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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 van Haaster 
Teamleider team 4: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  € 88,- per jaar 
Juniorleden:  € 52,- per jaar 
Aspirantleden:  € 39,- per jaar 
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 20:00 - 24:00 
 
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 19:00 bij Olav Wilgenhof.  
  
Deadline kopij Toren 98: 
11-03-2005
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Voorwoord 
Allereerst een niet zo leuk bericht dat ons oud lid Meinze Weerman op goede vrijdag is 
overleden. Ik ben namens de Schaakvereniging naar de herdenkingsdienst geweest. Tijdens 
deze dienst werd regelmatig aandacht besteed aan het schaken, want schaken was naast 
het vissen een grote hobby van Meinze. Hij heeft dan ook zo lang als mogelijk was de 
schaakvereniging bezocht. Hij vond het ontzettend jammer dat hij de schaakavond niet 
meer kon bezoeken. Hij miste het schaken. Ik wens zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte om dit verlies te verwerken. 
 
Dan het plotselinge bericht dat Gary Kasparov gestopt is met schaken en zich gaat 
toeleggen op de politiek. Het zal mij benieuwen of hij in de politiek ook een dergelijk 
stempel kan zetten als in het schaken. Ik heb zo m’n twijfels? 
 
Osbo-perikelen 
Op de laatste Algemene ledenvergadering van de Osbo is een voorstel van Pallas in 
stemming gebracht om naast de avondcompetitie een zaterdagcompetitie te starten. Het 
was een zeer rumoerige vergadering waarbij de voorzitter van de Osbo, de heer Van Buren, 
niet alles onder controle had. Er is met algemene stemmen een motie van afkeuring 
aangenomen over de wijze waarop de zaterdagcompetitie in stemming werd gebracht. Het 
voorstel is met 48 tegen 40 stemmen verworpen. Er waren 17 onthoudingen.  
Er is een commissie van voor- en tegenstanders benoemd om weer kijken naar het 
voorstel. Inmiddels heeft 1 commissielid zich teruggetrokken omdat hij zich niet kon 
vinden in de werkwijze van de commissie.  
Naar aanleiding van de commotie op de algemene ledenvergadering hebben de andere 
bestuursleden van de Osbo de voorzitter van de Osbo laten weten, dat zij er de voorkeur 
aan geven dat er een nieuwe voorzitter zal komen die dan met een schone lei kan 
beginnen. Aldus werd besloten. De vice-voorzitter, Huub Blom, neemt de taken van de 
voorzitter waar. 
Op 22 juni 2005 vindt er een extra Algemene ledenvergadering plaats. 
 
Interne competitie 
De interne competitie verloopt voorspoedig. Kees Henstra staat bovenaan, op de voet 
gevolgd door Jan Kalkwijk. Opmerkelijk is de hoge plaats van Wouter Kerpershoek. 
Op 6 juni is de laatste ronde. Ik ben benieuwd wie de nieuwe kampioen zal worden. 
 
Externe competitie 
Hoera, het derde team is ongeslagen kampioen geworden en speelt volgend seizoen weer 
in de 3e klasse. Proficiat allemaal, na 1 jaar in de 4e klasse weer terug in de 3e klasse! 
 
Het vierde team is op de 5e plaats geëindigd. De laatste wedstrijd tegen Twello 3 werd 
overtuigend gewonnen met 5-1. Een prima resultaat. 
 
Het tweede team moest de laatste wedstrijd tegen Schaakstad 6 winnend afsluiten om niet 
te degraderen. We hadden Daniel Alink meegenomen als sterkste wapen. We hebben zeer 
goed gespeeld en wonnen met 5-3. Daardoor zijn we op de 5e plaats geëindigd en hebben 
ons dus gehandhaafd in de 2e klasse. Goed gedaan. 
 
Tenslotte het eerste team. 3 teams stonden met 9 matchpunten bovenaan. Zutphen stond 
2e met een halve bordpunt achter op UVS 2. Een belangrijke wedstrijd dus, maar er was 
een probleem. Sule Dzepar kon op het laatste moment niet mee doen en daardoor heeft 
hij geen 2 keer meegespeeld in dit team. Dit is een voorwaarde als je aan het begin van de 
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competitie opgegeven bent. Voldoe je hier niet aan dan krijg je 2 wedstrijdpunten in 
mindering. We speelden dus bij voorbaat al een kansloze wedstrijd. Dit was echter niet te 
merken aan de spelers want Zutphen won met 5-3. UVS won echter ook en wel met 5½ - 
2½ en is daardoor kampioen geworden. Wij zijn uiteindelijk op de 3e plaats geëindigd, ook 
een goed resultaat. 
 
Conclusie: 1 team kampioen geworden en de andere teams goed gespeeld. Volgende keer 
goed opletten of een opgegeven speler 2 keer meespeelt. 
 
Snelschaken 
Op 20 juni is de jaarlijkse snelschaakwedstrijd in Lochem. In de Born is er die avond wel 
schaken voor diegenen die niet mee gaan. 
 
Op 27 juni is de jaarlijkse snelschaakwedstrijd in Zutphen. Dit is tevens de laatste 
schaakavond van dit seizoen. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 29 augustus 2005 zal de jaarlijkse Algemene ledenvergadering worden gehouden. 
 
