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Redactioneel  

Hoi iedereen!  
 
Nou, het heeft even geduurd, maar hier is dan toch weer een nieuw clubblad! Het duurde 
een beetje lang, omdat we als redactie op de een of andere manier niet voor elkaar 
kregen samen tijd vrij te maken. Zelfs nu zijn we niet compleet! Maar we hebben besloten 
om het maar in stukjes te schrijven en dan later aan elkaar te plakken en hier is die dan 
toch, hoera! 
In dit clubblad vinden jullie verslagen van een paar toernooien die in de afgelopen 
maanden zijn gespeeld. Verder wordt nog naar de externe teamuitslagen gekeken en 
vooruitgeblikt op de examens. En er staat ook een mooie partij uit de Superliga in!  
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
Rob 

Agenda 
 
Vrijdag 3 juni Proefexamens 
Vrijdag 24 juni Examens! 
Vrijdag 1 juli Laatste schaakavond van dit seizoen 
 

Examens 
Op 24 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse examens. Als jullie allemaal goed je huiswerk 
hebben gedaan dit jaar, dan zou het allemaal niet moeilijk moeten zijn. Voor diegenen die 
wat minder goed hun best hebben gedaan, volgen hier nog een paar tips: 
 
▪ Het examen bestaat uit 22 of 24 diagrammen (De lagere stappen moeten 22 puzzels 

oplossen, de hogere stappen krijgen 24 opgaven). Je krijgt een uur om deze opgaven 
te maken. Ga dus een beetje slim met je tijd om. Als je een puzzel écht niet op kan 
lossen, ga dan niet een half uur zitten puzzelen maar sla de puzzel over. Als je aan het 
eind van het examen nog tijd over hebt, dan kun je die moeilijke opgave altijd nóg 
een keer proberen op te lossen. 

▪ Als je aan de andere kant juist de opgaven gemakkelijk vindt en al na een half uur 
klaar bent, kijk dan nóg een keer naar alle opgaven of je wel de beste zet hebt 
gedaan. Je moet áltijd de beste zet doen. Als je een dubbele aanval doet, maar je 
tegenstander kan zich nog tegen jouw dubbele aanval verdedigen, dan is je antwoord 
fout! Als je een Dame wint terwijl je ook mat had kunnen zetten, dan is je antwoord 
fout! 

▪ Let heel goed op of een opgave voor wit of voor zwart is. We zien elk jaar dan jullie 
veel fouten maken omdat jullie denken dat een puzzel voor wit is, in plaats van voor 
zwart. Let hierop! 

▪ Als je een vraag hebt over een opgave, steek dan je hand op. Als je je hand opsteekt, 
dan komt een van de leraren naar je toe om je uit te leggen waar de vraag over gaat. 
We mogen geen antwoorden voorzeggen, maar we mogen jullie wel uitleggen wat 
bijvoorbeeld röntgenschaak ook alweer was. 

Oké, iedereen succes gewenst! 
 
Rob 



 

De Zutphense Loper 97B 3 

 

Interne Competitie: Grote Competitie 
De grote competitie is inmiddels ten einde gekomen en aan het eind van de rit prijkt er 
toch weer een bekende naam bovenaan: Sahakian… Dit omdat Jeroen de laatste 
inhaalronde afwezig was, daardoor een partij minder speelde dan Andre en nèt drie 
puntjes minder verzamelde. Jammer voor Jeroen; gefeliciteerd Andre! 
Goede resultaten ook van Pelle, Sjoerd, Bjorn en Ranco, die allemaal boven de 600 punten 
eindigden. Tegenvallend zijn de resultaten van de vijfde en vierde stappers Mirjam, Alex 
en Thijs, die er bijna nooit was. Dat moet toch beter kunnen jongens, jullie zijn de spelers 
met de meeste theoretische bagage! 
Andre promoveert naar de Superliga. Jeroen kan enkele beslissingswedstrijden spelen met 
de nummer 7 van de Superliga om ook te promoveren, als hij dat wil. 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc On Ng 
1 Andre Sahakian 806,00  80 14 10  0  4  0 71,4  0  2 
2 Jeroen Landsheer 803,00  79 13 10  0  3  0 76,9  0  3 
3 Pelle Jonasse 689,00  78 12  8  1  3  0 70,8  0  4 
4 Sjoerd Hiesselaar 655,00  77 12  8  0  4  0 66,7  0  4 
5 Bjorn Goedhard 648,00  76 13  8  0  5  0 61,5  0  3 
6 Ranco Goedhard 614,50  75 14  7  2  5  0 57,1  0  2 
7 Zeb Olden 565,00  74 14  7  0  7  0 50,0  0  2 
8 Mirjam van Saane 558,50  73 14  6  2  6  0 50,0  0  2 
9 Anna Krans 557,00  72 13  7  1  5  0 57,7  0  3 
10 Rutger Gordon 539,00  71 12  7  0  5  0 58,3  0  4 
11 Alex Weisbeek 527,00  70 12  7  0  5  0 58,3  0  4 
12 Heleen Landsheer 501,00  69 12  7  0  5  0 58,3  0  4 
13 Wessel Zennipman 481,00  68 14  7  0  7  0 50,0  0  2 
14 Arran Winmai 476,50  67 14  6  1  7  0 46,4  0  2 
15 Rene Gosen 473,00  66 14  5  3  6  0 46,4  0  2 
16 Maikel Hakkert 462,00  65 11  6  1  4  0 59,1  0  5 
17 Jot van Suijlen 454,00  64 13  6  0  7  0 46,2  0  3 
18 Gerard Draatjer 436,50  63 14  6  1  7  0 46,4  0  2 
19 Daan Vos 433,00  62  7  6  0  1  0 85,7  0  9 
20 Marcus Roos 405,50  61 14  5  1  8  0 39,3  0  2 
21 Bart Hutink 392,50  60 14  5  1  8  0 39,3  1  1 
22 Lisa van der Linde 305,67  59 12  3  0  9  0 25,0  2  2 
23 Maarten Enthoven 286,67  58 12  3  1  8  0 29,2  1  3 
24 Jamiro Brokken 253,50  57  8  3  1  4  0 43,8  0  8 
25 Stan Wolfhagen 226,33  56  8  2  1  5  0 31,3  1  7 
26 Tim van der Weide 168,67  55  3  1  1  1  0 50,0  1 12 
27 Thijs Strangmann 93,00  54  2  0  1  1  0 25,0  0 14 
28 Maarten Bosma 88,33  53  2  0  0  2  0 0,0  1 13 
29 Daphne Roos 86,67  52 12  0  0 12  0 0,0  1  3 
30 Tim B. Heldens 85,00  51  1  0  0  1  0 0,0  1 14 
31 Gydo Bekers 77,50  50  2  0  1  1  0 25,0  0 14 

