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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:  € 92,- per jaar 
Juniorleden:  € 56,- per jaar 
Aspirantleden:  € 43,- 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 Van 19:45 tot 19:55 bij de speelzaal. 
  

Deadline kopij Toren 100: 

3-2-2006
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Voorwoord 

Het schaakseizoen is weer begonnen. Ik hoop dat we met z’n allen weer met veel plezier 
elke maandagavond naar de Born komen om onze hobby uit te oefenen. Het komende 
seizoen spelen we wederom volgens het Keizersysteem. Als u een keer verhinderd bent dan 
kunt u dat kenbaar maken op de afmeldlijst. Telefonisch afmelden kan ook bij Olav 
Wilgenhof. Vanaf 19.45 tot 19.55 uur kan dit nog bij De Born. 
Als nieuw lid heet ik welkom Etienne Goudriaan. Etienne speelt extern mee voor 
Schaakstad. Helaas heeft Wim Bekkers het lidmaatschap opgezegd. Ook Wim Jagersma 
speelt dit seizoen niet mee. 
Mededeling van de beheerder: De beheerder van De Born vraagt uw medewerking voor 
het afsluiten. De buitendeur moet na 20.00 uur worden afgesloten, dus als u weggaat vraag 
dan even of er iemand mee gaat om af te sluiten. Tevens graag aandacht voor het 
opruimen van de asbak! Ruim die na afloop a.u.b. op. Het is nu een keer gebeurd dat de 
asbak is blijven staan. Indien dit nog een keer gebeurd dan moet het roken buiten 
plaatsvinden, dus het ligt aan de rokers zelf hoe ze hier mee omgaan. 
Op de ALV van de OSBO heeft het voorstel om een zaterdagcompetitie in te stellen het niet 
gehaald. Nu komt de Schaakbond Overijssel met een enquête om de regionale bonden op 
te heffen en te gaan werken met een districtenstelsel, net als bij het voetballen. Ik ben 
benieuwd hoe dit afloopt. De eerste externe wedstrijden zijn alweer achter de rug. Elders 
in dit clubblad vindt u de verslagen. Tenslotte vraag ik uw aandacht voor de vele 
rapidtoernooien, doe eens een keer mee!  
 
Groeten, 
Gerrit Ruegebrink, voorzitter 

Redactioneel 
Hier is ie dan; het bijna-jubileumnummer. Het volgende clubblad is nummer 100! Het 
verzoek dan ook aan alle leden: stuur kopij. Gaarne inleveren bij mij of mailen. Denk 
hierbij aan historische bespiegelingen, foto’s etc. Het plan is in ieder geval om aan de 
honderdste editie van ons geliefd clubblad extra aandacht te besteden. Vanaf de 
honderdeneerste editie zal het clubblad per e-mail verzonden gaan worden aan leden die 
hierover beschikken. De bedoeling hiervan: drukkosten uitsparen. Dit drukt namelijk 
behoorlijk op de begroting van de club. Bijkomend voordeel: u ontvangt het blad eerder. 
Er zal een aanmeldformulier verspreid worden.  
Hierbij een dankwoord aan Harrie Kuizenga, die als nieuw lid enthousiast kopij instuurt. 
In dit nummer worden nogmaals de (aangepaste) interne wedstrijdregels gepubliceerd. De 
vaste partijverslagen (totnogtoe één) zijn te mager vertegenwoordigd. SVP meer aandacht 
hiervoor. 
Rest mij te meden dat ik erg uitzie naar het volgende clubblad. 
Veel schaakplezier! 
 
