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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:  
o Vóór 19:30 bij Olav Wilgenhof.  
o Tot 19:55 bij de speelzaal. 

Deadline kopij Toren 98: 
04-11-2005
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Agenda 

 
maandag 29 augustus  Algemene ledenvergadering 
maandag 5 september Rapid of snelschaken 
maandag 12 september Eerste ronde interne competitie nieuwe seizoen 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 

 

Schaakgenootschap Zutphen   Opgericht 19 december 1919. 

 
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van ons genootschap op maandag 29 
augustus 2005 in onze speelzaal op de Oude Bornhof. 
 
De voorlopige agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit: 
 

1. Opening door onze voorzitter, Gerrit Ruegebrink. 
2. Definitief vaststellen van de agenda. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Verslag van de vorige alv van 30 augustus 2004. 
5. Jaarverslag 2004/2005 van de secretaris, Paul Ham. 
6. Jaarverslag 2004/2005 van de jeugd, Rob The en Coen Rampen. 
7. Diverse prijsuitreikingen en kampioenen 2005. 
8. Jaarverslag 2004/2005 van de penningmeester, Klaas Hagendijk. 
9. Verslag kascommissie, Jan Blaak (2e termijn) en Jurien Schouten (1e termijn). 
10. Benoeming nieuwe kascommissie; Jurien Schouten (2e termijn) en Erik Kloppers (1e 

Termijn). Een reserve lid moet dus nog benoemd worden. 
11. Bestuursverkiezing; zie hieronder. 
12. Interne competitie. 
13. Begroting 2005/2006, waarin een contributieverhoging is opgenomen. 
14. Rondvraag/ wvttk. 
15. Sluiting. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Ham, secretaris. 
 
 
Schema bestuursperioden 
 

(her)benoemd 26-8-2002 25-8-2003 30-8-2004 29-8-2005 

Gerrit Ruegebrink (vz)  - - herkiesbaar 

Paul Ham (sc) - herbenoemd - - 

Klaas Hagendijk (pm) - herbenoemd - - 

Olav Wilgenhof (comp) afgetreden benoemd - - 

Max Venema (mat) herbenoemd - - herkiesbaar 

Rob The (jeugd) herbenoemd - - herkiesbaar 

Coen Rampen (jeugd)   - herkiesbaar 
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Verslag ALV 30 augustus 2004 

 

Schaakgenootschap Zutphen   Opgericht 19 december 1919. 

 
Verslag van de algemene ledenvergadering op 30 augustus 2004 in onze speelzaal “De 
Born”. 
 
Aanwezig volgens de presentielijst zijn 20 leden. 
Afwezig met kennisgeving de heren Oving. Van Haaster en Venema. 
 
 
Opening en mededelingen: 
 
Onze voorzitter, Gerrit Ruegebrink, opent de vergadering om 20.05 en deelt het volgende 
mee: 
 
- 2 oktober aanstaande is het Berkelstedentoernooi te Eibergen. Liefhebbers kunnen zich 
opgeven bij de secretaris, Paul Ham. 
- De deur van De Born moet voortaan ’s avonds na 20.00 uur worden afgesloten i.v.m. 
insluipers. Als je weggaat, laat dan iemand de deur achter je dicht doen. 
 
Jeugdzaken: 
 
De heer Talens zegt dat de overwogen ledenstop bij de jeugd jammer en sneu is maar wel 
begrijpelijk. Hij vraagt om deze zaak toch nog eens te heroverwegen. 
De jeugdleider, Rob The, zegt dat er vooralsnog wel nieuwe mogen komen, maar het 
lesprogramma zal niet meer worden aangepast. Met deze nuancering kan de vergadering 
leven. 
 
Prijsuitreikingen: 
 
Jan Kalkwijk is voor de 3e achtereenvolgende maal clubkampioen. Hij mag de beker 
houden, maar stelt hem weer ter beschikking van de vereniging. Waarvoor dank. 
 
Areg Sahakian is de jeugdkampioen. 
 
De “sleutelmeesters” Piet van Gorkum en Egbert Talens krijgen een geste (wijn) als dank 
voor hun “portiers”werkzaamheden. 
 
