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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:  € 83,- per jaar 
Juniorleden:  € 47,- per jaar 
Aspirantleden:  € 34,- 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: vóór 18:00 bij Olav Wilgenhof. (Belt u wel even op naar de 
speelzaal als u verwacht te laat te komen, anders wordt u wellicht niet ingedeeld!)  
 
Deadline kopij Toren 96: 
31-12-2004 
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Voorwoord 

Het schaakseizoen is weer begonnen. Vanaf 6 september 2004 is de interne competitie 
gestart. Opvallend is het goede presteren van Alexander Sahakian. Ook zijn zoon Levon 
doet het goed. Zowel Alexander als Levon zijn voor externe wedstrijden niet vast 
ingedeeld. Levon speelt bij thuiswedstrijden mee in het 2e team. Alexander mag zowel in 
het 1e, 2e als 3e team invallen. 
Als nieuw lid heet ik welkom Toon Groenewoud. Ik hoop dat hij zich al een beetje thuis 
voelt op de club. Piet van Gorkum heeft een operatie moeten ondergaan. Ik heb hem in 
het ziekenhuis bezocht. Inmiddels is hij weer thuis om aan te sterken. We hopen dat hij 
gauw weer zover hersteld zal zijn dat hij de clubavond weer kan bezoeken. 
De externe competitie is redelijk succesvol begonnen. Het 1e behaalde een ruime 
overwinning, evenals het 3e. Het 2e speelde gelijk en het 4e verloor helaas.  
Mobiele telefoon: 
Inmiddels is het zo dat bij externe wedstrijden je bestraft wordt als de mobiele telefoon 
hoorbaar afgaat. De 1e keer dat het gebeurd wordt je gestraft met in mindering brengen 
van de helft van de resterende tijd, met een maximum van tien minuten. De tegenstander 
krijgt 2 minuten extra speeltijd toegevoegd aan zijn resterende tijd. Bij de 2e keer 
hoorbaar afgaan van de mobiele telefoon bij dezelfde speler wordt de partij verloren 
verklaard. Zorg er dus voor dat de mobiele telefoon op de trilstand staat! 
Elders in deze toren vindt u de data van externe wedstrijden, de opgegeven spelers per 
team en de wedstrijdregels bij externe wedstrijden. 
20 december vindt het jaarlijkse kersttoernooi plaats. Evenals voorgaande jaren graag zelf 
een prijsje meenemen voor maximaal € 5,--. 
Vriendelijke schaakgroeten, 
 
Gerrit Ruegebrink, voorzitter 

Redactioneel 

Een goedemorgen, -middag en/of –avond iedereen! Voor u ligt alweer het eerste clubblad 
van dit jaar. De redactie heeft behoorlijk wat kopij binnengekregen. Vooral onze geachte 
voorzitter is deze keer bijzonder schrijflustig geweest. Hij schrijft samen met Eric Kloppers 
bijna deze gehele Toren vol! Het resultaat vindt u hier: een clubblad vol wedstrijd- en 
toernooiverslagen, partijbesprekingen en foto’s. Wie volgt hun voorbeeld? Ter 
aanmoediging nog even de regels: aanleveren op diskette is mooi, maar op papier mag ook! 
De enige echte regel is eigenlijk dat uw stuk leesbaar moet zijn… Inleveren kan bij Olav. 
Leest u ook vooral het reglement voor externe wedstrijden na: er is een regelverandering 
doorgevoerd met betrekking tot uw eventueel aanwezige mobiele telefoons. De boodschap 
is duidelijk: zorgt u ervoor dat deze tijdens de wedstrijden niet te horen is! 
Rest mij u nog veel leesplezier toe te wensen! Met vriendelijke schaakgroeten, 
Rob The 

Agenda 

Dinsdag 16 november Externe wedstrijd Zutphen 1 
Maandag 6 december Externe wedstrijd Zutphen 1, 2 en 3 
Donderdag 9 december Externe wedstrijd Zutphen 4 
Maandag 20 december Kersttoernooi  
Maandag 27 december Vrij schaken 
Maandag 3 januari Laatste ronde van de wintercompetitie 
Maandag 10 januari Externe wedstrijd Zutphen 1, 2 en 3 
 Meer informatie over de externe wedstrijden vindt u verderop! 
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Interne competitie 

In de interne competitie is het opkomstpercentage in vergelijking met eerdere seizoenen 
hoog te noemen. Dit heeft ermee te maken dat onze wedstrijdleider enige belangrijke 
wijzigingen heeft doorgevoerd: de vaak afwezige leden zijn benaderd en waar nodig uit de 
competitie gehaald en u moet zich ook allen weer afmelden bij afwezigheid. Voor de 
duidelijkheid: afmelden kan tot 18:00 bij Olav. Mocht hij niet thuis zijn, dan kunt u uw 
afmelding op zijn antwoordapparaat achterlaten. 
Hieronder vindt u de stand na 8 ronden. Talent Alexander Sahakian staat op de eerste 
plaats, op de voet gevolgd door Kees Henstra. Clubkampioen Jan Kalkwijk vinden we terug 
op plaats 6; hij heeft echter 2 partijen niet meegespeeld. Let u op de hoge notering van 
onze secretaris, Paul Ham! Samen met voorzitter Gerrit Ruegebrink en Penningmeester 
Klaas Hagendijk zijn op dit moment 3 leden van het bestuur in de top tien te vinden!  
Op de 20e plaats is Levon Sahakian terug te vinden. Hij weet zich aardig staande te houden 
tussen het seniorengeweld en houdt op dit moment oudgedienden Wouter Rothengatter en 
Wim van Meeteren (nog?) achter zich. Verder naar onderen is ook een opvallend detail te 
zien: tussen Han en Tom Molewijk zit maar een half punt verschil… 
 