 
 
Coen 
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Interne Competitie: Superliga 
Het was erg spannend in de Superliga dit jaar. Het kampioenschap ging tussen Areg en 
Lennaert. Lennaert won bijna al zijn partijen; hij speelde slechts één remise tegen Rick. 
Hij beet echter twee keer in het stof tegen Areg, die verder driemaal remise speelde (1x 
tegen Vincent en 2x tegen Jaimy, angstgegner?). Areg heeft dus uiteindelijk 1 punt meer 
en is ongeslagen kampioen; gefeliciteerd! 
Het was ook vrij spannend bij de overige spelers. Jaimy is duidelijk “best of the rest” met 
8 punten. Laurens scoorde 6½ punt, een half puntje meer dan Thomas en Rick, die de 
gedeelde 5e plaats bezetten. Vincent had weer een half puntje minder en werd dus 7e. 
Leon had aan het einde van de competitie vijf partijen niet gespeeld en is daarom 
verwijderd uit de competitie. Voor de rest hebben we overigens netjes alle partijen 
kunnen spelen binnen 16 ronden doordat iedereen goed aanwezig was (en zo hoort het 
ook, natuurlijk…). Wel jammer was het dat er toch nog af en toe dames weggegeven 
werden in de partijen; dat verwachten we toch niet meer van Superliga-spelers! 
Met het winnen van de Superliga is Areg ook clubkampioen 2004-2005. Leon degradeert uit 
de Superliga. Vincent moet eventueel “nacompetitie” spelen tegen de nummer 2 van de 
Grote Competitie; hij kan dus ook nog degraderen. Volgend seizoen dus 1 of 2 verse spelers 
in de Superliga. 
 
 
Coen 
 

Eindstand Superliga voorjaar 2005 
            

                                Zwart 
Wit 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Plaats 

1 Thomas van Schooten  1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0 6 5 

2 Laurens Stronks 1-0  0-1 0-1 1-0 ½-½ 1-0 0-1 6,5 4 

3 Lennaert Stronks 1-0 1-0  0-1 1-0 1-0 ½-½ 1-0 11,5 2 

4 Areg Sahakian 1-0 1-0 1-0  1-0 ½-½ 1-0 ½-½ 12,5 1 

5 Leon ter Horst 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0 8 

6 Vincent Linssen 0-1 1-0 0-1 0-1 1-0  0-1 1-0 5,5 7 

7 Rick Koekoek 1-0 0-1 0-1 0-1 1-0 ½-½  0-1 6 5 

8 Jaimy Hageman 1-0 0-1 0-1 ½-½ 1-0 1-0 1-0  8 3 

 
De rijen in de tabel geven de resultaten van de spelers aan met wit; de kolommen de 
resultaten met zwart.
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Partij-analyse intern: Rick - Areg 