Olav Wilgenhof 

Agenda 

maandag 19 december Kersttoernooi. Prijsjes meenemen! 
maandag 2 januari Interne competitieronde 
zaterdag 5 februari Basisschoolschaaktoernooi Zutphen 
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Interne competitie 

 
Over de interne competite valt het één en ander te zeggen. De laatste tijd zijn een paar 
leden naar mijn idee te weinig betrokken bij de club. Met name Rick Eckstein en Wouter 
Kerpershoek blijven weg zonder zich af te melden. Dit is zeer vervelend omdat, zoals 
iedereen wel weet, hierdoor andere leden de dupe zijn van hun nalatige gedrag. Max 
Venema is twee keer gedupeerd en heeft daardoor dus twee keer niet kunnen spelen. 
Daarnaast wil ik nog even iets zeggen over één van de basisregels van het schaakspel. In 
het geval er één van beide partijen nog slechts een koning alleen op het bord heeft staan, 
kan de koning alleen de partij niet winnen. Het hoogst haalbare is remise, ook al gaat de 
andere partij door de vlag (FIDE-schaakregels art 5.10 (als ik mij niet vergis)). 
Verder kan ik melden dat Klaas goed op weg is naar een eventueel kampioenschap. Het is 
natuurlijk te vroeg om dit soort conclusies te trekken, maar het zou wel aardig zijn als hij 
weer eens kampioen werd. Zou Sule nog komen dit jaar…? Etienne presteert onder 
verwachting; kom op Etienne!!! 
 
Olav Wilgenhof 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc Kl On Ng 

1 Klaas Hagendijk  470.00  60 11  8  1  2  0  77.3  1  0 0 
2 Jan Kalkwijk  422.50  59  9  6  2  1  0  77.8 -1  0 2 
3 Willem Oving  366.17  58 10  5  3  2  0  65.0  0  0 1 
4 Kees Henstra  362.50  57  7  4  2  1  0  71.4  1  0 4 
5 Nagib Zafari  341.83  56 11  6  2  3  0  63.6  1  0 0 
6 Eric Kloppers  314.00  55 10  5  3  2  0  65.0  1  0 1 
7 Alexander Sahakian  306.83  54  9  5  1  2  1  61.1  0  0 2 
8 Levon Sahakian  282.67  53  5  3  0  2  0  60.0 -1  0 6 
9 Jan Blaak  279.50  52  9  4  2  3  0  55.6  1  0 2 
10 Tom Molewijk  270.83  51  8  4  1  3  0  56.3  0  0 3 
11 Hans de Vos  266.50  50 10  5  1  4  0  55.0  1  0 1 
12 Gerrit Ruegebrink  243.00  49 10  3  3  4  0  45.0  0  0 0 
13 Frank Posthuma  237.33  48 10  3  3  4  0  45.0  0  0 1 
14 Max Venema  235.67  47 10  4  3  3  0  55.0  0  0 1 
15 Harrie Kuizenga  230.17  46 10  4  1  5  0  45.0  0  0 1 
16 Wim van Haaster  228.00  45  9  3  3  2  1  50.0  1  0 2 
17 Dirk van Rikxoort  225.17  44 11  3  5  3  0  50.0  0  0 0 
18 Etienne Goudriaan  211.33  43  7  4  0  3  0  57.1  1  0 4 
19 Olav Wilgenhof  201.67  42 10  4  0  6  0  40.0  0  0 1 
20 Rick Eckstein  192.33  41  7  3  0  4  0  42.9 -1  1 3 
21 Jurrien Schouten  190.00  40  9  4  1  4  0  50.0 -1  0 2 
22 Han Molewijk  162.50  39  5  1  2  2  0  40.0 -1  0 6 
23 Fred Jongkind  159.33  38  9  3  2  4  0  44.4  1  0 2 
24 Wouter Rothengatter  144.33  37  5  1  1  3  0  30.0 -1  0 6 
25 Vincent Theissen  139.00  36  9  3  0  6  0  33.3  1  0 2 
26 Piet van Gorkum  127.33  35 10  3  0  7  0  30.0 -2  1 0 
27 Egbert Talens  122.50  34  9  1  3  5  0  27.8  1  1 1 
28 Wouter Kerpershoek  111.33  33  8  1  2  5  0  25.0 -1  0 2 
29 Harry de Rover  88.00  32  3  0  1  2  0  16.7  2  0 8 
30 Jan Willem Keen  77.00  31  7  1  0  6  0  14.3 -2  0 4 
31 Wim van Meeteren  72.83  30  8  1  1  6  0  18.8 -1  0 2 
32 Paul Ham  67.67  29  3  0  0  3  0  0.0 -1  0 7 
33 Sule Dzepar 56.00 28  0  0  0  0  0 0.0  0 0 11 
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Partijanalyse intern: Piet van Gorkum – Han Molewijk 