Rob The 
 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl On Ng 

 1 Alexander Sahakian 412,00 70 7 5 2 0 0 85,7 22,5 19,25 -1 0 1 
 2 Kees Henstra 386,50 69 8 6 0 2 0 75,0 27,5 21,5 0 0 0 
 3 Willem Oving 326,17 68 6 4 1 1 0 75,0 22 13,75 0 0 2 
 4 Wouter Kerpershoek 305,17 67 5 4 0 1 0 80,0 14 8 1 0 3 
 5 Paul Ham 304,00 66 2 2 0 0 0 100,0 1,5 1,5 0 0 5 
 6 Jan Kalkwijk 295,00 65 6 4 1 1 0 75,0 16 11,5 0 0 2 
 7 Frank Posthuma 282,83 64 7 4 2 1 0 71,4 21 12,75 1 0 1 
 8 Gerrit Ruegebrink 276,83 63 8 2 5 1 0 56,3 32 14,5 2 0 0 
 9 Sule Dzepar 274,00 62 4 2 2 0 0 75,0 14 10,5 0 1 3 
10 Klaas Hagendijk 240,00 61 7 3 1 3 0 50,0 20 8,75 1 1 0 
11 Nagib Zafari 234,67 60 7 3 0 4 0 42,9 27,5 7,5 -1 0 0 
12 Eric Kloppers 228,33 59 5 3 0 2 0 60,0 17,5 6,5 1 0 3 
13 Olav Wilgenhof 220,17 58 6 3 1 2 0 58,3 12 5,5 0 0 2 
14 Martin Jaspers Focks 210,67 57 5 3 0 2 0 60,0 12,5 5 1 0 3 
15 Dirk van Rikxoort 205,67 56 8 3 2 3 0 50,0 13,5 4 2 0 0 
16 Wim Bekkers 193,67 55 3 1 2 0 0 66,7 5 3 -1 0 5 
17 Hans de Vos 192,00 54 8 3 2 3 0 50,0 25 7,75 0 0 0 
18 Harry de Rover 190,50 53 5 2 2 1 0 60,0 11 5,5 -1 0 3 
19 Jan Blaak 189,00 52 4 2 0 2 0 50,0 12 6 -2 0 4 
20 Levon Sahakian 183,33 51 4 1 2 1 0 50,0 15 6,5 -2 0 4 
21 Wouter Rothengatter 164,17 50 7 3 1 3 0 50,0 15,5 5,25 -1 0 1 
22 Wim van Meeteren 160,50 49 3 0 3 0 0 50,0 6 3 -1 0 5 
23 Wim van Haaster 144,83 48 8 1 4 3 0 37,5 21 5,25 0 0 0 
24 Han Molewijk 142,00 47 5 1 1 3 0 30,0 9 1 -1 1 2 
25 Tom Molewijk 141,50 46 7 2 1 4 0 35,7 17,5 6,25 1 0 1 
26 Wim Jagersma 138,33 45 4 2 0 2 0 50,0 9,5 1 0 0 4 
27 Rick Eckstein 125,00 44 7 1 2 4 0 28,6 18,5 5 1 0 1 
28 Fred Jongkind 114,67 43 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 
29 Piet van Gorkum 108,00 42 4 1 0 3 0 25,0 11,5 0,5 0 1 3 
30 Jurrien Schouten 92,67 41 6 1 1 4 0 25,0 11 0,5 0 0 2 
31 Max Venema 77,50 40 6 0 1 5 0 8,3 12,5 0,25 0 0 1 
32 Egbert Talens 74,33 39 6 1 0 5 0 16,7 15,5 1,5 -2 0 2 
33 Toon Groenewoud 44,83 38 6 0 1 5 0 8,3 11,5 0,25 2 0 2 
 
Wa = Waardecijfer, Gsp = Aantal partijen gespeeld, Gw = Aantal partijen gewonnen, Rm = Aantal partijen 
remise gespeeld, Vl = Aantal partijen verloren, Af = Aantal afgebroken partijen, Perc = Percentage punten uit 
gespeelde partijen, WP = Weerstandspunten, SB = Sonnen-Berger punten, Kl = Kleurverdeling, 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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Partijanalyse intern: Gerrit Ruegebrink – Wim van Haaster 

Wit : Gerrit Ruegebrink 
Zwart : Wim van Haaster 
Datum : 20 september 2004 
Opening: Siciliaan 
 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 d6 5. Pc3 a6  
6. Le2 Pf6 7. Lg5 e6 8. 0-0 Le7 9. Lf3 
Meestal wordt hier 9. f4 gespeeld om Pe5 te voorkomen. 
9. … 0-0 10. Pxc6 
Om Pe5 te voorkomen. 
10. … bxc6 11. e5 Pd5 12. Lxe7 Dxe7 
Indien 12. … Pxe7 volgt 13. Dxd6. 
13. exd6 Dxd6 14. Pe4 De7 15. c4 Pf4 16. Dd6 Dxd6 17. 
Pxd6 a5 (diagram) 
Zwart denkt door deze zet indirect pion c6 gedekt te 
hebben door daarna te spelen Ta6 met aanval op Loper en 
Paard. 
18. Lxc6! 
Toch, want op 18. … Ta6 volgt 19. Pxc8 Txc6 20. Pe7+ gevolgd door torenverlies. Speelt 
zwart 19. … Txc8, dan volgt 20. Lb7 en wit wint de kwaliteit. 
18. … Tb8 19. Tab1 La6 20. Lb5 Lxb5 21. Pxb5 Tfc8 22. b3 Td8 23. Tfd1 g6 24. Kf1 e5 
25. Pa7 
Dreigt 26. Pc6 
25. … Ta8 26. Pc6 Te8 27. Td7 e4 28. Pe7+ Kf8 29. Pd5 Pd3 30. Pf6 Te5 31. Txd3 
En zwart gaf op, er volgt nl. 31. … exd3 32. Pd7+ en torenverlies. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 
 
 

WyyyyyyyyX 
xCaEaAcGax 
xaAaAaBbBx 
xAaBjBaAax 
xbAaAaAaAx 
xAaHaAdAax 
xaAaAaKaAx 
xHhAaAhHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 17. ... a5 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 1 – Schaakmaat 3 

ZUTPHEN 1 – SCHAAKMAAT 3   5 ½ - 2 ½  
 
Goede competitiestart van het eerste! 
 