Vakantie 
Rest mij iedereen een prettige vakantie, in goede gezondheid, toe te wensen en ik zie u 
graag weer op 29 augustus 2005. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Gerrit Ruegebrink, voorzitter 
 

Redactioneel 
De productie van deze Toren heeft op zich laten wachten. In eerste instantie is gekozen 
voor uitstel van productie, omdat een aantal verslagen nog niet binnen waren. Uiteindelijk 
hebben we verslagen van alle slotrondes van de OSBO-competitie. Ook is de productie 
verder uitgesteld wegens drukke werkzaamheden op ander gebied. De redactieleden 
komen veelal in het weekend bij elkaar om één en ander te regelen. De afgelopen 
weekenden was ik steeds verhinderd. Nu is het er dan eindelijk. Wat er verder aan bod 
komt in deze editie zul je zelf moeten lezen, omdat bij de eigenlijke productie ik ook niet 
aanwezig zal zijn (geweest). Wel kan ik nog meedelen dat de stand van de interne 
competitie van ronde 29 gepubliceerd is. De 30e ronde is al gespeeld en we spelen er nog 
twee. De eindstanden van de externe competitie zijn ook te lezen in deze editie. 
 
Overigens schijnt er crisis te zijn bij de OSBO en is de voorzitter de laan uitgestuurd. Nadat 
op de vergadering het onderwerp de lagere teams in de OSBO op zaterdag te laten spelen 
op nogal onprofessionele wijze is gelanceerd, liepen als gevolg hiervan de emoties hoog 
op. De rest van het OSBO-bestuur heeft naar aanleiding van dit incident als hierboven 
aangegeven besloten en Huub Blom heeft als vice-voorzitter het voorzitterschap op zich 
genomen. Voor zover ik weet zal het onderwerp in de toekomst wederom opnieuw aan bod 
komen. Het is niet de eerste keer dat men hierover discussieert en het zal ook wel niet de 
laatste keer zijn.  
 
 
Olav Wilgenhof 
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Agenda 

maandag 30 mei   Interne competitie ronde 31 
maandag 6 juni   Interne competitie ronde 32 (laatste ronde) 
maandag 13 juni   Rapid of snelschaken 
maandag 20 juni   Snelschaken in Lochem 
maandag 27 juni   Snelschaken in Zutphen 
juli en augustus  Zomervakantie 
maandag 29 augustus  Algemene ledenvergadering 
maandag 5 september Rapid of snelschaken (dit omdat de eerste maandag in 

september nog veel mensen op vakantie zijn) 
maandag 12 september Eerste ronde interne competitie nieuwe seizoen 
 

Wedstrijdverslag extern: Lelystad 1 – Zutphen 1 
Een lekkere uitwedstrijd! 
 
Altijd iets om je op te verheugen: Lelystad-uit… Met merkbare tegenzin staat ons zevental 
aan de meet bij het station van Zutphen, terwijl sneeuwvlokken een barre tocht 
aankondigen. Zevental? Jazeker, want onze achtste man, invaller Daniel Alink was 
aangenaam verrast toen hij Klaas’ uitnodiging hoorde, want de ouders van zijn kersverse 
vriendin wonen in Lelystad. Hij ging er dus op eigen gelegenheid heen! Onderweg blijkt de 
sneeuw geen blijvertje en in Lelystad regent het zelfs, zodat we exact om acht uur kunnen 
aanschuiven. Inderdaad was Daniel er al, waarbij voorzien kan worden dat zijn aanwezige 
en bepaald leuke vriendin Clementine een factor van belang kan zijn. Ik adviseer haar 
desgevraagd (“Kan ik zomaar rondkijken of hindert dat?”) al in het begin om af en toe met 
een deskundige blik op de borden te kijken, wat zij met name bij Daniel met overtuiging 
brengt. 
 
Tijd voor de eerste ronde langs de borden. Vlak naast mij op bord 8 zit Frank Posthuma: 
hij speelt een onregelmatig soort Engels tegen met zwart en het ongelofelijke gebeurt: na 
7 minuten bedenktijd wint hij juist als ik op het bord kijk een vol stuk en zijn 
ontgoochelde tegenstander geeft direct op. Commentaar van Frank: “Als het in Kampen 
aan het spoor had gelegen was ik nu gelijk naar huis gegaan…” Hij zal in het vervolg nog 
vaak op zijn horloge kijken, maar geeft later toe dat het wachten veel leuker is na een 
blunder van de tegenstander dan andersom. Aan bord 7 zit ik in een mij bekende 
Dameloperspel-stelling, maar zwart speelt gezonde zetten en ik bereik geen 
openingsvoordeel. De tweede invaller is Jan Blaak op 6; hij speelt zijn Siciliaan goed en 
zijn tegenstander heeft wel enig initiatief, maar Jan heeft een betere structuur voor het 
eindspel. Dameruil is wat Jan wil!  
 
Nu zijn we bij de man van de avond, Daniel. Het wordt me duidelijk dat hij bepaald iets 
wil laten zien vanavond als hij met Lxh7! een offer op lange termijn durft te brengen in 
zijn geliefde wit-systeem met d4 en Lg5. Het is druk bij zijn bord! 
 
Op bord 4 vinden we Kees Henstra: hij moet een Stonewall in de voorhand omkrijgen en 
dat zal geen makkie worden tegen dit solide systeem, dat Berry Withuis (die onlangs 85 is 
geworden!) ook speelt. Aan 3 is Nagib met wit op de damevleugel bezig met een mooi 
uitziend initiatief vanuit een Siciliaan. Paarden zijn bij ons in de uitverkoop deze avond. 
Dat heeft Kees Henstra (waar niet 1 paard meer op het bord is) al op de heenreis 
voorspeld, want zowel bij Klaas Hagendijk als bij Jan Kalkwijk op 1 zien we dat de 
tegenstanders het paardenpaar hebben en de Zutphenaren het loperpaar. Aan beide 
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borden is er sprake van ruimtevoordeel: bij Klaas na het Spaans met f5 en bij Jan vanuit 
het geliefde Engels met wit. 
 