 
Rick Koekoek – Areg Sahakian 
01-04-2005 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. d3 Pf6 5. Pg5  
Dit haalt niets uit, want zwart rokeert en staat veilig. Wit kan dan misschien op f7 slaan, 
maar 2 stukken ruilen tegen een Toren en een pion is bijna nooit goed. 
5. … 0-0 6. 0-0 d6 7. Pc3 h6 8. Pf3  
Het Paard moet nu weer terug en Rick heeft 2 zetten verloren.  
8. … Lg4 9. h3 Lh5 10. g4  
Rick in de aanval! Er staan 2 Lopers op Areg’s Koningsstelling gericht, bovendien heeft Areg 
h6 gespeeld, zodat deze er gemakkelijker afgeslagen kan worden en er een gat in de 
verdediging valt. Het is wel riskant om g4 te spelen, want dan komt je eigen Koning ook 
minder veilig te staan… 
10. … Lg6 11. Ph4 Kh7  
Dit moet, want de pion f7 staat anders gepend door de Loper op c4. 
12. g5 Ph5  
Hier stokt Rick’s aanval. Hij heeft wat te vroeg g5 gespeeld, want na Ph5 heeft Areg geen 
problemen meer. 
13. Dg4 Pf4  
Zie diagram. Hier staat Areg’s Paard natuurlijk ijzersterk. 
Ten eerste kan deze niet meer weggejaagd worden door 
een pion, ten tweede staat deze erg centraal en de Loper 
van c1 wordt geblokkeerd waardoor deze niet meer naar 
g5 of naar h6 kijkt. Zwart kan nu zelfs in de tegenaanval 
gaan en g5 eraf slaan. 
14. Lxf4 exf4 15. Pf3 Pe5 16. Pxe5 dxe5 17. h4 h5 18. 
Dg2 f5  
Nu is te zien dat de vorige zet niet erg nuttig was. Als de 
pion op h6 was blijven staan, dan had zwart misschien 
later hxg5 kunnen spelen en nog beter in de tegenaanval 
kunnen gaan. 
19. exf5 Txf5  
Lxf5 was waarschijnlijk beter geweest. Op f5 doet de Toren niets, omdat de pion op g5 
alles mooi dicht houdt. 
20. Le6 f3 21 Dg3 Tf4 22. Pd5 Tf8  
Pas na 2 extra zetten staat Areg zijn Toren weer veilig; in de tussentijd heeft Rick zijn 
stukken beter neer kunnen zetten. 
23. Dxe5  
Zie diagram. Hier gaat het fout. Rick slaat de pion op e5, 
mogelijk met een paar ideeën, bijvoorbeeld dat zwart’s 
Toren minder goed op f4 kan komen of gewoon om een 
pion te winnen. Pion e5 was echter het enige dat wit’s 
stelling nog een beetje dichthield. Areg kan nu 
gemakkelijk Rick’s stelling binnenkomen met een Loper op 
diagonaal b8-h2 en hij doet dit dan ook. Beter was 
waarschijnlijk Pe3. 
23. … Ld6 24. Dd4 c6 25. Pe3 Tf4  
Dit is natuurlijk een erg vervelende Toren voor wit. 
Misschien was Lh2+ met Damewinst gemakkelijker, maar 
Areg zat net als Rick in tijdnood en wilde de partij 

WyyyyyyyyX 
xCaAfAcAax 
xbBbAaAbGx 
xAaAaKaEax 
xaAeJlAhBx 
xAaAaAaAhx 
xaAaHaBaAx 
xHhHaAhAax 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 23. Dxe5 

WyyyyyyyyX 
xCaAfAcAax 
xbBbAaBbGx 
xAaDbAaEbx 
xaAeAbAhAx 
xAaKaHdLjx 
xaAjHaAaHx 
xHhHaAhAax 
xiAkAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 13. ... Pf4 
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waarschijnlijk sneller beslissen door recht op Rick’s Koning af te gaan. 
26. Dc3 Txh4 27. Lf5 Dxg5+  
En hier gaat Rick, zoekend naar een uitweg, door zijn tijd heen. 
 
0-1 
 
Een mooie partij, waarbij Rick even kansen leek te hebben in een aanval. Areg speelde het 
alleen net wat zuiverder en wist de aanval af te slaan en daarna over te nemen, waardoor 
de zet g4 van Rick plotseling een groot gat in zijn Koningsstelling betekende. Toch heeft 
Areg er nog behoorlijk wat tijd voor nodig gehad om hier gebruik van te maken; beide 
spelers raakten uiteindelijk in tijdnood. 
 
 
Rob en Coen 
 
 

Eindstand extern: Zutphen AB 

Zutphen AB heeft zich dit jaar aardig staande gehouden. Na de voorronden stonden we op 
de 4e plaats, waardoor we doorgingen naar de finales. Best wel goed, omdat we 
voornamelijk een team van C-spelers hadden dit jaar! 
De finalisten werden in 2 groepen van 4 verdeeld. De beste 2 van elke groep gingen door 
naar de tweede finaledag waarop voor het kampioenschap werd gespeeld. Helaas lukte het 
ons AB-team nét niet om die tweede finaledag te bereiken.  
Hieronder zien jullie de eindstanden van de voorrondes en van de eerste finaledag. (De 
Schaakmaat AB3 speelde niet mee in de voorronden, maar was al geplaatst voor de finales 
omdat ze vorig jaar in de KNSB-competitie meegespeeld hadden) 
 
 
Eindstand voorronden: Eindstand 1e finaledag: 

1. De Toren AB 8 14 22 

2. Pallas AB 8 13 21½ 

3. Veenendaal AB 8 10 21 

4. Zutphen AB 8 10 20 

5. BAT Zevenaar AB 8 10 19½ 

6. S.M.B. AB2 8 10 18½ 

7. De Cirkel AB 8 8 19½ 

8. O & O AB 8 8 16 

9. De Schaakmaat AB4 8 8 13½ 

10. De Elster Toren AB 8 6 17 

11. De Schakel AB 8 5 12½ 

12. Het Kasteel AB 8 5 12 

13. Zwolle-Zuid Schaakt! AB 8 3 6 

14. PION AB1 8 2 5 

 
 
Rob 
 
 

TOPKLASSE   AB2 1 2 3 4 mp  bp 

1 Pallas  AB XX 4 3 3½   6  10½ 

2 De Schaakmaat  AB3 0 XX 2 2½   3    4½ 

3 Zutphen  AB 1 2 XX 2   2    5 

4 S.M.B.  AB2 ½ 1½ 2 XX   1    4 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen C, 29 januari 2005 

Zutphen C had zich dit jaar weten te plaatsen voor de finaledagen van de competitie, en 
dat betekende dat het in 2 dagen moest laten zien wat het waard was. Hieronder het 
verslag van de eerste dag. (Hee, dat rijmt!) 
 