Schaakmaat 3 kwam op bezoek en vooraf weet je het maar nooit met die club: soms zitten 
er zomaar 7 getalenteerde tieners achter het bord… en soms ook niet. Dat laatste was nu 
het geval, slechts Cees Henstra vond een fijnbesnaarde jongeling met de passende naam 
Etienne tegenover zich. Ook mijn sympathieke tegenstander luisterde naar een opvallende 
voornaam: Meijer.  
 
Dan over ons team: in vergelijking met vorig seizoen zijn we er in theorie niet op vooruit 
gegaan (Daniel Alink nog slechts af en toe beschikbaar, Jim Clinge en Geert Houterman 
vertrokken). In de praktijk kan dat verlies in individueel niveau voor het team als geheel 
nog wel eens meevallen. Frank Posthuma is bovendien weer terug (deze wedstrijd nog 
niet) en ik had meer dan vorig jaar het gevoel dat er een echt team zat te schaken. 
 
De topborden van de tegenstander waren goed bezet, maar vanaf bord 4 was men 
bevreesd of het wel zou lukken, temeer daar deze mensen vorig jaar samen speelden in 
een team dat was gedegradeerd uit de… tweede klasse. (Er waren bij Schaakmaat veel 
leden opgestapt). 
 
Na een half uur de borden langs, de even borden hebben wit en op 1 zit Jan Kalkwijk na 
een tam 1. e4 e5 2. c3 openingetje nu al in een Dameloos middenspel – of heet het al 
eindspel? Ik ontdek er slechts een meerderheid op de damevleugel voor wit als mogelijk 
interessant feit. 
Op 2 vind ik Cees Henstra vrij comfortabel staan in een gesloten Siciliaan met snel f4. 
Klaas bestrijdt het Schots actief met een snel Df6. Mijn Lettisch hart klopt dan sneller, 
temeer daar in het vervolg deze dame reislustig en avontuurlijk blijkt te worden… Willem 
Oving heeft na een groots opgebouwde centrumspanning de arme tegenstander nu al een 
stuk afhandig gemaakt. Willem biedt hem een pilsje aan (hint: geef toch op), maar meneer 
wenst een spa rood. Het wordt zeker een punt voor Zutphen, maar nu nog niet. 
 
Nagib speelt aan bord 5 Frans. Er ontstaat een groot tactisch probleem voor hem: hij lijkt 
een belangrijke pion te verliezen. Dan vindt Nagib de meesterlijke terugzet Dd8, die niet 
alleen alle problemen oplost, maar direct het initiatief overneemt. Aan mijn bord is de 
tegenstander door het bekende Dameloperspelletje wat ingedut en op de automatische 
piloot rokeert hij, waar dat echt link is voordat wit heeft gerokeerd. Dat wordt dus g4 en 
de beuk erin! 
Ook bij de man in vorm, invaller Alexander Sahakian staat het Frans op het menu, maar 
hier is de variant zeer wild en voor mij eerst niet te beoordelen. Later heeft Alexander 
initiatief langs de half-open g-lijn, maar staat in het centrum zijn loper tegen eigen 
pionnen te koekeloeren. De andere invaller luistert naar de bekende voorzittersnaam 
Gerrit Ruegebrink: hij speelt het Spaans zoals het een Ruug betaamt: volgens het boekje. 
 
De eerste beslissingen zijn geheel volgens verwachting: Jan Kalkwijk besluit tot remise: 
niet verkeerd met zwart tegen een sterke tegenstander. En Willem Oving verovert nog 
meer stukjes, waarna de tegenstander eindelijk wel opgeeft. Een uur later heeft Nagib ook 
het punt binnen: hij heeft een kwaliteit met pion veroverd en wint daarna met grote 
souplesse. 
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Echter, het gaat bergafwaarts met Klaas: hij zet zijn superwandeldame op een verkeerd 
veld en na het voor de hand liggende schaakje van zijn tegenstander is het direct over en 
sluiten maar. Omdat Alexander omstreeks deze tijd miserabel staat en een kwaliteit moet 
geven en ook Cees Henstra geleidelijk in de verdrukking komt, is de zege in gevaar. Maar 
eerst weet Gerrit wel te scoren: hij rondt prachtig af met een heuse mataanval inclusief 
offer. (Deze partij staat verderop in dit clubblad bij de partij-analyses! - red) 

Cees moet vervolgens opgeven, misschien heeft hij in het ongelijke-loper-eindspel de zet 
b4 gemist (redde deze zet nou wel of niet Cees?). De tussenstand is nu 3½ - 2½. 
Aan mijn bord staat mijn tegenstander met de rug tegen de muur, maar ik zie maar geen 
beslissend offer en begin me juist zorgen te maken over een mogelijk eindspel, als mijn 
tegenstander de verleidelijke zet Dh4? doet (zie partij hieronder met diagram). Na vast 
wel een gemiste kans eerder in deze aanvalspartij (Welke lezer biedt op het juiste moment 
eerder wel het offer dat ik niet vond?) is het nu wel raak met 1 mokerslag… We hebben nu 
dus ook de teamwinst binnen en slechts Alexander is nog bezig. In de interne heeft hij dit 
seizoen al eerder bewezen gezegend te zijn met een zuiver gevoel voor het eindspel, 
bovendien zit er altijd een engel extra achter zijn bord. Maar nu staat hij met zijn rotloper 
en 1 toren tegen dubbele torens voor zijn tegenstander toch glad verloren? Hij zet wel 
keer op keer een goede zet, waar zijn tegenstander zichtbaar twijfelt hoe het moet. 
Alexander wint een pion, zijn Loper komt los, hij wint nog een pion en er volgt torenruil… 
en plotseling is zijn arme tegenstander in nood. Met behulp van zijn actieve koning en 
opgewaardeerde loper schuift Alexander het eindspel simpel uit. Weinigen hadden deze 
partij nog gewonnen (ik zeker niet!) zelfs niet bij slecht tegenspel! 
 