Na 2½ uur is het tijd voor de tweede omloop. Er volgen nog voor het laatste uur 4 
beslissingen. Eerst wordt het remise bij Jan Blaak, die zijn partij degelijk en goed heeft 
opgezet en een nuttige (en ervaren) invaller blijkt. Nagib komt even later ook vragen of 
een remise mag: ik vind van wel, gezien de stand in de match en de stellingen. Het is nu  
1-2. 
 
Bij Daniel is het spektakel: hij maakt er een waar feest van door de dapper naar voren 
gekomen zwarte koning nog een tweede lekkernij voor te zetten (een paard). Ook dat 
offer mag niet geweigerd worden en er volgt een tamelijk geforceerde afwikkeling, 
waarbij Daniel de koning op e4 mat krijgt! Een esthetisch mooi plaatje en Clementine kan 
tevreden afscheid nemen van haar minnaar en schaakheld (zij heeft morgen een lange 
dag). Gelukkig hebben we nog steeds een trouwe supporter, want laten we niet vergeten 
dat Frank Posthuma nu al 3 uur licht geeuwend loopt rond te kijken na zijn mini-
schaakoptreden tot 20:15 uur. 
 
Gezien mijn totaal vlakke stelling en de stand in de match bied ik remise aan, wat door 
mijn tegenstander snel wordt geaccepteerd, waardoor het al 1½-3½ staat. 
 
Ook bij Kees wordt het remise. Hij is hiermee niet bepaald tevreden, want hij stond 
halverwege zo mooi, maar kwam niet tot het juiste plan, dat begon met de afruil van een 
toren. Jan Kalkwijk zit op fluweel: hij heeft een prachtige aanvalsstelling opgebouwd en 
zijn tegenstander dreigt over de g-lijn acuut te verliezen. Ook kampt deze man met een 
toenemende tijdsdruk. Stukwinst kan niet uitblijven en nu lijkt het beslist. Maar nee hoor: 
Jan mist zelf een klein tactisch valletje en mag niet alleen een loper teruggeven om 
torenverlies te voorkomen, maar moet met de koning vervolgens uit een spervuur aan 
Dame-schaakjes zien te ontkomen. Ieder ander zou nu balend remise hebben gegeven, 
maar niet Jan: hij rechtte na enig hoofdschudden de lange rug en kraakte de tegenstander 
alsnog in het eindspelletje!  
 
Ook bij Klaas bleek koelbloedigheid troef. Zijn tegenstander had zich met zijn 2 paarden 
en dame geheel ingegraven en wachtte slechts af. Klaas zette lekker vlot en deed slim 
genoeg niet eens zoveel belangrijks, want zijn tegenstander had nog maar weinig tijd over. 
Tenslotte volgde de lang verwachtte ruil, waarna de tegenstander opveerde: had Klaas nu 
niet de “slechte” loper tegen het goede paard van hem? Nee, hoor, Klaas had gewoon even 
gerekend en brak door met een pion, wat het paard en de partij kostte voor de jonge 
Lelystedeling.  
 
Zo werd de eindstand 2-6 en is een prima stap gezet richting het grote doel… Maar de 
laatste 2 ronden zijn heel spannend, want we treffen nog 2 concurrenten om de titel. Het 
valt me in dit seizoen op dat we veel degelijker bezig zijn dan eerdere jaren (niemand 
vergooide de partij) en dat onze spelers ook team-tactisch advies vragen rondom remise 
wel of niet, iets dat in de komende matches van doorslaggevende waarde kan zijn.  
 
Persoonlijke scores op een rijtje: 
 
1 Jan Kalkwijk  1  5 Daniel Alink  1 
2 Klaas Hagendijk 1  6 Jan Blaak  ½ 
3 Nagib Zafari  ½  7 Eric Kloppers  ½ 
4 Kees Henstra  ½  8 Frank Posthuma 1 
 
Eric Kloppers 
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Wedstrijdverslag extern: Schaakstad 5 – Zutphen 1 

Het is maandagavond 20h00. In het Nijmeegse UVS 2 begint de gemeenschappelijke 
slotronde. Er zijn nog 3 kanshebbers denkt men, het genoemde UVS 2, PION 2 en Zutphen. 
Helaas konden Kalkwijk en Dzepar de laatste ronde niet meespelen. Dzepar heeft nog maar 
1x meegespeeld. Een belletje naar Huub Blom heeft geen resultaat. We krijgen 2 
matchpunten straf… (Een speler moet minimaal 2x meespelen!) Ik besluit maar niets te 
zeggen, maar we kunnen het kampioenschap wel vergeten. 
 
De overige spelers gaan vol goede moet de strijd aan. Op mijn bord verloopt de partij 
voorspoedig. Het gesloten Siciliaans verraste mijn tegenstander dermate, dat hij binnen 15 
zetten kon opgeven. 0-1. Henstra staat goed, Nagib offert een kwal voor een 
koningsaanval, Oving staat een stuk voor. Ook Alink staat lekker en pion voor. Posthuma 
heeft de storm overleefd, maar staat kwal achter tegen een pion voor. Kloppers heeft wat 
achterstand in ontwikkeling. 
Kerpershoek heeft een vergiftigde b2 pion genomen en verliest de Dame en de partij 1-1. 
Hierna gaat het snel: 
Alink wint de partij gemakkelijk met een koningsaanval 1-2. Oving wint in de aanval 1-3. 
Henstra wint een stuk en de partij 1-4. Kloppers verliest in tijdnood 2-4. Nagib ontsnapt 
met een remise. Ook Posthuma houdt zijn partij. De einduitslag wordt dus 3-5. Dit was te 
weinig geweest, want UVS 2 won met 5½-2½ en had dus 1 bordpunt meer gehad. 
 