Het is vandaag 29 januari, of eigenlijk is het iets later dan 29 januari, maar ik doe even 
net of het 29 januari is, anders schrijft het verslag zo moeilijk… Goed, het is dus 29 
januari. Vandaag wordt de eerste OSBO-finaledag voor C-teams gespeeld. We moeten 
vandaag naar Deventer toe en we rijden zó ontzettend in een keer goed, dat we er als 
eerste zijn. In een lege zaal met hier en daar, oké eigenlijk best wel veel, schaakborden, 
gaan we maar alvast wat inschaken. We hebben een primeur vandaag: Laurens is erbij 
gekomen en daarom hebben we nu een team mee met 2x2 broertjes! Levon Sahakian zit op 
bord 1. Op bord 2 wisselen Areg Sahakian en Lennaert Stronks elkaar af en op bord 4 zit 
Laurens Stronks. 
 
Ronde 1 mag je eigenlijk ook nog inschaken noemen: we moeten tegen team De 
Schaakmaat C3 uit Apeldoorn. Levon begint lekker: zijn tegenstander laat zijn Dame 
afruilen op d1, moet terugslaan met de Koning en staat nu niet zo veilig meer. Levon hoeft 
hoeft er niet over na te denken en rokeert meteen lang. Lennaert opent op bord 2 lekker 
agressief met e4 en d4. Zwart zou nu cxd4 kunnen spelen, maar daar heeft Lennaert’s 
tegenstander kennelijk geen zin in, waardoor Lennaert alle ruimte krijgt om zijn stukken 
goed neer te zetten. Areg heeft op bord 3 een erg gesloten partij; hier kijk ik zo nog wel 
even naar. Laurens tenslotte staat een pionnetje achter, maar daar is dan ook alles mee 
gezegd. Het lijkt bij hem ontzettend remise te worden… 
Levon wint ondertussen een stuk, omdat zijn tegenstander een denkfout maakt. Weer 
terug bij Areg zie ik dat hij bij de tegenstander de g-lijn heeft opengebroken. Omdat 
hijzelf een half-open f-lijn heeft, kan hij nu mooi gaan aanvallen. Laurens wandelt 
ondertussen zijn tegenstander’s stelling binnen met een Dame en wint daarmee zomaar 
een pion terug. Lennaert speelt dan even onzuiver en verliest een stuk. Even later heeft is 
Levon klaar. Ook Areg wint dan als zijn tegenstander moet kiezen tussen mat gaan of een 
Dame weggeven.  
Als ik weer bij Laurens kijk, snap ik er helemaal niets van. Op de een of andere manier 
heeft hij in het eindspel 3 pionnen gewonnen, waardoor hij nu 3 pionnen voor staat!? Ik ga 
dan even naar de bar. (Niet voor de frikadellen hoor, echt niet!… ) Als ik terugkom, zie ik 
dat Laurens remise heeft gespeeld. Vreemd… Maar Leurens legt me dan uit dat hij niet 
meer kon winnen, maar zijn tegenstander nog wel. Dan is remise dus eigenlij best goed! 
Later blijkt dat zijn tegenstander 2 Torens op de 2e rij heeft gekregen en dat is inderdaad 
wel heel erg moeilijk om tegen te winnen. 
Lennaert staat nu nog steeds een stuk achter, maar zijn tegenstander’s Koning staat op e5 
Zonder stukken eromheen! Kansen! En ja hoor, Lennaert dolt zijn tegenstander aan alle 
kanten en zet dan mat. Overigens met een beetje geluk, maar wel heel mooi! 
Zutphen C1 – De Schaakmaat C3: 3,5-0,5 
 
Eens kijken tegen wie we in ronde 2 mogen spelen. Pallas C1 uit Deventer. O jee, ze 
hebben thuisvoordeel! Levon opent Italiaans. Hee, ik kan eens een opening bij naam 
noemen! Alleen ken ik de zet Df6 van zijn tegenstander niet… Zou het theorie zijn? Ik 
geloof er niets van, maar als je ziet wie ze mee hebben genomen dan zijn dat toch wel erg 
sterke spelers… Het gaat namelijk om Jan-Willem Gerth van Wijk, Morris Merza, Ward Kiers 
en Stan Lambrechts met plaatsen 3, 6, 9 en 18 op het laatste OSBO-kampioenschap. Aan de 
andere kant zijn wij op dat kampioenschap ook hoog geëindigd (Levon op plaats 2, Areg op 
10, Lennaert op 11, Laurens deed niet mee). Ik ben benieuwd! 
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Areg gaat voor de verandering eens op bord 2 zitten maar kijkt weer tegen een een 
enorme pionnenmuur aan. Lennaert heeft weer het geluk een tegenstander te vinden die 
wat meer open speelt. Of misschien breekt Lennaert het gewoon gemakkelijker open? In 
ieder geval zorgt hij ervoor dat de e-lijn openblijft, dan snel kort rokeren en een Loper op 
b2. Alleen besluit zijn tegenstander dat de Koningsvleugel er dan toch wel erg riskant 
uitziet en rokeert lang. Alleen heeft Lennaert aan die kant nog een half-open b-lijn, dat 
wordt interessant! Laurens is ondertussen van alles en nog wat aan het afruilen. Hij staat 
een pionnetje achter, maar daar is ook alles mee gezegd. Hee, schreef ik dat een ronde 
eerder niet ook al? Het verschil is dat zijn tegenstander nu iets beter oplet en tussendoor 
heel sneaky nog wat pionnen mee snoept, waardoor Laurens plotseling drie pionnen achter 
komt te staan. De pionnen gaan dan erg hardlopen. Laurens weet de slome pion nummer 1 
nog weg te slaan, maar zal het wel moeilijk gaan krijgen met pion nummer 2, die wél hard 
kan lopen. En dan gaat Areg óók nog een pion verliezen. Het ziet er deze ronde niet zo 
goed uit… 
Lennaert is ondertussen vol in de aanval gegaan en offert een Toren. Alleen weet zijn 
tegenstander de stelling toch nog aardig dicht te houden! Lennaert doet dan nog een 
schijnoffer. Het lijkt allemaal niet zo heel goed te gaan, maar zijn tegenstander moet er 
wél heel lang over nadenken om alles door te rekenen. Zijn tegenstander trapt er niet in, 
maar is wel in een keer 9 van zijn 19 minuten kwijt. 
Levon krijgt ondertussen een remiseaanbod. We staan echter als team te slecht, dus dat 
neemt hij niet aan. Hij staat trouwens wel erg gelijk, staat 1 zet ontwikkeling achter, 
maar heeft wel controle over het centrum. 
Lennaert wint met z’n ontzettende aanval ondertussen weer de Toren terug. Het staat 
weer gelijk, maar Lennaert heeft wel viermaal zoveel tijd over! Areg en Levon worstelen 
ondertussen nog steeds met hun partijen. Areg staat nog steeds een pion achter, Levon 
heeft het initiatief, maar kan nog geen gaatje vinden. Dan verliezen achter elkaar Laurens, 
Lennaert en Areg. Laurens stond al verloren, dus dat was niet zo raar. Lennaert had nog 
wel kansen, maar houdt het in het eindspel niet goed en verliest nét. En Areg zijn 
tegenstander heeft zijn voordeel gewoon niet meer weggegeven. Dan gaat Levon in 
tijdnood toch maar door. Hij weet het hoofd koeler te houden dan zijn tegenstander en 
wint professioneel. We hebben dus met 3-1 verloren, maar wel tegen een héél sterk team. 
Pallas C1 – Zutphen C1: 3-1 
 