Zo is de winst nog redelijk fors uitgevallen; de verdeling was wel ongebruikelijk: een halfje 
voor 1 t/m 3 en alle anderen hebben gewonnen. Dat is wel eens anders geweest, waarbij 
vandaag bovendien de inbreng van de invallers optimaal was! 
 
P.S.: op deze plek zou ook een verslag van de 2e wedstrijd tegen SMB uit Nijmegen staan, 
ware het niet dat we dinsdag in de startblokken stonden, toen Klaas toevallig werd gebeld 
door de wedstrijdleider van die club. Toen bleek dat SMB de volgende week dacht te 
hebben afgesproken! Heel vreemd, want die datum valt na de OSBO-termijn voor deze 
ronde! Ik kwam woensdag Frank Posthuma die dinsdag verhinderd was tegen op het station 
Deventer: hij snelde op me toe: “En?” - “Nou niks dus…” Gelukkig is hij er dinsdag a.s. wel 
bij; het verslag volgt dus in het kerstnummer! 
 
 
Wit:  Erik Kloppers 
Zwart:  Meijer Alting 
 
1. d4 d5 2. Pf3 Pc6 3. c3 h6 4. Lf4 Pf6 5. h3 Lf5  
6. e3 a6 7. Pbd2 e6 8. Le2 Ld6 9. a4 0-0 10. g4 Lh7  
11. g5 hxg5 12. Lxg5 Le7 13. Tg1 g6 14. Ld3 Kh8  
15. Lh6 Tg8 16. Pg5 De8 17. f4 Lf8 18. Lxf8 Dxf8  
19. De2 Pe7 20. Pdf3 Pd7 21 0-0-0 Tae8 22. Pe5 Pxe5 
23. fxe5 Pf5 24. Tdf1 Tg7 25. h4 f6 26. exf6 Dxf6  
27. h5 Kg8 28. Pxh7 Kxh7 29. hxg6+ Kg8 30. Dh5 Dh4 
Zie diagram. 
31. Txf5! 
Ineens uit. 1-0 
 
 
Eric Kloppers 

WyyyyyyyyX 
xAaAaCaGax 
xaBbAaAcAx 
xBaAaBaHax 
xaAaBaDaLx 
xHaAhAaAfx 
xaAhKhAaAx 
xAhAaAaAax 
xaAmAaIiAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 30. ... Dh4 
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Wedstrijdverslag extern: Kameleon – Zutphen 2 
Zutphen 2 laat winst liggen 
 
De eerste wedstrijd van Zutphen 2 tegen Kameleon uit Terborg is in 4-4 geëindigd. 
Jan Blaak wist de weg naar Terborg en leidde ons via een nostalgische weg naar Terborg. 
Bij Zeddam aangekomen konden we niet afslaan naar Terborg. Via ’s Heerenberg werden 
we omgeleid naar Terborg. Daardoor kwamen we even na achten aan in Terborg. 
Ons team bestond uit, op bordvolgorde: Rob The, Jan Blaak, Gerrit Ruegebrink, Wouter 
Rothengatter, Tom Molewijk, Wim van Meeteren, Harry de Rover en Rik Eckstein. 
Harry was bijzonder snel klaar en kon na een zet of 12 het punt binnenhalen. Een goed 
begin dus. Helaas moest Tom, volgens zijn eigen zeggen na een goede partij, opgeven. 
Tom overzag 2 krachtzetten en kon gelijk de stukken opbergen. Jan speelde weer een 
goede partij, een koningsaanval volgde en tegenstander kon opgeven. Rik speelde 
eveneens een goede partij en wist na een mooie combinatie het punt binnen te halen. 
Wouter speelde zijn geliefde Franse opening. Er volgde veel afruil en het Paardeneindspel 
was volgens Wouter niet te verliezen. Helaas speelde Wouter iets te snel en tegenstander 
kreeg daardoor een vrije a-pion. Deze was uiteindelijk niet te houden, verlies dus. 
Gerrit speelde de Russische opening, dus 1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 5. d4 
d5 6. Ld3 Lg4 
Vanaf deze stelling speelde Gerrit te verdedigend; gebruikelijk is na 6. … Lg4 7. c4, maar 
ik speelde 7. Pbd2; zwart reageerde met 7. … f5, een voor Gerrit onbekende zet. 
Uiteindelijk wist Gerrit een plus-remise te bereiken. Wim speelde zoals we van hem 
gewend zijn, langzaam opbouwend, zonder risico. Op het eind stond Wim zelfs beter, maar 
meer dan remise zat er niet in. Rob ten slotte kreeg de Sicilaanse opening te bestrijden. 
Helaas kon hij het eindspel net niet remise houden. Einduitslag 4-4. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
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Partijanalyse extern: Gerrit Ruegebrink – Frank Kinkenberg 