Groepsprijzen zijn voor de 1e en de 2e helft van het seizoen 2003/2004 voor: 
Groep A: Geert Houterman Jan Kalkwijk 
Groep B: Daniel Alink  Olav Wilgenhof 
Groep C: Dirk van Rikxoort Levon Sahakian 
Groep D: Wim van Meeteren Martin Jaspers Focks 
 
Financiën: 
 
Huur is verhoogd; OSBO-contributie is met 5% verhoogd. 
Wim van Haaster merkt op dat het bedrag achterstallige contributie redelijk hoog is; hij 
roep iedereen op toch op tijd te betalen. Gelukkig is er al weer zo’n € 400,= binnen van 
het vorige seizoen in het nieuwe boekjaar, dat bij ons loopt van 1 augustus tot en met 31 
juli. 
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Op voorstel van de kascommissie wordt het bestuur gedechargeerd. 
Nieuwe kascommissie wordt gevormd door Jan Blaak (2e termijn) en Jurien Schouten (1e 
termijn), Erik Kloppers is de reserve. 
 
Interne competitie: 
 
Het systeem wordt niet gewijzigd. De groep zal in vier of zes subgroepen worden gedeeld 
i.v.m. groepsprijzen. 
Het computerprogramma blijft nu 32 weken draaien met de mogelijkheid om na de 16e 
ronde voor de tweede maal tegen dezelfde tegenstander te worden ingedeeld. 
Afwezigheid levert slechts 2x 1/3 waarde op per half jaar; bij meer afwezigheid 0 punten. 
 
Het afmelden wordt weer verplicht op veler verzoek. Afmelden voor 18.00 uur bij Olav. 
Een aanwezig niet lid, Jack ter Haar, breekt het Keizersysteem af. De vergadering volgt 
hem niet. 
 
W.v.t.t.k. 
 
Wim van Haaster wordt de nieuwe teamleider van het 3e team. 
Erik Kloppers roept de leden op om de redactie van het clubblad te begraven in kopij; 
wedstrijdverslagen zijn zeer belangrijk, ook voor de teamgeest. Wim zegt dit voor het 3e 
al toe. De redactie, Rob The en Coen Rampen, heeft er geen problemen mee dat kopij 
geschreven binnenkomt; als het maar leesbaar is. 
Ook vindt de vergadering dat het bestuur wat meer aan PR moet doen. Persberichten 
lokken altijd wel een nieuw lid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Ham, secretaris. 
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Jaarverslag seizoen 2004 / 2005 

 
Schaakgenootschap Zutphen   Opgericht 19 december 1919. 

 
Jaarverslag seizoen 2004 / 2005. 
 
Het seizoen begon met de alv op maandag 30 augustus 2004, waar 20 leden verschenen. 
Het aantal leden is afgenomen van 81 (41-4-36) eind juni 2004 tot 75 (38-3-34) eind juni 
2005. 
Het bestuur heeft vijfmaal plenair vergaderd. 
 
Het 22e Berkelstedentoernooi werd gehouden op 2 oktober 2004 en georganiseerd door 
Eibergen/Neede. 
 
Op zaterdag 19 februari 2005 werden weer de traditionele kampioenschappen voor het 
basisonderwijs georganiseerd te Warnsveld. Ditmaal als gevolg van de gemeentelijke 
herindeling per 1 januari 2005 alleen voor de plaatsen Zutphen en Warnsveld waardoor de 
bezetting ook een stuk lager uitkwam dan in voorgaande afleveringen. 
 
Op de donderdagen 14 en 28 april 2005 hebben we met een zestal deelgenomen aan het 
jaarlijkse Rapid-toernooi van de Eerbeekse Schaakclub. In 2004 werd het nog door ons 
gewonnen. Deze keer wederom aan ons! 
 
In het voorjaar 2005 hebben we op een zaterdag een schaak-clinic georganiseerd in de 
Meene te Leesten. Bedroevend weinig (geen) belangstelling aldaar voor het schaken. 
 
Dit seizoen is met vier teams deelgenomen aan de OSBO-competitie. Het eerste, tweede 
en vierde hebben zich in hun klassen gehandhaafd. Het derde is gelukkig terug in de derde 
klasse OSBO. 
 
Kampioen 2004/2005 van onze vereniging is geworden Kees Henstra.  
 