 
Deze partij wilden wij persé in het clubblad hebben. Piet krijgt tegen Han tijdens de 
interne competitie maandag 21 november 2005 de kans om op de 4e zet op f7 te slaan en 
hoe Han daarmee omgaat, is het aanzien wel waard.  
 
Piet van Gorkum – Han Molewijk. 
1. e4 g6 2. Lc4 d6 3. Pf3 Lg4? 4. Lxf7+ Kd7?  
De loper dient in dit geval toch echt geslagen te worden, 
Han… 
5. Pe5+ dxe5 6. Dxg4+ Kc6 7. Ld5+ Kb6 8. Lxg8 Dd6  
9. Pc3  
Piet vindt het ontwikkelen van de damevleugel 
belangrijker dan zijn loper op g8. Naar mijn idee terecht, 
gezien de positie van de zwarte koning. 
9. … Txg8 10. Pa4+ Ka5 11. De2? (diagram) 
Nu gaat Piet toch iets te ver… Han, Je moet het paard op 
a4 gewoon slaan! Dan had je pas echt een wandelkoning. 
Nu blijft hij enigszins achter op a5.  
11. … Pc6? 12. b3  
Nu kies je toch eieren voor je geld, Piet… 
12. … b5 13. Pc3 a6 14. a4 b4 15. Pd5 Pd4 16. Dc4 c5 
17. Pe3 
Ziet! De zwarte koning wordt op prachtige wijze 
ingesloten. Er dreigt mat in twee. 
17. … Lh6 18. Dxg8 Txg8 19 Pc4# (diagram 
Zo mooi zie je het toch niet vaak. 
 
 
Olav Wilgenhof 

WyyyyyyyyX 
xCdAaAeCax 
xbBbAbAaBx 
xAaAfAaBax 
xgAaAbAaAx 
xJaAaHaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHhLhHhx 
xiAkAmAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 11. De2? 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaCax 
xaAaAbAaBx 
xBaAfAaBex 
xgAbAbAaAx 
xHbJdHaAax 
xaHaAaAaAx 
xAaHhAhHhx 
xiAkAmAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Eindstand 
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Wedstrijdverslag extern: O&O – Zutphen 1 

 
Verslag externe wedstrijd O&O – Zutphen 14 november te Kampen 
 
Vincent Theissen, invaller voor Eric, heeft aanvankelijk een actieve stelling na een 
Sveshnikov, maar verloor de kwaliteit na een verkeerde toren manoeuvre.  Omdat wit kort 
hierop ook nog stuk won, gaf zwart zich gewonnen (0-1). 
Nagib Zafari kreeg een goede stelling met Frans. De tegenstander verloor pardoes een 
kwaliteit en gaf een zet later de hopeloze stelling op (1-1). 
Hierna weet ik de volgorde niet meer. Ik had zelf nog maar 3 minuten, tegen een half uur 
van mijn opponent. In willekeurige volgorde: 
Frank Posthuma won snel een pion en maakte de partij gedegen af (2-1). 
Jan Kalkwijk had met wit een veel belovende stelling na aangenomen Slavisch. Zwart 
verdedigde zich echter voortreffelijk en wist uiteindelijk in de tijdnoodfase de partij naar 
zich toe te trekken (2-2). 
Kees Henstra speelde een ongelukkige (Bird) partij. Hij verloor snel een pion, maar wist 
na onnauwkeurig spel van zijn tegenstander toch nog een remisestelling te bereiken. Hij 
greep echter in het zicht van de haven mis (2-3). 
Willem Oving verloor in het Frans snel een pon (of was het een offer?). Toch wist hij op 
tijd de veilige remise haven te bereiken (2,5-3,5). 
Spannend was het bij Jan Blaak. Hij offerde stuk op zet 18 voor een koningsaanval. Zwart 
weigerde en verloor daarna kansloos (3.5-3,5). Als zwart het paard wel had genomen zou 
hij zeker niet kansloos zijn. (zie partij) 
Klaas Hagendijk moest het middengambiet bestrijden. Na Dameruil won zwart 2 pionnen. 
Wit had echter actief stukken spel met 2 torens en een paard. Het koste zwart veel tijd om 
een winnende stelling te bereiken. Net op tijd ontstond een glad gewonnen eindspel en wit 
gaf op (4,5-3,5). Hoera, de winst is binnen! 
 