Wit : Gerrit Ruegebrink 
Zwart : Frank Kinkenberg (Schaakmaat 3) 
Datum : 11 oktober 2004 
Opening: Spaans 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. 0-0 d6 5. d4 a6 6. La4 
b5 7. Lb3 Lg4 8. c3 Le7 
8. … Pxe4 is fout, want dan volgt 9. Ld5 met aanval op Pc6 
en Pe4.     
9. Lg5 Ta7 10. Lxf6 Lxf6 11. d5 Pe7 12. a4 Da8 13. 
axb5 axb5 14. Pa3 Ld7 15. De2 c6 16. dxc6 Lxc6 17. 
Pxb5 Lxb5 18. Dxb5 Kf8 
De enige goede zet. 
19. Dc4 d5 (diagram) 20. exd5 Txa1 
Ik had totaal over het hoofd gezien dat deze toren maar 1 
keer verdedigd was. 20. Txa7 is uiteraard winnend, maar 
zoals het nu gaat is ook winnend. 
21. d6! 
Dreigt 22. Dxf7 mat. 
21. … Txf1+ 22. Kxf1 Pd5 23. Dc5 Pe7 24. dxe7+ Lxe7 
25. Dc4 De8 26. La4 Db8 27. Pxe5 
(Zie diagram.) Opgegeven. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 
 

WyyyyyyyyX 
xFaAaAgAcx 
xcAaAdBbBx 
xAaAaAeAax 
xaAaBbAaAx 
xAaLaHaAax 
xaKhAaJaAx 
xAhAaAhHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 19. ... d5 

WyyyyyyyyX 
xAfAaAgAcx 
xaAaAeBbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAjAaAx 
xKaLaAaAax 
xaAhAaAaAx 
xAhAaAhHhx 
xaAaAaMaAx 
ZwwwwwwwwY 
Eindstand 
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Partijanalyse extern: Jan Kalkwijk – Rijk-Pieter Hofstede 

Mijn laatste partij in de externe competitie vond ik 
meteen de leukste. Een kort partijtje met stukoffers en 
een mooie slotzet. Het gebeurde tegen O&O op 17 april 
van dit jaar. 
Na de zetten 
1. c4 Pf6 2. Pc3 d5 3. d4 dxc4 4. e3 Lf5 5. Lxc4 e6  
6. Pf3 c6 7. 0–0 Le7 8. Pe5 Pbd7 9. De2 h6 10. e4 Lh7 
is de 1e diagramstelling ontstaan. Zwart heeft nog niet 
gerokeerd en dat wordt hem noodlottig. 
11. Pxf7! Kxf7 12. Lxe6+ Kxe6  
De andere optie is 12. Ke8, maar dan volgt 13. e5 Pd5 14. 
Pxd5 cxd5 15. Dh5+ g6 16. Dxh6 en zwart gaat 
waarschijnlijk ten onder. Ook pion g6 gaat nog van het 
bord, zodat 4 pionnen voor het stuk met een geruïneerde 
koningsstelling voldoende voor de winst lijkt. Daarom 
speelde zwart de tekstzet. En dus: 
13. Dc4+ Pd5 14. exd5+ Kf6 15. dxc6 Pb6 16. De2 bxc6 
17. Df3+ Kg6 18. Te1 Lf6 19. De4+ Kf7 20. De6+ Kf8  
21. Lf4 g5? 22. Lc7!  
De zwarte dame kan de verdediging van de loper op f6 
niet loslaten vanwege 23. Dxf6+ Kg8 24. Te7 en zwart gaf 
het dus maar op. 

WyyyyyyyyX 
xCaAfGaAcx 
xbBaDeBbEx 
xAaBaBdAbx 
xaAaAjAaAx 
xAaKhHaAax 
xaAjAaAaAx 
xHhAaLhHhx 
xiAkAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 10. ... Lh7 

WyyyyyyyyX 
xCaAfAgAcx 
xbAkAaAaEx 
xAdBaLeAbx 
xaAaAaAbAx 
xAaAhAaAax 
xaAjAaAaAx 
xHhAaAhHhx 
xiAaAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 22. Lc7 
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Wedstrijdregels extern 

 
1. Aanvang thuiswedstrijden, 20.00 uur, kom a.u.b. op tijd en help de stukken 

klaarzetten; 
2. De thuisspelende ploeg heeft wit aan de even borden en zwart aan de oneven 

borden; 
3. Speeltempo bedraagt 2 uur per persoon per partij, noteren is verplicht; 
4. De arbiter bepaalt waar de klok staat; 
5. 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; 

6. Bij de laatste 2 minuten van de partij mag je remise claimen voordat je vlag valt, 
indien: 
▪ De tegenstander geen poging doet de partij op een normale manier te winnen; 
▪ Het niet mogelijk is op een normale manier te winnen. 
Als je remise claimt niet eerst een zet doen, maar de klok stilzetten en de arbiter 
waarschuwen. 
Als de arbiter overtuigd is dat de tegenstander geen moeite doet om de partij te 
winnen of dat het niet mogelijk is op een normale manier te winnen, dan moet 
hij/zij de partij remise verklaren. 
Is de arbiter niet overtuigd dan moet hij/zij zijn beslissing uitstellen; zelfs na het 
vallen van de vlag kan de arbiter de partij alsnog remise verklaren. 

7. Een opgegeven speler mag in zijn team op elk bord worden opgesteld; 
8. Een speler die al 4 keer in een hoger team heeft gespeeld, mag niet meer uitkomen 

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

uitkomen. Deze regel geldt niet voor het 4e team. 
 
Belangrijk: 
In het competitiereglement van de OSBO is een nieuw artikel opgenomen, artikel 29 lid 3: 
Het hoorbaar afgaan van een mobiele telefoon wordt bestraft met het in mindering 
brengen van de helft van de resterende tijd, met een maximum van 10 minuten, bij de 
speler waar de mobiele telefoon is afgegaan. De tegenstander krijgt extra 2 minuten 
speeltijd toegevoegd aan zijn resterende speeltijd.  
Het voor de tweede maal hoorbaar afgaan van de mobiele telefoon bij dezelfde speler 
wordt bestraft met het verloren verklaren van de partij. 
 