In ronde 3 komen we alweer zo’n sterk team tegen, misschien nog wel sterker dan het 
vorige. Het gaat om De Toren C1 uit Arnhem met Sebas Beumer (OSBO-kampioen), Arne 
Wijnia (plaats 4 van de OSBO), Jelle Peer (plaats 7) en Nadia Bloemendaal (plaats 2 bij de 
meisjes). Laurens heeft het meteen in het begin al moeilijk omdat hij een stuk kwijtraakt. 
Areg, weer op bord 2, en Lennaert bouwen de boel wat rustiger op. Wat Levon op het bord 
krijgt, durf ik niet te zeggen, maar het heeft wél niveau… ☺ 
Laurens komt al snel hopeloos achter te staan en verliest daardoor erg snel. Ai. Het zal erg 
moeilijk zijn om kampioen te worden, maar als we een kans willen hebben, dan moeten 
we deze wedstrijd eigenlijk wél winnen! 
Lennaert heeft controle gekregen over het centrum en heeft er een goede Loper bij tegen 
een slechte voor zijn tegenstander. Maar deze brengt er steeds meer stukken heen en het 
wordt zo nog moeilijk om het centrum te houden. Lennaert ziet dit ook en besluit dan 
maar het centrum te laten voor wat het is en voor de verandering maar eens een 
Koningsaanval te proberen… ☺ Areg is ondertussen ook aan het aanvallen en wel met 2 
Paarden. Zijn tegenstander’s Koning blijft dapper in het midden staan. We gaan er in ieder 
geval wél voor! Helaas bloedt Lennaert’s aanval een beetje dood, maar Areg tovert een 
mooie combinatie uit zijn hoed en het is meteen over. Plotseling staan er 5 (!) stukken op 
zijn tegenstander’s Koning gericht! Areg wint eerst een pion, dan een Toren en zet dan 
mat. Oké dan! Lennaert is ondertussen erg remise komen te staan. Levon is het er niet 
mee eens en vindt dat Lennaert beter staat. Dat is inderdaad wel een beetje zo, maar kan 
Lennaert zijn voordeeltje uitbuiten in de 10 minuten die hij nog over heeft? Uiteindelijk 
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gaat Lennaert in het eindspel in de fout en verliest hij zelfs. En dan zie ik ook Levon in 
extreme tijdnood het onderspit delven. Weer 3-1 verloren, maar de tegenstanders hebben 
er wel echt voor moeten knokken! Zutphen C - De Toren C1: 1-3 
 
