Reunion’, ‘Boy in the Bubble’… heerlijke zondagmiddagmuziek) eens door dat lijstje aan 
het scrollen ben, kom ik steeds meer bekende namen tegen. Geert Houterman (kennen jullie 
die nog?) staat op 8 en ikzelf op 10, dus in de top zijn we goed vertegenwoordigd. Maar ook 
verderop stuit ik nog op Zutphense namen. Eens even kijken of ik Daan Vinke kan vinden… jup, 
op plaats 105. En zelfs Alex Weisbeek! Ik kom al snel tot de conclusie dat alle spelers die ooit 
externe competitie hebben gespeeld erin staan! Hmm… zou het niet leuk zijn om eens een 
ratinglijst te maken van alle Zutphense jeugdspelers? Dus bij deze: 
 

Plts naam club KNSBnr gebjaar cat 

OSBO- 
Jeugd 
rating 

KNSB- 
rating 

Aantal 
partijen 

1 Martin van Dommelen Schaakmaat 7753801 1984 A 2103 2040 13 

8 Geert Houterman Zutphen 8084593 1986 A 1794 1791 12 

10 Daniel Alink Zutphen 7866782 1984 A 1786 1870 12 

22 Levon Sahakian Zutphen 8054002 1991 C 1622  37 

77 Areg Sahakian Zutphen 8053991 1992 D 1372  47 

105 Daan Vinke Zutphen 7905194 1984 A 1310  3 

153 Jaimy Hageman Zutphen 8147524 1990 C 1214  19 

157 Thomas van Schooten Zutphen 8086276 1990 C 1211 1273 23 

179 Maarten Derickx Zutphen 7893743 1986 A 1188  2 

207 Vincent Linssen Zutphen 8085418 1990 C 1145  20 

242 Michiel Nijenhuis Zutphen 8147964 1991 C 1110  7 

251 Andrej Sahakian Zutphen 8180975 1993 D 1104  48 

253 Rick Koekkoek Zutphen 7947940 1989 B 1104  11 

290 Roy Koers Zutphen 8105647 1990 C 1042  6 

306 Leon ter Horst Zutphen 7911728 1987 A 1024  2 

312 Jeroen Landsheer Zutphen 8174386 1993 D 1020  8 

360 Simon Koekkoek Zutphen 8007197 1991 C 966  12 

367 Tom Akkerman Zutphen 8147238 1992 D 957  17 

368 Mirjam van Saane * Zutphen 7911761 1990 C 954  15 

379 Rutger Gordon Zutphen 8147491 1992 D 942  9 

389 Sasja Teering * Zutphen 8148261 1992 D 933  33 

392 Lisa Kant  * Zutphen 8105614 1991 C 930  29 

393 Maarten Niers Zutphen 8174958 1994 E 930  4 

419 Sjoerd Hieselaar Zutphen 8173506 1993 D 884  4 

438 Alex Weisbeek Zutphen 8106054 1990 C 856  13 

486 Bonne Ubbink Zutphen 8176069 1991 C 780  7 

567 Kelly Kuipers * SMB 8195649 1994 E 302  11 

 
Ons doel is iedereen in de Top 100, dus flink je best doen he! 
 
Daniel 

https://www.osbo.nl/