Conclusie: Zet de mobiele telefoon op de trilstand! 
 
 
Gerrit Ruegebrink
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Externe competitie: uitslagen en data 

 
1e klasse A (Zutphen 1)  Uitslag 2e klasse B (Zutphen 2)   Uitslag 
 
ma. 11okt04 Zutphen 1 - Schaakmaat 3 5½-2½  di. 12okt04 Kameleon - Zutphen 2   4-4 
di. 9nov04 SMB 4 - Zutphen 1  ma. 8nov04 Zutphen 2 - Pallas 2  6-2 
ma. 6dec04 Zutphen 1 - UVS 2  ma. 6dec04 Voorst 1 - Zutphen 2 
ma. 10jan05 OenO - Zutphen 1  ma. 10jan05 Zutphen 2 - VDS 
vr. 18feb05 Lelystad  - Zutphen 1  ma. 14feb05 Zutphen 2 - Doesborgh 
ma. 14mrt05 Zutphen 1 - Pion 2  di. 15mrt05 Doetinchem 2 - Zutphen 2 
ma. 18apr05 slotronde te UVS (Nijmegen)  di. 19apr05 slotronde te Doetinchem  
 Schaakstad 5 - Zutphen 1     Zutphen 2 - Schaakstad 6 

 
4e klasse G (Zutphen 3)  Uitslag 4e klasse C (Zutphen 4)   Uitslag 
 
ma. 18okt04 Zutphen 3 - Gendringen 5-1 ma. 11okt04 Voorst 3 - Zutphen 4  4-2 
ma. 8nov04 Lochem 3 - Zutphen 3 2½-3½ ma. 8nov04 Zutphen 4 - Pallas 4  2½-3½ 
ma. 6dec04 Zutphen 3 - Rokade 3  do. 9dec04 Eerbeek 2 - Zutphen 4 
ma. 10jan05 De Toren 6 - Zutphen 3   vrije ronde 
 vrije ronde   ma. 14feb05 Zutphen 4 - Ons Genoegen 2 
ma. 14mrt05 Zutphen 3 - Groenlo  do. 17mrt05 Ugchelen 2 - Zutphen 4 
do.  21apr05 slotronde te Rokade (Lichtenvoorde) ma. 18apr05 slotronde te Ons Genoegen (Almen) 
 Twello 2 - Zutphen 3   Zutphen 4 - Twello 3 

 

Teamindeling 

 
1e team:  2e team:  3e team:  4e team: 
 
Jan Kalkwijk  Rob The  Wim van Haaster Paul Ham 
Klaas Hagendijk Wouter Rothengatter Olav Wilgenhof  Han Molewijk 
Kees Henstra  Tom Molewijk  Wim Jagersma  Jurrien Schouten 
Eric Kloppers  Gerrit Ruegebrink Wouter Kerpershoek Egbert Talens 
Nagib Zafari  Wim van Meeteren Wim Bekkers  Max Venema 
Sule Dzepar  Hans de Vos  Martin Jaspers Focks Piet van Gorkum 
Frank Posthuma Harry de Rover 
Willem Oving  Rik Eckstein 
 
Reserves: 
 
Jan Blaak  (alleen voor 1e en 2e team) 
Daniël Alink  (alleen voor 1e en 2e team) 
Levon Sahakian  (alleen voor 1e en 2e team) 
Alexander Sahakian  (alleen voor 1e, 2e en 3e team) 
Dirk van Rikxoort (voor alle teams) 
Fred Jongkind  (voor alle teams) 
Coen Rampen  (voor alle teams)
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Toernooiverslag: Berkelstedentoernooi 

Het jaarlijkse Berkelstedentoernooi vond dit jaar plaats in Eibergen. Dit jaar speelde men 
in 2 groepen, een hoofdgroep en een recreatieve groep. Wij waren ingedeeld in de 
hoofdgroep, samen met Coesfeld, Lochem, Eibergen, Stadtlohn en Winterswijk. 
Voor Zutphen speelden mee: Jan Kalkwijk, Kees Henstra, Nagib Zafari, Hans de Vos, Wim 
van Haaster en Gerrit Ruegebrink. 
De 1e ronde was tegen Coesfeld en we wonnen met 5-1. Alleen Gerrit verloor; hij gaf zijn 
Dame cadeau in gewonnen stelling. 
De 2e ronde tegen Stadtlohn ging wat minder. Jan, Nagib en Hans wonnen, de anderen 
verloren, 3-3 dus. 
De 3e ronde tegen Eibergen ging prima: Jan speelde remise, Hans verloor, de anderen 
wonnen hun partij; uitslag 4½ - 1½. 
De 4e ronde moesten we tegen Winterswijk. Winterswijk was de gedoodverfde favoriet. 
Vorig jaar hebben ze het toernooi gewonnen. Alleen Jan en Kees wisten te winnen. Gerrit 
gaf weer eens de Dame cadeau. Ze waren duidelijk te sterk; 4-2 verlies.  
De 5e ronde tegen Lochem ging weer uitstekend. Alleen Wim verloor, de anderen wonnen 
hun partij; 5-1. 
Na deze ronde werd de stand opgemaakt. De laatste ronde moest de nummer 1 tegen de 
nummer 2, 3 tegen 4 en 5 tegen 6. Wij waren op de 2e plaats geëindigd en moesten om het 
kampioenschap tegen Winterswijk. Winterswijk had alles gewonnen, dus ze waren duidelijk 
favoriet. Dat bleek ook wel, want alleen Jan wist zijn partij te winnen en Hans en Wim 
speelden remise; de anderen verloren hun partij, wederom 4-2 verlies. 
Winterswijk dus weer kampioen, wij op de 2e plaats, toch ook niet slecht. Onze collega’s 
uit Lochem eindigden op de 5e plek. 
 