In ronde vier spelen we tegen Team De Cirkel C uit Ede. Hee Areg en Lennaert zijn niet 
omgewisseld. Nou ja, dat halen we in februari dan wel in… Laurens speelt weer erg snel en 
raakt daardoor alweer snel een stuk kwijt. Iets rustiger spelen joh, Laurens! Lennaert is 
trouwens ook al ergens een stuk kwijtgeraakt, dus het ligt misschien ook wel een beetje 
aan de tegenstanders… Lennaert zit dan nog zo’n beetje in de opening, dus hij heeft nog 
even de tijd om het terug te winnen. Laurens weet de Toren nog wel terug te winnen, 
maar raakt tussendoor wel pionnen kwijt en hij staat nu in het eindspel met 0 pionnen 
tegen 5 achter. We houden hoop, want theoretisch lijkt zo’n eindspel heel moeilijk, maar 
sómmige leden van onze club weten dit remise te houden… (Hoi Daan! ☺) En ja hoor, 
Laurens gaat lekker met zijn Koning lopen en weet een pion weg te slaan. En nóg een. En 
nóg een. Pion 4 weet het helaas wél te redden en Laurens verliest toch nog… 
Hee, Lennaert staat ook al 5 pionnen achter! En een Toren. Lennaert ziet het ook niet 
meer zitten en geeft dan maar op. Gelukkig heeft Levon net een pion gewonnen en heeft 
nu een 3 tegen 1 overmacht aan een kant. Areg ruilt dan verder af naar een remise-
eindspel, alleen heb ik het gevoel dat zijn tegenstander een verkeerde strategie kiest. 
Areg houdt er een vrijpion aan over en kan nu iets gaan uitproberen. Levon ruilt dan ook 
wat stukken af en mag eigenlijk geen problemen meer hebben met de partij. Dan wordt 
het bij Areg nog heel spannend, want hij lijkt niet te zien dat hij nog maar 4 minuten 
bedenktijd overheeft (tegen 18 voor zijn tegenstander). En dan… geeft hij een Toren weg. 
Had hij kennelijk tóch door dat hij in tijdnood zat… Levon laat dan zien hoe goed hij is in 
eindspelen; hij laat zijn tegenstander koelbloedig aanvallen op de vleugel waar deze een 
pion meer heeft, dan wint Levon daar een pion en kan dan rustig met z’n eigen pionnen 
naar voren toe lopen. De Cirkel C – Zutphen C – 3-1 
 
Nou, er is vandaag mooi gespeeld. Kampioen zullen we niet meer worden en zelfs een 
plaats in de top 3 wordt moeilijk, maar buiten De Schaakmaat C1 moeten we nu de 
sterkste teams wel gehad hebben, dus wie weet? We zien het op 26 februari; dan wordt de 
tweede finaledag gespeeld en wel bij ons in Zutphen! 
 
Rob 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen C, 26 februari 2005 

26 februari was de tweede (en laatste) speeldag voor de topklasse C-teams. Onze club had 
zich aangeboden om het geheel te organiseren, dus kon ik ook eens gaan bekijken hoe ons 
C-team het ervan af bracht. De tussenstand na de eerste speeldag voorspelde alvast niet 
veel goeds: een 6e plaats (van de 8 teams) met één overwinning en drie verlieswedstrijden. 
Terwijl we toch op papier een prima team hebben: tweemaal Sahakian (Levon en Areg) en 
tweemaal Stronks (Lennaert en Laurens). Rob vertrouwt me toe dat de C-klasse 
buitengewoon sterk bezet is dit jaar, dus vandaar. 
 
De eerste (of eigenlijk vijfde) ronde spelen we tegen De Toren C3. Levon zit met zwart aan 
het eerste bord, gevolgd door Areg (wit), Lennaert (zwart) en Laurens (wit). Areg offert al 
snel in de opening een paard, waardoor de koning van de tegenstander op e6 komt te 
staan. Vervolgens wint hij het stuk terug plus twee pionnen. Dat ziet er goed uit dus. 
Levon richt zijn aandacht inmiddels op de koningsvleugel van zijn tegenstander. Hij slaat 
in op h2 en wint een pion. Lennaert heeft ongelijk gerokeerd en neemt de koningsstelling 
van zijn tegenstander onder vuur met twee torens. Zijn tegenstander lijkt niet veel anders 
te kunnen verzinnen dan de koning heen en weer schuiven tussen h1 en h2? Vreemd. 
Laurens wint inmiddels een paard en na dameruil weet hij een loper onbedreigd op het 
schitterende veld f6 te posteren! Dat ziet er indrukwekkend uit. 
Terwijl Levon weinig heel laat van de koningsvleugel van zijn tegenstander, zie ik dat Areg 
ergens een kwaliteit is kwijtgeraakt. Gelukkig heeft hij nog wat compensatie door 2 extra 
pionnen en een betere stelling. Lennaert heeft zijn dame ook maar op de koningsvleugel 
van de tegenstander gericht, die vol in de verdediging moet. Levon’s tegenstander wil de 
dames ruilen terwijl hij een (vrij)pion achterstaat; daar zegt Levon geen nee tegen 
natuurlijk. Lennaert betrekt inmiddels ook maar een loper in zijn koningsaanval, die hij 
prompt offert. Zijn tegenstander neemt het offer niet aan, en terecht, want dan is het 
mat. Lennaert wint nu echter wel een kwaliteit plus de stelling. Areg heeft inmiddels zijn 
kwaliteit teruggewonnen en hij staat nu dus weer 2 pionnen voor. Mooi zo. Laurens’ 
tegenstander is een grapjas, want hij biedt remise aan terwijl Laurens een volle toren 
voorstaat! Dat gaat dus niet door. 
Levon heeft zijn vrijpion ondertussen gedekt en neemt een zwakke pion van zijn 
tegenstander op de korrel. Lennaert kan zijn tegenstander mat in één zetten, maar ziet dit 
over het hoofd! Gelukkig is het 2 zetten later alsnog mat. Zijn overdonderde tegenstander 
blijft nog een paar minuten comateus voor zich uit starend achter het bord zitten. Terwijl 
Areg en Levon nog maar wat pionnen winnen, penetreert Laurens de stelling van zijn 
tegenstander met een toren en een paard. Levon mist stukwinst, maar met 4 pionnen meer 
haalt hij een dame en wint hij eenvoudig na een solide partij. 
Areg wint een loper tegen twee pionnen en staat als een huis. Laurens’ tegenstander 
balanceert op de rand van de afgrond, maar plotseling vindt hij eeuwig schaak! Remise 
dus, in een voor Laurens gewonnen stelling… Areg blijft nu alleen achter en hij verveelt 
zich duidelijk terwijl zijn tegenstander lang nadenkt in een hopeloze stelling. Uiteindelijk 
verliest zijn tegenstander een toren en een pion en gaat hij ook nog eens door z’n vlag. Al 
met al dus een klinkende 3½-½ overwinning. Zou er deze speeldag meer inzitten als de 
vorige? 
 