Blaak,J - Gosker,S [C06] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Pc6 
7.Pe2 Db6 8.Pf3 cxd4 9.cxd4 Le7 10.0–0 0–0 11.a3 Kh8 
12.Dc2 h6 13.Le3 g5 14.h4 Tg8 15.hxg5 hxg5 16.Dd2 
Dd8 (diagram) 17.Kh2 g4 18.Th1 f5? [18...gxf3! 19.Kg1+ 
Lh4 20.Pf4! (20.g3 Tg7 21.Pf4 Kg8 22.Dd1 Lg5 goed voor 
zwart) 20...Kg7 (20...Tg4 21.Kf1 Kg8 22.gxf3 Tg7 23.Ph5 
Tg6=) 21.Dd1 Pdxe5 22.dxe5 Pxe5 23.Ld4 Lf6 24.Lxe5 Lxe5 
25.Dxf3 Kf8=] 19.exf6 Pxf6 20.Kg1+ Kg7 21.Lh6+ Kf7 
22.Pe5+ Pxe5 23.dxe5 Pe4 24.Df4+ Ke8 25.Lxe4 dxe4 
26.Dxe4 1–0 
 
 
Klaas Hagendijk 

WyyyyyyyyX 
xCaEfAaCgx 
xbBaDeBaAx 
xAaDaBaAax 
xaAaBhAbAx 
xAaAhAaAax 
xhAaKkJaAx 
xAhAlJhHax 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 16. .. Dd8 
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Wedstrijdverslag extern: WDC – Zutphen 2 

 
De 1e wedstrijd in de externe competitie van Zutphen 2 was tegen WDC. WDC is een 
samenvoeging van Westervoort en Duiven en betekent: “Winnen Door Combineren.” 
En combineren dat konden ze. Vorig seizoen is WDC gedegradeerd dus het zou wel geen 
gemakkelijke opgave worden. Ons team bestond uit: Olav Wilgenhof, Alexander Sahakian, 
Rob The, Levon Sahakian, Wouter Kerpershoek, Vincent Theissen, Harrie Kuizenga en 
ondergetekende. Voorwaar geen zwak team vind ik. 
Als 1e moest Olav zich gewonnen geven. Een rondje langs de borden leerde mij dat Rob een 
pion achter stond in een mindere stelling. Levon stond een Pion voor in goede stelling; 
Vincent stond goed. Wouter echter stond minder; Alexander en Harrie stonden redelijk. 
Ikzelf stond na de opening iets minder. Na de volgende opening 1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 
cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le2 b5 7. Pxc6 dxc6 8. Dxd8 Kxd8 kon zwart niet meer 
rokeren, maar dit blijkt in deze stelling niet erg te zijn. Zwart heeft sterke Lopers, open 
lijnen en ik zie geen goed plan, stukken werken niet samen. Er werden veel stukken 
geruild, maar door een “foutje” van mij verloor ik een Pion en tenslotte de partij. 
Vincent blunderde, na een zeer goede stelling, en kon gelijk opgeven. Rob stond al minder 
en verloor eveneens. Alexander deed een verkeerde pionzet met desastreuze gevolgen, 
verlies dus. Wouter kreeg een pionnenstorm te verwerken welke niet te houden was. 
Harrie heeft het lang volgehouden maar moest zich tenslotte eveneens gewonnen geven. 
Levon tenslotte, stond inmiddels een kwaliteit voor en in het eindspel was een vrijpion 
niet meer te stoppen. Een prima partij en de enige winst voor ons. Deze “zeperd” hebben 
we gelukkig achter de rug. 
Ik heb even de rating nagekeken. Wat blijkt, het team heeft een gemiddelde rating van 
1866. De laagste rating is 1770 en de hoogste 2056. De volgende wedstrijd kan het alleen 
maar beter gaan. Einduitslag: 7-1 voor WDC. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 