Ter afsluiting van het seizoen werden wederom de snelschaakkampioenschappen 
gehouden. Op maandag 20 juni bezocht een dit keer forse delegatie van ons genootschap 
het open kampioenschap te Lochem. Op maandag 27 juni bezochten delegaties van Lochem 
en Almen het open kampioenschap te Zutphen. Het zijn steeds weer leuke en gezellige 
schaakbijeenkomsten. Meedoen is belangrijker dan winnen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De secretaris, Paul Ham. 
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Voorstel interne competitie komend seizoen 

Op de laatste bestuursvergadering is uitvoerig besproken hoe het definitieve voorstel over 
het te hanteren systeem voor de interne competitie, dat op de algemene ledenvergadering 
ingediend en besproken zal worden, eruit zal zien. Dit voorstel wijkt af van het globale 
voorstel in het vorige clubblad en vervangt dat. Besloten zal worden of het onderhavige 
voorstel het komende seizoen als nieuwe interpretatie van het keizersysteem zal worden 
gehanteerd. 
 
A. Algemeen 
 
1. Iedere speler die deelneemt aan de interne – en/of externe competitie krijgt een 

afschrift van onderstaande artikelen; op de clubavond is te allen tijde een afschrift 
hiervan aanwezig. 

2. Het speeltempo is (maximaal) 2 uur per persoon per partij. 
3. Afwijkend speeltempo voor jeugdleden t/m 15 jaar; 1½ uur per persoon per partij. 
4. Er zullen 32 ronden in één overall competitie gespeeld worden. (Dit in verband met 

kleurverdeling; het keizersysteem kan alleen met wisselende kleurverdeling 
rekening houden als er één competitie gespeeld wordt.) De clubkampioen wordt 
bepaald aan de hand van de uitslagen van alle 32 ronden. De prestaties van de 
spelers over de eerste 16 ronden en de laatste 16 ronden zullen apart beoordeeld 
worden voor het bepalen van respectievelijk een winter- en een zomerkampioen. 
De indeling van de ronden wordt altijd gebaseerd op de uitslagen van alle tot dan 
toe gespeelde ronden. (Voorbeeld: De indeling van de 3e ronde van de 
zomercompetitie wordt gebaseerd op alle 18 tot dan toe gespeelde ronden en niet 
alleen op de 2 tot dan toe gespeelde ronden in de zomercompetitie.) 

5. In tegenstelling tot het voorstel in het vorige clubblad, zullen er geen inhaalrondes 
gespeeld worden. Dit omdat de altijd aanwezige spelers dan ‘gestraft’ zouden 
worden voor aanwezigheid. 

 
B. Aan-/afwezigheid 
 
1. Er zal te allen tijde een lijst aanwezig zijn waarop men verhinderdata kan noteren. 

Tevens is de wedstrijdleider van de interne competitie telefonisch bereikbaar. Er 
dient afgemeld te worden vóór 19.30 uur. Ook kan er uiterlijk tot 19.55 uur 
afgemeld worden bij de speelzaal. Principieel zal iedereen die zich niet heeft 
afgemeld worden ingedeeld. Om 20.00 uur vangt de speelavond aan. (Genoemde 
tijden en telefoonnummers staan ook vermeld in de colofon van ieder clubblad.) 

2. Er kan ten hoogste 5 maal afgemeld worden zonder dat dit consequenties heeft. De 
speler wordt dan aangemerkt als “afwezig met geldige reden” en hem wordt 1/3 
deel van zijn waarde cijfer aan punten toegekend. Bij een 6e en elke volgende 
afmelding wordt de speler geen punten meer toegekend. 

3. Indien er niet is afgemeld wordt aan de afwezige speler een reglementair verlies 
toegekend. Aan de aanwezige speler wordt in dit geval een reglementaire winst 
toegekend. Tevens zal in dit geval de afwezige speler de eerstvolgende clubavond 
niet worden ingedeeld, tenzij de speler expliciet aangeeft wel te willen spelen. 
Indien achteraf blijkt dat de afwezige speler een geldige reden had voor zijn 
afwezigheid, zal alsnog de afwezige speler worden aangemerkt als “afwezig met 
geldige reden” en zal hem 1/3 deel van zijn waarde cijfer aan punten worden 
toegekend (met inachtneming van de vorige regel). De aanwezige speler wordt dan 
aangemerkt als “niet gespeeld buiten schuld” en ontvangt zijn eigen waarde cijfer 
aan punten. 
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C. Indeling 
 
1. Er wordt ingedeeld volgens het keizersysteem. 
2. De onderlinge afstand op de ranglijst tussen twee tegen elkaar uitkomende spelers 

zal principieel nooit meer dan 15 plaatsen verschillen. 
3. Spelers spelen per jaar principieel maximaal 2 maal tegen elkaar. In 

uitzonderingsgevallen kan een 3e partij voorkomen, indien anders niet aan de 
voorgaande regel kan worden voldaan. 