De tweede/zesde ronde spelen we tegen De Schaakmaat C1; altijd een moeilijke 
tegenstander. Levon zit weer met zwart aan het eerste bord. Lennaert en Areg hebben van 
bord gewisseld, waardoor Lennaert nu met wit aan het tweede bord zit en Areg met zwart 
aan het derde. Laurens tenslotte speelt met wit aan het vierde bord. Lennaert speelt een 
opening die hij duidelijk niet kent; hij offert twee pionnen zonder enige compensatie. 
Geen openingsexperimenten in een externe wedstrijd, Lennaert! Laurens moet in zijn 
partij al snel Ke2 spelen. Zijn tegenstander komt met een loper binnen op c3 en met een 
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toren op a2. Dat ziet er niet lekker uit. Levon en Areg staan zo te zien vrij solide; Levon 
staat zelfs op om eens een rondje door de zaal te lopen! Ik ga hem maar eens vertellen dat 
hij aan zet is… Even later gaat Areg inkopen doen bij de bar. Alle paarden en lopers zijn al 
van het bord in een gelijke stelling. Laurens geeft even later zomaar zijn dame weg! Hij 
wordt vervolgens door zijn tegenstander vakkundig naar de slachtbank geleid. We staan 
dus al snel 1-0 achter. 
Lennaert ruilt de dames. Hij heeft twee lopers op zijn damevleugel die tegen twee van 
zijn eigen pionnen aankijken en dus niets doen. Hij staat nog steeds twee pionnen achter 
die zijn tegenstander irritant opvallend voor zijn neus zet. Terwijl Lennaert probeert zijn 
lopers te activeren, doet Areg’s tegenstander verwoede pogingen om Areg’s centrumpion 
te veroveren met twee torens en een dame. Levon heeft een mooie centrumpion in een 
ingewikkeld middenspel. De pluspionnen van Lennaert’s tegenstander rukken inmiddels op 
richting hun promotievelden; dat kan niet goed gaan… 
Even later is Levon’s centrumpion geruild in een gelijke stelling. Ook Areg’s centrumpion is 
geruild, samen met een toren. Niet ongunstig, aangezien die pion zwaar onder druk stond. 
Lennaert’s tegenstander heeft inmiddels drie verbonden vrijpionnen. Aaargh! Areg vraagt 
mij of hij remise aan mag bieden, maar ja… We staan al 1-0 achter en Lennaert gaat 
waarschijnlijk ook verliezen, dus we hebben een overwinning hard nodig. Even later 
verliest hij echter een pion en geeft hij zomaar zijn dame weg! Lennaert is inmiddels ook 
al ten onder gegaan aan de moordende vrijpionnen van zijn tegenstander. 3-0 achter dus; 
ai. 
Aan Levon dus de taak om onze eer te redden. Hij is echter in tijdnood in een ingewikkelde 
stelling. Desondanks weet hij een dame te winnen tegen een toren en een loper en hij 
creëert ook twee vrijpionnen! Even later geeft hij zijn dame weer terug voor een 
gewonnen pionneneindspel en hij vluggert het prima uit. Goed gespeeld, maar helaas toch 
een 3-1 nederlaag. 
 
De derde, zevende en laatste ronde spelen we… weer tegen De Schaakmaat?!? C2 dit maal. 
Tegen hun eerste team hadden we toch duidelijk kansen, dus dit zou dan toch moeten 
lukken…? Levon heeft dit keer wit. Areg en Lennaert zijn maar weer eens van bord 
gewisseld en Laurens zit weer aan bord vier, met zwart. 
Areg is duidelijk van slag na zijn blunder van de vorige partij. Hij geeft in de opening een 
stuk weg en na dameruil staat zijn koning op e7. Niet goed. Lennaert hakt in op de niet 
gerokeerde koning van zijn tegenstander en wint al snel een stuk. Laurens verliest een 
pion, maar het was een dubbelpion en hij weet er al snel een terug te winnen. Dat pakt 
dus voorlopig goed uit. Areg staat nu ook nog een paardvork toe waardoor hij een kwaliteit 
verliest en dus een volle toren achter staat… Levon speelt weer een solide opening. 
Lennaert wint inmiddels zijn superieure stelling. Prima gespeeld! 
Laurens geeft ondertussen maar eens een toren weg. Hij is duidelijk aan het prutsen 
vandaag; hij vergeet zelfs zijn klok in te drukken! Even later verliest hij nog twee 
stukken… Levon kan het niet meer aanzien en gaat nog maar eens wat inkopen doen bij de 
bar. Areg geeft zijn partij op in een hopeloze stelling. 
Laurens’ partij heeft inmiddels een bizarre wending genomen. Hij heeft twee stukken 
teruggewonnen, maar hij staat nog steeds 5 (vijf!) pionnen en een toren achter. 
Desondanks weet hij nog een koningsaanval uit de stelling te persen en zijn tegenstander 
laat zomaar zijn dame pennen! Nu heeft Laurens plotseling een toren en een dame tegen 
twee torens en vijf pionnen! De torens worden afgeruild en Laurens kan nu met zijn dame 
achter de pionnen van zijn tegenstander komen en deze opeten. Helaas doet hij dat niet, 
maar probeert hij wanhopig met zijn koning een front van vier verbonden vrijpionnen van 
promotie af te houden. Dat is niet te doen natuurlijk en Laurens geeft pardoes zijn dame 
weg in een pionvork. 
Na deze belachelijke partij is de tussenstand 2-1, voor de Schaakmaat. Levon moet dus 
alweer ons team redden door het gelijkspel uit het vuur te slepen. Hij staat twee pionnen 
achter, maar blijkbaar is er niet veel aan de hand want hij loopt ontspannen door de zaal. 
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Even later slaat hij inderdaad in op g7 met twee torens en weet hij zijn tegenstander 
indrukwekkend mat te zetten. Toch nog 2-2 dus, maar hier had toch meer ingezeten… 
 