Partij-analyse extern: G. Ruegebrink - S.M.M. de Vries 

 
Wit: Gerrit Ruegebrink 
Zwart: S.M.M. de Vries (Pallas 2) 
Datum: 8-11-2004 
 
Opening: Siciliaan 
 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 e5 5. Pf3 Pf6  
6. Lc4 h6 
Indien 6. … Pxe4 dan 7. Lxf7 Kxf7 gevolgd door 8. Dd5+ 
7. 0-0 Lc5 8. Pc3 0-0 9. h3 d6 10. Te1 a6 11. a4 Db6 
12. Te2 Le6 13. Pd5 Lxd5 
Bijna verplicht. 
14. Lxd5 Pxd5 15. Dxd5 Pe7 16. Da2 Tad8 17. Le3 Pg6 
18. c4 a5 19. Td1 Dc6 20. b3 Tfe8 21. Dd2 Db6 22. Dc2 
Lxe3 23. Txe3 Pf4 24. Kh2 Dc7 25. Db1 
Anders kwam 25. … d5. 
25. … Db6 26. Dc2 
Met remiseaanbod. 

WyyyyyyyyX 
xAaAcAaGax 
xaBaAaAbAx 
xDfAbCbAbx 
xbAaIbAaAx 
xHaHaHaAax 
xaHaAiJaHx 
xAaAaAhHmx 
xaAaLaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 30. ... f6 
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26. … Pe6 27. Ted3 Pc5 28. Te3 Te6 29. Td5 Pa6  

30. Dd1 f6 

Dit is denk ik de beslissende fout: het opengooien van 
de zwarte koningstelling. Wit krijgt nu 
aanvalsmogelijkheden op de koningsstelling; zie 
diagram. 
31. Ph4 Dc7 32. Pf5 Pb4 33. Td2 Kh7 34. Dg4 Tee8  
35. Tg3 g5 

Diagram (indien 37. … Tg8, dan 36. Dg6+ Kh8 37. Pxh6 
gxh6 38. Dxh6 Dh7 39. Dxf6+ Tg7 40. Dxd8 met 

kwaliteitswinst. 
36. Dh5 Te7 37. Dxh6 Kg8 38. Dxf6 Tdd7 39. Txg5+ Tg7 
40. Txg7+ Txg7+ 41. Pxg7 Dxg7 42. Dxd6 Pc6 43. Td3 
Kh8 44. Tg3 Df7 45. Dh6+ Dh7 46. Df6+ 1-0 

Diagram, met de vlag op vallen voor wit opgegeven, 
er volgt mat in 1. 
 