Jammer van deze gemiste kans. 
 
   Schaakstad 5         1690 - Zutphen (-2 Mp)        1843 3  - 5 

1. H. Pruijssers        1703 - K. Hagendijk           1901 0  - 1 

2. A.C. Cornelisse      1780 - C.C. Henstra           1936 0  - 1 

3. G. Heimerikx         1616 - N. Zafari              1794 ½  - ½ 

4. H.J. Scholten        1643 - W. Oving               1908 0  - 1 

5. R. Bos               1689 - D. Alink               1849 0  - 1 

6. J.V.G. Kaagman       1756 - F. Posthuma            1759 ½  - ½ 

7. P. Grasman           1540 - E. Kloppers            1755 1  - 0 

8. W.de Bruin           1790 - W.H.F. Kerpershoek          1  - 0 

 
    Zutphen                    Rel.nr  1  2  3  4  5  6  7  Ap Bp KNSB TPR  W-We 

1.  J.P.TH. Kalkwijk           5970932 ½  ½  1  ½  1  1  -  6  4½ 1981 2077 +0,3 

2.  K. Hagendijk               6401197 0  0  1  1  1  ½  1  7  4½ 1901 1895 +0,0 

3.  C.C. Henstra               6137912 0  -  0  1  ½  -  1  5  2½ 1936 1796 -0,9 

4.  N. Zafari                  7928679 1  ½  ½  0  ½  0  ½  7  3  1794 1697 -0,9 

5.  W. Oving                   7454645 1  1  0  1  -  ½  1  6  4½ 1908 1903 -0,0 

6.  D. Alink                   7866782 -  -  -  -  1  -  1  2  2  1849 2019 +0,6 

7.  A. Sahakian                8104712 1  -  1  -  -  1  -  3  3  1734 2059 +1,5 

8.  S. Dzepar                  7846685 -  0  -  -  -  -  -  1  0  1811 1532 -0,7 

9.  J.A. Blaak                 8037887 -  -  -  -  ½  -  -  1  ½  1775 1629 -0,2 

10. E. Kloppers                7097695 1  1  1  1  ½  1  0  7  5½ 1755 1992 +2,1 

11. F. Posthuma                7257019 -  ½  0  1  1  0  ½  6  3  1759 1713 -0,3 

12. G.J. Ruegebrink            6400163 1  -  -  ½  -  -  -  2  1½ 1681 1792 +0,3 

13. L. Sahakian                8054002 -  -  -  -  -  0  -  1  0  1766 1596 -0,4 

14. W.H.F. Kerpershoek         7873569 -  0  -  -  -  -  0  2  0       1482 

 
 
Klaas Hagendijk
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Zutphen 2 – Schaakstad 6 

Dinsdag 19 april 2005 is de laatste gezamenlijke slotronde gespeeld in Doetinchem. Voor 
ons was het belang zeer groot. Zutphen 2 diende zich alsnog te handhaven in de tweede 
klasse. Het doel aan het begin van het seizoen was dat het derde in ieder geval zou 
promoveren. Het tweede was daardoor wat minder sterk. Gelukkig zijn we in die opzet 
geslaagd en is het derde gepromoveerd en heeft het tweede zich gehandhaafd. Het eerste 
is helaas niet gepromoveerd. We liepen zelfs tegen een disciplinaire straf op omdat Sule 
Djepar niet twee keer gespeeld had. Het gevolg was een boete en twee matchpunten in 
mindering. Je kunt het niet eens zijn met deze regel; namelijk dat een vaste speler in een 
team minimaal twee keer moet spelen maar aan de andere kant was deze regel wel vooraf 
bekend, dus kunnen we ons helaas nergens op beroepen.  
 
De entourage in Doetinchem was prettig. Gelukkig waren we niet zo heel dicht op elkaar 
gepakt als dat in Lichtenvoorde het geval was. Er kon ontspannen geschaakt worden. Ons 
tweede had voor deze laatste ronde een sterke troef uit de oude doos gehaald, namelijk 
Daniel Alink. Hij was niet vast opgesteld in het eerste en zijn rating was gelukkig niet te 
hoog voor het tweede. Hijzelf gaf aan mee te willen doen om het tweede te redden voor 
roemloze degradatie. Heel erg bedankt. Onze tweede troef was ikzelf. Ook ik heb mij 
opgeworpen om mee te doen en Gerrit heeft ook daarmee ingestemd, al betekende het 
wel dat Wouter Rothengatter helaas niet mee kon. Gelukkig kon hij leven met dit gegeven. 
Uiteindelijk zijn we met Rob The, Daniel Alink, Wim van Meeteren, Gerrit Ruegebrink, 
Wouter Kerpershoek, Hans de Vos, Rick Eckstein en ikzelf de strijd aangegaan tegen 
Schaakstad 6. Ook voor hen stond degradatie op het spel. Sowieso was het in deze poel 
zeer spannend omdat meerdere teams streden voor het kampioenschap en dus ook 
meerdere teams streden tegen degradatie. Onze opdracht was heel duidelijk. Alleen winst 
zou ons verzekeren van handhaving. Schaakstad 6 had genoeg aan gelijkspel.  
 