…En dat is eigenlijk ook een beetje de conclusie van deze gehele speeldag. Na een prima 
begin zijn er net wat te veel fouten gemaakt. Wellicht heeft dit te maken met de 
consumptie van enkele zo te zien radioactieve zure matjes met aardbeiensmaak? Gelukkig 
hebben we toch nog een redelijk resultaat gehaald door met name het prima spel van 
Levon. In de eindstand stonden we nog steeds op de zesde plaats, met in totaal 5 
matchpunten en 13 bordpunten. Toch geen gek resultaat in deze sterk bezette OSBO-
topklasse. Wellicht volgend jaar nog beter! 
 
Coen 
 
 

     26 - 02 - 2005           

C    TOPKLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 mp bp 

1 Pallas  C1 XX ½ 3½ 3 3 3 4 3½ 12 20½ 

2 De Schaakmaat  C1 3½ XX 2½ 1½ 2 3 3 3 11 18½ 

3 De Toren  C1 ½ 1½ XX 3½ 1½ 3 4 3 8 17 

4 De Cirkel  C 1 2½ ½ XX 2½ 3 1½ 3 8 14 

5 De Schaakmaat  C2 1 2 2½ 1½ XX 2 2 4 7 15 

6 Zutphen  C 1 1 1 1 2 XX 3½ 3½ 5 13 

7 De Schaakmaat  C3 0 1 0 2½ 2 ½ XX 1½ 3 7½ 

8 De Toren  C3 ½ 1 1 1 0 ½ 2½ XX 2 6½ 
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Toernooiverslag: Bathmen 2005 

Op 5 maart 2005 zijn we weer naar Bathmen toe gegaan. Omdat het niet gelukt was om 
het toernooi in Apeldoorn te bezoeken, was dit een van de weinige toernooien waar we 
heen gingen dit jaar. Gelukkig werd het erg gezellig voor de 7 van ons die meegingen, 
namelijk Heleen, Pelle, Lennaert, Ranco, Laurens, Wessel en Bart. Jamiro zou ook nog 
mee doen, maar die kwam niet naar het station toe, dus misschien was hij het vergeten? 
Gelukkig hadden we extra tijd ingepland omdat het misschien glad zou zijn op de wegen, 
waardoor we goed op tijd aankwamen. 
Er bleken ongeveer 170 kinderen aan het toernooi mee te doen en die moesten ook nog 
allemaal in één zaal spelen; één grote gezellige boel dus! Bij deze dus meteen mijn dank 
aan de vaders van Ranco en Lennaert die beide mee hebben geholpen iedereen van en 
naar Bathmen te brengen. Bedankt! 
Bij de inschrijvingen lijkt alles goed gegaan te zijn. Een paar van jullie zijn érg laat 
opgegeven, maar de toernooileiding doet er net als eerdere jaren ontzettend zijn best 
voor om alles goed te krijgen en bij ons waren de late inschrijvingen goed gelukt. 
Ik ga niet proberen een verslag te schrijven van jullie partijen, want daarvoor was het een 
beetje te moeilijk overzicht te houden. Wel kan ik vertellen dat er tussendoor ook nog 
werd geschaakt, vooral in de pauze, waarin ik meedeed in een potje doorgeefschaak. 
Voordat ik echter door Lennaert’s doorgeefschaakmuurtjes™ heen ben gebroken, is de 
pauze alweer voorbij. Wessel is aan het eind degene die het hoogst eindigt met een 
gedeelde 3e plaats. Gelukkig krijgt niet alleen hij, maar iedereen een prijs mee. De 
filosofie van de toernooileiders is namelijk dat de winnaars nét zo belangrijk zijn als 
degenen die niet hebben gewonnen; zonder verliezers geen winnaars! Dus krijgt iedereen 
altijd een prijsje mee, en niet zomaar een prijs, maar een echt handgemaakt schaakstuk! 
In de tabel hieronder vinden jullie nog de uitslagen van het toernooi te zien. Alleen van 
Bart weet ik helaas niet precies hoe hij gescoord heeft: in de laatste 2 ronden heeft hij 
één remise gehaald, maar of dat nou in de laatste of de één-na-laatste was? 
 
Rob 
 

 Groep 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

Heleen Toren A 1 1 0 0 1 1 0 4 

Pelle Toren A 1 0 1 0 0 1R 1 4 

Lennaert Toren B 1 0 1/2 1/2 1 1 0 4 

Ranco Loper B 0 0 1 0 1 0 1 3 

Laurens Loper C 1 0 1 1 0 1 0 4 

Wessel Pion B 0 1 0 1 1 1 1 5 

Bart Pion B 0 1 1 0 0 1/2 2,5 

 