4. Voor wat betreft de kleurverdeling wordt geen rekening gehouden met de 
toegekende kleur in externe partijen. 

5. Indien er een oneven aantal spelers aanwezig is, wordt één speler als oneven 
aangemerkt. Hij ontvangt 2/3 deel van zijn eigen waarde aan punten. Uitgangspunt 
is dat in dit geval de aanwezige speler die zo laag mogelijk op de ranglijst staat als 
oneven aangemerkt wordt. Dit kan in principe (behoudens uitzonderingsgevallen) 
bij iedereen ten hoogste éénmaal voorkomen. 

 
D. Meetellen van externe partijen 
 
1. Indien een speler in een ronde geen interne competitiepartij speelt, telt een 

eventueel in dezelfde week gespeelde externe partij mee voor de interne 
competitie. 

2. Als een speler meerdere partijen extern speelt in één week, telt de partij die hij 
gespeeld heeft op de clubavond (d.w.z. maandagavond). 

3. Als een speler meerdere partijen extern speelt in één week én deze speler heeft op 
de clubavond niet gespeeld, dan dient de speler vooraf op te geven bij de 
competitieleider welke partij mee gaat tellen voor de competitie. Achteraf kan er 
door de speler geen keuze worden gemaakt. 
Indien er in dit geval geen keuze kenbaar is gemaakt, zal de partij tellen die de 
speler in kwestie gespeeld heeft voor het team waarvoor hij is aangemeld bij de 
OSBO. 
Indien de speler niet gespeeld heeft voor een team waarvoor de speler is 
aangemeld, telt de eerst gespeelde partij. 

 
E. Waardepunten 
 
1. De beginwaarde die aan iedere speler wordt toegekend, wordt bepaald aan de hand 

van de eindstand van het vorige seizoen. De nummer 1 op de lijst krijgt een waarde 
toegekend van 1½ maal het aantal deelnemers, afgerond naar boven naar een 
geheel tiental. De nummer 2 krijgt een waarde van één punt minder toegekend, 
enzovoort. 
(Voorbeeld: Bij 30 deelnemers krijgt de nummer 1 op de lijst een waarde van 50 
punten toegekend (1½ x 30 = 45, afgerond naar boven naar een geheel tiental = 
50). De nummer 2 op de lijst krijgt een waarde van 49 punten toegekend, 
enzovoort.) 

2. Bij aanvang van de competitie begint iedereen met 0 punten. 
3. Bij winst van een interne partij ontvangt de speler de waarde van de tegenstander 

aan punten. 
4. Bij remise van een interne partij ontvangt de speler de helft van de waarde van zijn 

tegenstander aan punten. 
5. Bij verlies van een interne partij ontvangt de speler geen punten. 
6. Bij winst van een externe partij ontvangt de speler 7/6 deel van zijn eigen waarde 

aan punten. 
7. Bij remise van een externe partij ontvangt de speler 4/6 deel van zijn eigen waarde 

aan punten. 



De Zutphense Toren 98   9 

8. Bij verlies van een externe partij ontvangt de speler 1/6 deel van zijn eigen waarde 
aan punten. 

9. Nieuwe leden die gaandeweg de competitie ‘instappen’ worden wat betreft de niet-
gespeelde ronden principieel aangemerkt als afwezig met geldige reden. De speler 
ontvangt dan 1/3 deel van zijn eigen waarde aan punten voor ieder van deze niet-
gespeelde ronden. Zijn aanvankelijke waardecijfer is 1 minder dan het tot dan toe 
laagste waardecijfer. (Met de punten die de nieuwe speler krijgt voor de ronden 
ronden die hij niet gespeeld heeft, zal hij dan ongeveer op 2/3 van de ranglijst 
aanvangen.) 

 In uitzonderingsgevallen kan het bestuur een nieuwe speler een hogere positie op 
de ranglijst toekennen. 

 
Olav Wilgenhof 

De analyse  

 
Het seizoen zit er weer op. Ik heb nu een half jaar meegespeeld en ben niet ontevreden 
over mijn resultaten. Het clubblad staat meestal vol met analyses van partijen. Laat ik ook 
eens een analyse doen, niet van partijen maar van de personen zelf tijdens een partij. Hoe 
gedragen mijn clubgenoten zich tijdens hun partijen. Het is niet zo dat men 3 uren achter 
elkaar als een standbeeld blijft zitten en af en toe een arm uitsteekt om een zet te doen. 
Juist de lichaamstaal van de spelers verraad veel over hun stelling. Of is het allemaal 
tactiek?  
 