De lunch en de sfeer waren uitstekend. Volgend jaar vindt het toernooi plaats in Coesfeld. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 

Toernooiverslag: Geraardsbergen 

Het was Soved Snah die mij bij de kladden heeft gegrepen. Na jaren van stilzwijgend 
schaakcultureel onderzoek kwam hij in de vorige Toren met zo’n inspirerend verslag dat ik 
de neiging om direct naar een ver buitenland af te reizen slechts met moeite kon 
onderdrukken. (Het schooljaar liep nog…) Maar ziedaar: een leraar heeft volkomen terecht 
7 weken vrij in de zomer, ook om zich weer eens wat breder te ontwikkelen op 
Terschelling of in een cultureel en geografisch verantwoord oord waar geschaakt wordt.  
Al jaren ga ik in de zomer daartoe naar de interessante plaats Dieren, waar anderen de 
voorkeur geven aan Gent. Naar Gent ben ik 10 jaar geleden ook een keer geweest, maar 
het viel me niet mee. Ik miste het prachtige rechthoekige jaren ’60 winkelcentrum vlakbij 
de speelzaal; ik miste de even geometrische sporthal en de heerlijk steile arbiter Wil 
Haggenburg. En ik miste de snelle fietsrace naar Dieren v.v. en mijn eigen bed. Wat bood 
Gent: een reusachtige kathedraal die de hele kronkelige stad in een donkere schaduw 
zette, een feest dat altijd aanhield dankzij Leidenaren en heel veel bier en een speelzaal 
(toen) ver buiten de binnenstad. Dat leverde nog wel het legendarisch “geslenter” (we 
hadden er toen een echt woord voor) van Klaas op. Verder een afschuwelijk in-lelijk 
studentencomplex om in te slapen en ik ben er nooit meer geweest. Ik weet nog mijn 
score: 3½ uit 9; Yvon deed ook mee en had 4½ en Klaas versloeg menig meester en 
eindigde in de subtop (klopt dat wel?). 
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Maar door Soved Snah werd ik mij opeens bewust van mijn bekrompen kijk op alles. Hoezo 
altijd naar dat duffe Dieren? Naar dat oer-Hollandse gebruik om de wethouder van 
sportzaken van de gemeente Rheden mede uit naam van alle sponsors een gigantische 
speech te laten afsteken vlak voor de 1e 
ronde begint. Naar die vreselijk degelijke 
Wil Haggenburg en zijn in 20 jaar niet 
veranderde team (die mensen worden ook 
niet ouder!). Naar het sfeerloze 
mistroostig mislukte winkelrechthoekje 
met de sporthal met de meest 
bespottelijke naam die voor het blok 
beton kon worden gegeven:”Theothorne” 
(Je zou satanist worden…). Naar de 
eeuwige loterij met als hoofdprijs een 
klassieke Gazelle. Naar het altijd weer 
door 10 mensen verslapen bij de laatste 
ronde die om 10 uur begint… Naar de 
gesprekken met Jeroen Bosch die gegarandeerd van club gaat veranderen. En als toppunt 
van zekerheid: altijd terug naar huis in de avond. 
 
Nee, na Soved Snah moest het roer om. Kon ik ook maar berichten over de schaakcultuur 
van verre volken… Maar goed, een leraar is geen makelaar en het budget speelt ook een 

rol. Het werd Geraardsbergen; 35 km ten 
westen van Brussel. Ik hoor u denken: je 
bent toch al in België geweest? Jazeker, 
maar in Gent keek ik volledig door mijn 
gefixeerde Dierense bril. 
En de enige Belg die ik er sprak was de 
dandy die verloor van Yvon en die 
vervolgens mij bijna naar de keel vloog 
omdat hij er zeker van was dat ik haar had 
voorgezegd, want hij kon niet van een 
vrouw verliezen. 
Ik hield mijn reis angstvallig geheim en 
inderdaad: er waren haast geen 
Nederlanders te bekennen bij het 
weekendtoernooi! Onvoorstelbaar mooi was 

de speelzaal: in een koetshuis van een abdij met een enorm terras ervoor. Ik verbleef 
eveneens in een klooster in de plaats 
Deftinge op 4 km. Daar was ik de eerste 
nacht de enige gast; zuster Valeria (1 van de 
7 nog resterende zusters) kwam mij door een 
doolhof van galmende gangen en granieten 
trapportalen een slaapkamer wijzen uit de 
tijd dat het klooster een levendig en groot 
seminar had. In de sobere kamer viel de rust 
en eenvoud op, evenals het aan de wand 
bevestigde witte kruisbeeldje. Ik sliep als 
een roos (“De naam van de roos”, daar 
moest ik wel aan denken). 
De zaterdagochtend hield ik nu tijd over voor 
een 1e culturele verkenning. Het landschap 
van de Geraardsbergers is voor onze begrippen belachelijk steil: alle straten hebben een 
bizarre scheefstand. De wielerliefhebbers kennen de stad wellicht van “de Muur” uit de 
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ronde van Vlaanderen; nou die helling is beslist geen beeldmanipulatie. Ik had mijn 
racefiets mee op de trein genomen om 
het bultje ook even te bedwingen, maar 
ik kwam er dus niet zonder afstappen op. 
Bovenaan gekomen merkte ik tot mijn 
niet geringe verbazing dat de meeste 
Belgische wielrenners niet de muur zelf 
bedwongen, maar een comfortabele 
asfaltweg die met een omweg en 
gebruikelijker hellingshoek ook bij het 
kapelletje op de top uitkwam. Hoe dan 
ook: alle wielrenners gingen bezweet dat 
kapelletje binnen om er minstens een 
half uur lang de O.L.V. te danken voor 
het feit dat het ze weer was gelukt. 
Het werd tijd voor het ontbijt: ik vond al 