Gerrit Ruegebrink 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toernooiverslag: Berkelstedentoernooi 

 
Het is zaterdagmorgen, 8 oktober 2005, om 08.00 uur. Het jaarlijkse Berkelstedentoernooi 
wordt weer gehouden. Ditmaal in Coesfeld. Jammer dat we de uitnodiging pas 1½ week 
voor het toernooi ontvingen. 
Met z’n zessen gingen we naar Coesfeld, te weten: Jan Kalkwijk, Klaas Hagendijk, Nagib 
Zafari, Alexander en Levon Sahakian en ondergetekende. Klaas had een routebeschrijving 
van het internet gedownload, dus het moest gemakkelijk te vinden zijn. Tot Coesfeld ging 
het zonder problemen, maar in Coesfeld zelf was het zoeken. We gingen rechtsaf, linksaf, 
rechtsaf, linksaf, rechtdoor, draaiden enzovoort en tenslotte kwamen we om 09.45 uur 
aan. Toch nog mooi op tijd. Er werd gespeeld in 2 groepen. 
Groep A: Zutphen, Lochem, Gescher 1 en Stadtlohn 2. 
Groep B: Winterswijk, Gescher 2, Stadtlohn 1 en Coesfeld. 
 
Na de voorrondes volgden er kruisfinales: winnaar groep A tegen 2e groep B (partij 1), 
winnaar groep B tegen 2e groep A (partij 2) enzovoort. 
 
Finale: winnaar partij 1 tegen winnaar partij 2. 
Om de 3e/4e plaats: verliezer partij 1 tegen verliezer partij 2. 
 
Als eerste moesten we tegen onze buurtgenoten uit Lochem. Lochem was nog maar met 3 
personen aanwezig dus sportief als we zijn hebben we gewacht tot Lochem compleet was. 
Het werd een 5-1 overwinning voor ons. Alleen Jan verloor van Jan Haker. Ikzelf moest 
tegen Maria, zij bood remise aan in een zeker niet mindere stelling voor haar. Dat kon ik 
niet aannemen vond ik, maar helaas voor Maria maakte zij even later een fout en verloor. 

WyyyyyyyyX 
xAaAcCaAax 
xaBfAaAaGx 
xAaAbAbAbx 
xbAaAbJbAx 
xHdHaHaLax 
xaHaAaAiHx 
xAaAiAhHmx 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 35. ... g5 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAgx 
xaBaAaAaFx 
xAaDaAlAax 
xbAaAbAaAx 
xHaHaHaAax 
xaHaAaAiHx 
xAaAaAhHmx 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Eindstand 



De Zutphense Toren 99  9 

Volgende keer beter Maria. De 2e wedstrijd tegen Stadtlohn 2 wonnen we met 4-2. Daarna 
was er een lunch, soep, broodjes etc. Het smaakte prima. Om 13.00 uur moesten we tegen 
Gescher 1. Helaas waren ze maar met 5 man aanwezig. Ook deze wedstrijd wonnen we 
met 4-2. We zijn dus als eerste geëindigd in onze groep. Gescher 1 werd 2e. Winterswijk 
was de winnaar in de andere groep. Stadtlohn 1 werd 2e.  
We moesten dus tegen Stadlohn 1. Hier ging het vreselijk mis, een 4½-1½ nederlaag. 
Gescher 1 (met 5 man) wist te winnen van Winterswijk, zodat de finale ging tussen 
Stadtlohn 1 en Gescher 1. Om de 3e en 4e plaats: Zutphen tegen Winterswijk. Deze 
wedstrijd eindigde in 3-3, maar op grond van een bepaalde regeling (vraag me niet welke) 
zijn we op de 3e plaats geëindigd. Winnaar werd Gescher 1, het team dat alleen van ons 
heeft verloren. 
Volgend jaar is het toernooi wederom in Duitsland, Stadlohn. Het was een gezellig 
toernooi. Hopelijk melden zich voor volgend jaar voldoende spelers zodat we dan met 2 
teams kunnen meedoen. Om 16.00 uur gingen we huiswaarts om bij Camelot nog even na 
te genieten onder het genot van een drankje. 
Persoonlijke scores: Jan 2; Klaas 3½; Nagib 1½; Alexander 3; Levon 4½; Gerrit 3. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 
 
 
 
 

 
 
Gerrit speelt tegen Maria 
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Sinterklaas?  