Rob The heeft zijn seizoen niet zullen we maar zeggen, hoewel hij weinig routine meer 
heeft en toch meestal opgesteld stond aan het eerste bord. Waarschijnlijk vanwege zijn 
rating. Die zal na dit jaar behoorlijk zijn gezakt. Hij haalde slechts 1 punt uit 6 of 7 
wedstrijden. Voor zijn niveau heeft hij veel te sterke tegenstanders gehad. Het meest 
opvallend was toch wel dat de eerste-bord-speler van Doesborgh een rating had van 2100 
plus; niet echt een doorsnee rating voor de tweede klasse onderbond, als je het mij 
vraagt. Van Otto (broer Wilgenhof) begreep ik dat hij normaliter uitkomt voor ASV in de 
KNSB. Je moet maar ambities hebben om dan onderbond te gaan spelen. Maar goed, na 
afloop van zijn partij tegen Rob (let wel; dit was niet de laatste ronde partij) wees hij Rob 
er nog eens fijntjes op dat de stappenmethode voor hem uitgelezen zou zijn om iets bij te 
leren. Nou vraag ik je… Gelukkig heeft die man niet eens alles gewonnen en ik hoop dat hij 
flink wat ratingpunten zal verliezen. Schlepenbouwer heet hij, geloof ik. Meteen vergeten 
die naam. Helaas zat het Rob ook dit keer niet mee, en moest hij na een verbeten strijd 
wederom capituleren. Ik weet niet meer hoe de partij zich ontwikkelde en ik zal de details 
hieromtrent niet uitéén kunnen zetten. Toch heb ik bewondering voor Rob’s volharding en 
vooral voor zijn tomeloze inzet voor onze club.  
 
Daniel Alink had met wit aan het tweede bord niet veel moeite met zijn tegenstander die 
de opening helemaal verkeerd speelde en al gauw zeer slecht kwam te staan. Daniel 
schoof de partij moeiteloos uit, hoewel gaande de partij er nog wel aan aantal wendingen 
waren waarvoor hij moest oppassen. Gelukkig hield hij alles potdicht en kon hij afwikkelen 
naar een gewonnen eindspel met twee ver opgerukte pluspionnen tegen een slechte loper. 
 
Mijn partij aan het derde bord (met zwart) liep op rolletjes, althans zo leek het. Met een 
schijnoffer net na de opening kreeg ik het initiatief. Het is dat mijn tegenstander te snel 
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speelde en niet op dit schijnoffer geanticipeerd had, anders zou het heel anders zijn 
gelopen. Wellicht dat ik dan nog had moeten vechten voor remise… Gelukkig speelde hij 
het precies volgens mijn scenario, bleef ik na dit schijnoffer twee pionnen voor en had ik 
mijn stukken beter staan. In het middenspel heb ik hem uiteindelijk volledig klemgezet 
zodat hij moest afwikkelen naar een verloren eindspel met een stuk en één pion minder. 
 
Van de andere partijen weet ik helaas niet veel meer. Wel weet ik dat Wim van Meeteren 
en Rick Eckstein beiden remiseerden, dat Gerrit Ruegebrink en Wouter Kerpershoek 
wonnen en Hans de Vos verloor. Eindstand dus 5–3.  
 
 
Olav Wilgenhof 

Wedstrijdverslag extern: Twello 2 – Zutphen 3 
Kampioen! 
 
Om te beginnen, de poëtische woorden van onze nestor, Dirk van Rikxoort: 
 
‘Schaken is een edel spel 
opwindend is het echter wel 
Vooral als ’t kampioenschap gloort 
mits ieder speelt zoals ’t hoort 
Dan moet er zonder zeuren 
aan ieder bord iets meer gebeuren 
Doet elke speler zo zijn best 
is er de zege die ons rest 
 
In die zin gaf het derde hen van katoen 
Resultaat: fantastisch kampioen!’ 
 
In oktober 2004 hebben we ingezet op een herstel van de degradatie van het seizoen 
daarvoor. Mijn doel was om dat te doen met zo min mogelijk spelers. Dat is allebei heel 
goed gelukt: we zijn kampioen geworden met de inzet van 7 spelers op een team van 6! 
Olav, Wouter, Martin, Dirk, Wim J., Wim B. en Wim van H. 
Alle spelers wil ik heel hartelijk danken voor hun trouwe opkomst! Het gaf waarachtig een 
mooi eendrachtig gevoel. Steeds dezelfde gezichten en met alle neuzen dezelfde kant op! 
Heel fijn! 
 
In het verslag van de vorige keer, ik geloof januari, hadden we twee keer gespeeld en 
schreef ik over de miraculeuze ontsnapping bij Lochem 3. Tot mijn verbazing was het niet 
Lochem 3 dat onze naaste concurrent zou zijn, maar Twello 2, dat tot het einde volgde 
met slechts 1 punt achterstand.  
 
Op de slotavond in Lichtenvoorde speelden we nota bene tegen het laatstgenoemde team. 
Wij hadden die avond aan een gelijkspel van 3-3 genoeg. Wim Bekkers, die een wat 
ongelukkig seizoen speelde, opende de score. Het was tien uur en we stonden met 1-0 
voor. We hadden afgesproken, dat de enige remise die onoverlegd mocht worden 
overeengekomen, de winnende remise zou mogen zijn. Olav zou de vraagbaak zijn. De 
manier waarop dit werd besloten, gaf de harmonie in het team weer, iets waar ik met 
vreugde op terugkijk.  
 