Mijn eerste partij was tegen Max Venema. Iemand die goed en lang nadenkt voordat hij 
zijn zet doet. Na lang nadenken toe komt hij dan naar voren en je maakt jezelf klaar om 
zijn zet te ontvangen. Je adrenaline stroomt door je lichaam. Nee, niets van dit alles. Het 
was een truc! Max ging slechts verzitten en je zakt in een adrenaline dip. Kom daar nog 
maar eens weer uit. 
 
Jan Kalkwijk. Een grootse persoonlijkheid, figuurlijk maar ook letterlijk. Als hij achter het 
bord zit, buigt hij zich ook nog eens een beetje voorover zodat er een schaduw over de 
tafel valt omdat er geen direct licht meer op de stukken komt. Het lijkt dan net of er 
donkere wolken samentrekken boven het bord. Bovendien wil Jan ook nog wel eens fluiten 
tijdens zijn partij. Dit geeft je het gevoel dat je bijna verloren hebt. Je ziet als het ware 
de eerste aasgieren al op zijn schouder zitten.  
 
Olav Wilgenhof. Buigt zich ook graag over de stukken waardoor zijn haar voor zijn ogen 
valt. Ik verdenk hem ervan dat hij dan stiekem naar een computerschermpje zit te kijken 
om zo de beste zet uit te vogelen. 
 
Jan Willem Keen. Hij zegt zelf dat hij verslaafd aan het spelletje is en is dan ook een 
fanatieke speler die graag op de aanval speelt. Tijdens zijn aanvalsideeën laat hij zijn 
been ritmisch zijn stukken opzwepen om zo tot de beste zet te komen. 
 
Piet van Gorkum, Wim Bekkers en meer spelers voorzien hun zetten van commentaar zoals: 
“Neeee!” en” Zo, dus jij doet dat! Zou je dat nu wel doen?” of “Ja, dat dacht ik wel, dat 
dacht ik wel, dat dacht ik w..” Dit doen ze overigens alleen tijdens spelletjes snelschaken 
voor en na de echte pot. 
 
Dirk van Rikxoort. De dichter in ons gezelschap. Doet naast schaken ook nog aan bridge, 
dammen en dichten. Hij vindt zichzelf geen goede dichter maar komt vervolgens wel een 
week later met leuke gedichten aan zetten. Doet overigens soms ook poëtische zetten.  
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Nagib Zafari. Denkt lang na als je een goede zet hebt gedaan. Daarom is het heel 
frustrerend als je net een zet hebt gedaan hij na niet al te lange tijd een tegenzet doet. 
Heb ik iets doms gedaan? Wat gaat er fout? Na de (natuurlijk) verloren partij komt hij met 
een uitgebreide analyse van wat ik allemaal fout of anders had moeten doen. Wel heel 
leerzaam! 
 
Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Het is niet de bedoeling om mensen in een kwaad 
daglicht te zetten. Ik heb ook geen hinder ondervonden van deze eigenschappen. Het viel 
mij alleen op dat iedere speler zijn eigenaardigheden heeft. Het leek mij wel leuk om een 
aantal van deze aardigheden van anderen met jullie te delen. 
 
Harrie Kuizenga 

Ledenlijst 

Naam Elo  
Daniel Alink  1875  
Wim Bekkers  1478  
Jan Blaak  1768  
Sule Dzepar  1794  
Rick Eckstein  1597  
Raymond Gieteling 1458  
Piet van Gorkum 1452  
Wim van Haaster 1557  
Klaas Hagendijk 1950  
Paul Ham  1326  
Kees Henstra  1912  
Wim Jagersma 1613  
Fred Jongkind  1574  
Jan Kalkwijk  2024  
Jan Willem Keen   
Wouter Kerpershoek 1688  
Eric Kloppers  1815  
Rik de Lange  1819  
Wim van Meeteren 1613  
Han Molewijk  1493  
Tom Molewijk  1640  
Willem Oving  1906  
Frank Posthuma 1723  
Dirk van Rikxoort 1613  
Wouter Rothengatter 1692  
Harry de Rover 1579  
Gerrit Ruegebrink 1690  
Alexander Sahakian 1732  
Wim van Schooten   
Jurriën Schouten 1449  
Egbert Talens  1349  
Rob The  1741  
Max Venema  1409  
Hans de Vos  1685  
Olav Wilgenhof 1682  
Berry Withuis  1877  
Nagib Zafari  1758  