snel een leuk theehuis bij een bakkerij 
middenin de stad, genaamd: “De 
erfzonde” (past goed bij Theothorne!).  
Daar zat een soort stadspatroon, met wie 
ik al snel in contact kwam. Het meest 
opzienbarende was het volgende: 
Geraardsbergen heeft ook een Manneken 
Pis en die is zelfs ouder dan die van 
Brussel… Hij staat voor het gemeentehuis 
en heeft dit weekend een schaakjasje 
aan! Om het belang van dit beeldje te 
benadrukken gaf hij mij ter inzage het 
verenigingsblad van het Manneke Pis van 
Geraardsbergen-genootschap. Ik vond het 

een geweldig blad, vol toespraken over niets anders 
dan het Manneke, foto’s van volwassen mannen en 
vrouwen die gehuld in potsierlijke gewaden de 
diverse rituelen rondom het plassend beeldje mede 
vormgeven met een voor mij onbegrijpelijke ernst en 
met enorme beschouwingen over soortgelijke 
beeltenissen elders ter wereld. 
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Het toernooi ving aan. Bijna 110 deelnemers waren er en tot mijn verbazing zat ik ruim bij 
de onderste helft qua rating. En dat met 1800? De oplossing werd mij aangereikt door een 
hier bekende Limburger, luisterend naar de typerende naam Jo (die naam komt terug!). In 
België mogen resultaten in de interne competitie meegenomen worden bij de ELO-
berekening! Ik dacht even aan Zutphen en de scores van een Jan Kalkwijk, bijvoorbeeld… 
Die zou al gauw richting 2350 gaan met zo’n systeem! Het gevolg laat zich raden: de 
weinige Nederlanders die meededen mochten stiekem zo’n 150 punten bij de eigen rating 
optellen om in dit gezelschap een goed beeld van de te verwachten weerstand te krijgen. 
Over het schaken zelf: het ging eigenlijk prima: ik haalde 50% in zowel het reguliere 
toernooi (7 ronden van 1 uur p.p.p.p.) als bij het snelschaken op zaterdagavond. Die 
laatste prestatie leverde zelfs een ratingprijs op…Er waren diverse leuke partijen in het 
reguliere toernooi; de laatste vond ik zelf het aardigst. Ik speelde tegen de 
eerdergenoemde Jo, die bij winst een forse ratingprijs had binnengehaald. Ik deed echt 
alles om hem die te gunnen: onwijs slecht openen, totaal weggespeeld worden en 
belanden in een stelling waarbij hij alle stukken in de aanval had. Dat overkomt me weinig 
en ik kan ook niet goed verdedigen. Dus zag ik bijna bij elke zet voor hem winnende en 
onweerlegbare offers. Alleen bracht hij ze steeds niet. Ten slotte kon ik zelfs afwikkelen 
naar een potremise-eindspel met 6 pionnen elk en een dame voor hem en 2 torens voor 
mij. Mijn koning stond vrij kaal en zijn dame optimaal. Ik kon wel alles dekken, op een 
verre a-pion na. Ik vond het wat onbeleefd om remise aan te bieden, want hij had zo mooi 
gestaan dat hij vast moest wennen aan deze totaal vlakke stelling, waarin hij eindeloos 
schaak kon en moest geven. Maar nee hoor: hij ging “winnen” door met zijn dame die a-
pion op te eten… Dat kon dus niet: de torens boden een ondekbaar mat in 4 dat hij gemist 
had. Arme Jo, gebroken gaf hij op… en vertrok direct naar 
huis! 
 
Jo Coort – Eric Kloppers, Geraardsbergen 2004, 7e ronde.  
 
Zie diagram. Wit had de hele partij subliem gestaan en 
moet nu de zwarte koning een veilig plekje heeft 
opgezocht meer dan tevreden zijn met remise. Maar nee, 
die pion op a4 ziet er zo verleidelijk uit… 
 
39. Dd4?! Tf2 40. Dxa4?? Tg7! 
De witte dame staat nu op het slechtste veld van het hele 
bord… 
41. h4 Tfxg2+ 42. Kh1 T2g4  
En mat op de volgende zet… 0-1 
 
Eric Kloppers 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaCaGx 
xAaBaAcAbx 
xaAaBlAaAx 
xBaAaBaAax 
xhAaAhAaHx 
xAaHaAaHmx 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 38. ... Kh7 
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Ledenlijst 

Naam Elo  
Daniel Alink  1886  
Wim Bekkers  1504  
Jan Blaak  1764  
Sule Dzepar  1813  
Rick Eckstein    
Raymond Gieteling 1451  
Piet van Gorkum 1405  
Wout van Gulik 1895  
Klaas Hagendijk 1898  
Paul Ham  1352  
Kees Henstra  1964  
Geert Houterman 1829  
Fred Jongkind  1529  
Jan Kalkwijk  1980  
Wouter Kerpershoek   
Jim Klinge  1887  
Eric Kloppers  1796  
Rik de Lange  1819  
Maarten van Leeuwen  
Wim van Meeteren 1617  
Han Molewijk  1481  
Tom Molewijk  1612  
Willem Oving  1912  
Frank Posthuma 1723  
Dirk van Rikxoort 1647  
Wouter Rothengatter 1767  
Harry de Rover 1575  
Gerrit Ruegebrink 1710  
Alexander Sahakian 1641  
Wim van Schooten   
Jurriën Schouten 1458  
Egbert Talens  1416  
Rob The  1888  
Vincent Theissen   
Max Venema  1373  
Hans de Vos  1670  
Meinze Weerman 1595  
Gert Jan Westerveld 1311  
Olav Wilgenhof 1625  
Berry Withuis  1877  
Nagib Zafari  1754  