We liepen die avond van de 1-0 uit naar de 3-0, dus het kampioenschap was binnen, 
ongeacht de andere resultaten. (Eindstand was 2½-3½ - red.) Het was een zeer 
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luidruchtige avond, zeker ook vanwege het feit dat alle teams van twee afdelingen er aan 
het spelen waren. Wat mij bijzonder ergerde, was het feit dat er schakers waren, die – 
waarschijnlijk omdat er voor hen niets meer op het spel stond – ongegeneerd en 
ongeïnteresseerd in concentratie, bovenmatig plezier hadden. Tweemaal heb ik mijn 
beklag gedaan en verzocht om verwijdering; ook Olav werd het een keer teveel. Hij had 
zelfs de euvele moed om en plein public zijn stem te verheffen (goed gedaan jongen, heel 
dapper!). 
 
De mensen die dit seizoen voor de meeste punten zorgden, waren Olav (92%), Wouter 
(100%!), Wim J. (92%), Dirk (83%). De genoemde percentages doe ik uit mijn hoofd, ik ben 
niet zo’n boekhouder in het bijhouden van ieder puntje. 
Ikzelf was niet tevreden over mijn resultaten en ik neem aan dat Wim Bekkers ook wat 
meer succes had willen boeken.  
Martin Jaspers Focks moest het team in december verlaten, vanwege een geaccepteerde 
baan in Rotterdam.  
 
Mensen, bedankt!  
 
Wim van Haaster,  
teamleider derde team 
 

Partijverslagen extern: Lelystad 1 – Zutphen 1 

 
K.Hagendijk – H.Pruijssers [B23] 
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. f4 d6 4. Pf3 Lg4 5. Lb5 e6  
6. Lxc6+ bxc6 7. h3 Lxf3 8. Dxf3 Pf6 9. 0–0 g6 10. f5 
Lg7 11. e5 dxe5 12. Dxc6+ Pd7 13. fxe6 fxe6 14. Pb5 
Tc8 15. Pd6+ 1–0 
(Eindstand zie diagram rechts.) 
 
D.Alink – R.Bos [D03] 
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. Lg5 e6 4. Pbd2 Le7 5. e3 0–0  
6. Ld3 Pbd7 7. h4 Pg4 8. Lxe7 Dxe7 9. Lxh7+ 
(Zie diagram linksonder.) 
9. … Kxh7 10. Pg5+ Kg8 11. Dxg4 Pf6 12. Df4 Ph5  
13. Dh2 f6 14. Pgf3 g6 15. 0–0–0 Dd6 16. Dg1 e5 17. g4 
Pg7 18. dxe5 fxe5 19. h5 De6 20. hxg6 Dxg6 21. Dh2 1–0 
(Eindstand zie diagram rechtsonder.) 
 
  
 
 

WyyyyyyyyX 
xAaCfGaAcx 
xbAaDaAeBx 
xAaLjBaBax 
xaAbAbAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaHx 
xHhHhAaHax 
xiAkAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Eindstand 

WyyyyyyyyX 
xCaEaAcGax 
xbBbDfBbKx 
xAaAaBaAax 
xaAaBaAaAx 
xAaAhAaDhx 
xaAaAhJaAx 
xHhHjAhHax 
xiAaLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 9. Lxh7+ 

WyyyyyyyyX 
xCaEaAcGax 
xbBbAaAdAx 
xAaAaAaFax 
xaAaBbAaAx 
xAaAaAaHax 
xaAaAhJaAx 
xHhHjAhAlx 
xaAmIaAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Eindstand 
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Interne competitie 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29: 
 
Nr Naam Punten WaGsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl On Ng  
1 Kees Henstra 1361.67  70 25 18  3  4  0 78.0 282 231  3  0  4  
2 Jan Kalkwijk 1324.50  69 25 16  6  3  0 76.0 279.5 205.25  1  0  4  
3 Alexander Sahakian 1224.83  68 23 15  2  6  0 69.6 261 171.75 -3  0  5  
4 Klaas Hagendijk 1204.33  67 26 16  3  7  0 67.3 263.5 176.75 -2  1  2  
5 Wouter Kerpershoek 1062.50  66 26 16  1  9  0 63.5 253.5 116.25 -2  0  3  
6 Nagib Zafari 1061.00  65 28 13  6  9  0 57.1 305 166.25  2  0  0  
7 Willem Oving 998.17  64 24 12  3  9  0 56.3 258 122.5 -2  0  5  
8 Eric Kloppers 977.00  63 23 12  2  9  0 56.5 218 88  1  1  5  
9 Olav Wilgenhof 948.50  62 23 11  3  9  0 54.3 210.5 75 -1  0  6  
10 Gerrit Ruegebrink 882.50  61 25  7 11  7  0 50.0 236.5 111.75  1  0  4  
11 Frank Posthuma 879.00  60 25 11  4 10  0 52.0 258.5 118.25 -1  1  3  
12 Wim van Meeteren 857.17  59 20  7  8  5  0 55.0 154.5 91.25  0  0  9  
13 Dirk van Rikxoort 800.17  58 27 10  7 10  0 50.0 225 78.25  3  0  2  
14 Sule Dzepar 798.50  57 10  5  4  1  0 70.0 115.5 92.25  0  1 18  
15 Hans de Vos 785.67  56 28 10  7 11  0 48.2 285 95.5 -2  0  1  
16 Wim van Haaster 721.83  55 25  8  7 10  0 46.0 220 91.25 -1  0  4  
17 Jurrien Schouten 712.00  54 21 10  3  8  0 54.8 151.5 81.5  5  1  7  
18 Wouter Rothengatter 707.50  53 27 10  5 12  0 46.3 255.5 101.75  1  0  2  
19 Rick Eckstein 682.00  52 25  8  7 10  0 46.0 208 95.5  1  0  3  
20 Han Molewijk 671.50  51 16  7  3  6  0 53.1 86.5 31.5  2  1 12  
21 Piet van Gorkum 662.00  50 19  9  3  7  0 55.3 134.5 55.75 -1  1  9  
22 Wim Jagersma 627.33  49 15  8  0  7  0 53.3 114.5 23.5 -1  0 14  
23 Fred Jongkind 626.00  48 19  7  5  7  0 50.0 165.5 57 -1  0  9  
24 Max Venema 574.83  47 23  8  3 12  0 41.3 170.5 50.25 -1  1  4  
25 Paul Ham 560.17  46 13  5  1  7  0 42.3 81.5 8.5  1  0 15  
26 Wim Bekkers 544.50  45 22  4  9  9  0 38.6 156 57 -2  0  7  
27 Harrie Kuizenga 533.17  44  9  4  2  3  0 55.6 80 38  1  1 18  
28 Harry de Rover 503.67  43 22  4  7 11  0 34.1 173 53.25 -2  0  7  
29 Levon Sahakian 503.50  42  9  3  2  4  0 44.4 89 40.5  1  0 19  
30 Tom Molewijk 470.17  41 12  3  3  6  0 37.5 91 29.25  0  0 17  
31 Jan Blaak 450.67  40  6  2  1  3  0 41.7 36.5 17  0  0 23  
32 Martin Jaspers Focks 423.00  39  7  3  0  4  0 42.9 71 21  1  1 21  
33 Egbert Talens 408.50  38 23  6  2 15  0 30.4 169 41  3  1  5  
34 Jan Willem Keen 396.00  37 15  4  1 10  0 30.0 116 32.25 -1  0 14  
35 Toon Groenewoud 275.00  36  8  0  1  7  0 6.3 81 4.75  0  0 21  

 
De eindspurt is nog heel spannend. Het lijkt erop dat Jan Kalkwijk dit jaar geen kampioen 
wordt. Kees Henstra heeft de beste papieren wat dat betreft, hoewel de verschillen klein 
zijn. Han en vooral Tom Molewijk hebben het de laatste maanden laten afweten. Van Tom 
is bekend dat hij het niet eens is met het feit dat er één grote overall competitie gespeeld 
wordt.  
 
 
Olav Wilgenhof
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Keizersysteem 

Op de vorige ledenvergadering kwam het onderwerp interne competitie aan bod en was 
het voorstel van het bestuur om het keizersysteem iets anders te spelen dan voorheen 
werd gedaan. Het voorstel was om slechts een beperkt aantal keren per seizoen (tweemaal 
per half jaar) punten toe te kennen aan spelers die (meerdere keren dus) niet spelen op de 
clubavond. Als niet speler krijg je 1/3 deel van je eigen waarde. Tevens zou een aantal 
inhaalrondes gepland kunnen worden voor spelers die één of meerdere keren verstek 
zouden hebben laten gaan. Dit voorstel stuitte op bezwaren van de kant van Kees Henstra, 
omdat dit voorstel niet vooraf bekend gemaakt werd aan de leden, zodat discussie hierover 
zinloos is en niet goed naar voren zou kunnen komen of er voordelen of nadelen aan het 
nieuw te hanteren systeem kleven. Aan de bezwaren van Kees is tegemoetgekomen en is 
het te spelen systeem gehandhaafd zoals dit in het voorgaande seizoen is vastgesteld, met 
dit verschil dat er slechts één grote overall competitie gespeeld ging worden en de aparte 
najaars- en voorjaarscompetitie inéén geschoven waren.  
Omdat het bestuur van mening is dat de nadelen van deze nieuwe interpretatie van het 
keizersysteem niet opwegen tegen de voordelen, namelijk een naar ons inzicht eerlijker en 
reëler beeld van de ranglijst, wordt dit voorstel opnieuw gelanceerd op de volgende 
algemene ledenvergadering. Bij de jeugd wordt dit systeem naar tevredenheid gehanteerd. 
Het exacte voorstel volgt in de volgende Toren, die in de zomervakantie zal worden 
geproduceerd.  
 
Olav Wilgenhof 

De beginopstelling 

De beginopstelling. Er kan nog van alles gebeuren. Zo 
stapte ik begin dit jaar op een vrijdag ook het Oude 
Bornhof binnen want dit was toch een open avond? Na 
jarenlang op hoog niveau basketballen door de ring 
gegooid te hebben, ging mijn lichaam en het thuisfront 
steeds meer protesteren vanwege de vele trainingsuren. Ik 
ging dus maar op zoek naar iets geheel anders. Met een 
collega schaakte ik tijdens tussenuren (ik ben docent en 
die hebben veel vrije tijd…) en de strijd ging leuk gelijk 
op. Maar toen deze collega bij een schaakvereniging ging 
spelen in Arnhem was het snel gedaan met de 
winstkansen. Omdat het spelletje toch wel erg leuk was 
(maar dat hoef ik jullie niet te vertellen) stapte ik dus op 

die bewuste vrijdagavond naar binnen. Ik had verwacht dat ik veruit de jongste zou zijn 
van de aanwezigen. Niets was minder waar! Ik was zelfs een van de oudsten. Dit 
vooroordeel werd dus meteen terug in de kast gestopt. Wel werd mij daar verteld dat de 
seniorenavond op maandag was en dat ik daar ook van harte welkom was. Ook op die 
avond was ik met mijn 35 lentes niet de jongste. Ik had geen hoge verwachtingen van mijn 
prestaties maar na 6 partijen werd ik toch niet zo in de pan gehakt als waar ik van tevoren 
op gerekend had. Het leukste vind ik eigenlijk de clubgenoten. De ouderen hebben veel 
levenservaring en leuke verhalen om naar te luisteren. De jongere goden zijn niet beroerd 
om fijntjes uit te leggen waar ik dingen fout deed en hoe ik mijn spel kan verbeteren. Al 
met al een geslaagd begin. Het is zelfs zo leuk dat ik met die bewuste collega op school 
een schaaktoernooi aan het opzetten ben. Noem het jeugdig enthousiasme. Het dreigt een 
groots succes te worden en wellicht komen er meer jonge goden naar het Oude Bornhof. 
 

Harrie Kuizenga

WyyyyyyyyX 
xCdEfGeDcx 
xbBbBbBbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHhHhHhx 
xiJkLmKjIx 
ZwwwwwwwwY 
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Externe competitie: uitslagen 

 
   Klasse 1A      Ap Mp Bp  1   2   3   4   5   6   7   8 

1. UVS 2          7  11 35½ x   4   3½  5½  5   5½  6½  5½  K 

2. PION 2         7  11 31½ 4   x   4   4½  4½  4   5½  5 

3. Zutphen (-2)   7  9  34½ 4½  4   x   5   6   3½  5½  6 

4. Schaakstad 5   7  7  28  2½  3½  3   x   4   5   4½  5½ 

5. O & O          7  7  27½ 3   3½  2   4   x   5   4½  5½ 

6. SMB 4          7  5  26  2½  4   4½  3   3   x   3½  5½ 

7. Schaakmaat 3   7  4  23  1½  2½  2½  3½  3½  4½  x   5  D 

8. Lelystad (-2)  7  -2 18  2½  3   2   2½  2½  2½  3   x  D 

 

   Klasse 2B      Ap Mp Bp  1   2   3   4   5   6   7   8 

1. Voorst         7  13 37½ x   4   5½  5½  5   5   6½  6  K 

2. VDS            7  12 38½ 4   x   4   7½  5½  5½  6½  5½ 

3. Doetinchem 2   7  9  31½ 2½  4   x   3   7   5   4½  5½ 

4. Pallas 2       7  6  23½ 2½  ½   5   x   2   2½  6   5 

5. Zutphen 2      7  5  24½ 3   2½  1   6   x   3   5   4 

6. Doesborgh (-2) 7  4  27  3   2½  3   5½  5   x   3½  4½ 

7. Schaakstad 6   7  4  21½ 1½  1½  3½  2   3   4½  x   5½  D 

8. Kameleon       7  1  20  2   2½  2½  3   4   3½  2½  x  D 

 

   Klasse 4G      Ap Mp Bp  1   2   3   4   5   6   7  

1. Zutphen 3      6  12 26  x   3½  3½  4   5   4½  5½  K 

2. Twello 2       6  9  22  2½  x   4   4   3   3½  5  

3. Lochem 3       6  6  19  2½  2   x   1   3½  5½  4½ 

4. Rokade 3       6  5  20  2   2   5   x   3   5½  2½ 

5. Gendringen     6  5  16  1   3   2½  3   x   3   3½ 

6. De Toren 6     6  3  12  1½  2½  ½   ½   3   x   4  

7. Groenlo        6  2  11  ½   1   1½  3½  2½  2   x  

 
   Klasse 4C      Ap Mp Bp  1   2   3   4   5   6   7  

1. Ugchelen 2     6  11 24  x   3½  3   5   3½  4½  4½  K 

2. Pallas 4       6  9  21½ 2½  x   3   3½  3½  3½  5½ 

3. Voorst 3       6  8  20  3   3   x   4   4   1½  4½ 

4. Ons Genoegen 2 6  5  17  1   2½  2   x   3½  3   5  

5. Zutphen 4      6  4  20  2½  2½  2   2½  x   5   5½ 

6. Twello 3       6  4  15½ 1½  2½  4½  3   1   x   3  

7. Eerbeek 2      6  1  8   1½  ½   1½  1   ½   3   x  

 
Al met al is de externe competitie voor Zutphen naar redelijke tevredenheid verlopen. Het 
feit dat Zutphen 1 een disciplinaire straf heeft opgelegd gekregen is natuurlijk een 
behoorlijke smet op het geheel. Ik weet dat sommige leden Sule dit kwalijk nemen maar ik 
vind het niet terecht om hem hierop aan te kijken. Hij heeft wisselende werkdiensten en 
kan als gevolg hiervan niet vaak spelen. Dit was het voorgaande seizoen ook al zo. Hij had 
dus niet vast in het eerste team opgesteld moeten zijn.  
 
 
Olav Wilgenhof 
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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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Ledenlijst 

Naam Elo  
Daniel Alink  1886  
Wim Bekkers  1504  
Jan Blaak  1764  
Sule Dzepar  1813  
Rick Eckstein    
Raymond Gieteling 1451  
Piet van Gorkum 1405  
Wim van Haaster 1570  
Klaas Hagendijk 1898  
Paul Ham  1352  
Kees Henstra  1964  
Wim Jagersma   
Fred Jongkind  1529  
Jan Kalkwijk  1980  
Jan Willem Keen   
Wouter Kerpershoek   
Eric Kloppers  1796  
Rik de Lange  1819  
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  
Max Venema  1373  
Hans de Vos  1670  
Olav Wilgenhof 1625  
Berry Withuis  1877  
Nagib Zafari  1754  