 
Nadat ik mij het afgelopen halve jaar zelf had verbaasd over de goede resultaten bij de 
interne competitie (50% score) trok ik deze vakantie vol goede moed naar het open NK in 
Dieren. Omdat ik thuis ook nog het recht heb om vader te zijn, koos ik voor het kortste 
toernooi met de laagst geklasseerde spelers. Kijkend op de site was ik er al achter 
gekomen dat het een pittig toernooi zou worden omdat clubgenoot Alexander Sahakian als 
slechts 14e geklasseerd stond. Aangekomen in het centrum van Dieren zag ik aan het 
aantal stoffige denkhoofdige mannen dat ik in de buurt van de speelzaal moest zijn. Toch 
wel een imposant gezicht om in de sporthal Theothorne allemaal lange tafels te zien staan 
met vele borden waar later vele mensen aan zouden gaan zitten schaken. 
Mijn eerste partij was meteen mijn beste. Ik speelde tegen een 16-jarige meid die haar 
hoge rating waarmaakte. Ik werd na een lange, vermoeiende maar ook mooie partij 
overrompeld door haar pionnen op mijn koningsvleugel. Ik had de hele partij het gevoel 
goed mee te doen maar nadat Fritz mijn partij analyseerde bleek het vanaf het begin al 
niet geweldig te zijn gegaan. Mijn tegenstandster gaf mij wel een compliment over mijn 
spelen en beloofde dat ik in de loop van dit toernooi nog wel punten zou halen. 
Mijn tweede partij was tegen een Groninger. Een partij om snel te vergeten, net zo snel 
als ik vergeten was om in zet 5 (vijf) mijn loper te dekken of te verplaatsen. En het was 
niet eens een Groningse feestdag!!! Ik kon dus al snel mijn vaderlijke taken thuis weer 
oppakken. 
De derde partij was het ervaringsverschil te groot. Ik deed niet altijd even gezonde zetten 
waardoor mijn tegenstander (ook al een Groninger) een paar tempi voor kwam en de partij 
naar zich toetrok. Dit werd in het café tijdens de analyse tot vervelens toe door hem 
uitgelegd. 
Ook de vierde partij was een cadeautje. Ik stond al na 13 zetten twee pionnen voor om 
vervolgens een mat in 3 over het hoofd te zien. Vervolgens lag er bij mijn koning nog net 
geen matje met welkom voor de deur waardoor ik al snel een dame en een paard op 
bezoek had die niet meer weggingen. Ik moest de partij opgeven. (Ik zou het goed doen als 
hulpsinterklaas!) 
De vijfde partij was tegen een (alweer) Groningse speler met een, voor mij, dijk van een 
rating (1732). Na in het begin goed de aanval te hebben gekozen (vond de zich voor een 
snelschaaktoernooi inschrijvende Eric Kloppers ook), gaf ik per zet het initiatief een beetje 
aan mijn tegenstander die daar dankbaar gebruik van maakte. Ik begon toch een 
behoorlijke aversie tegen Groningers te ontwikkelen… 
De laatste partij was tegen clubgenoot Andre Sahakian. Voordat we begonnen was er 
allereerst nog de loterij waarbij naast een fiets allerlei schaaksnuisterijen te winnen 
waren. Gelukkig gingen stropdassen, lelijke ansichtkaarten en dasspelden aan mij voorbij. 
Je zou haast denken dat het een hint was maar ik won zowaar (!) een boek over hoe je 
moet schaken. De fiets ging naar iemand die in Canada woont, echter, omdat het 
verschepen van de fiets naar de andere kant van de plas meer geld kost dan de fiets zelf, 
bleef de fiets hier in Nederland voor de familie. 
De partij werd zowaar gewonnen!!! Maar gemakkelijk ging het allemaal niet. Volgens Fritz 
deed ik weer een paar wazige zetten waardoor het bijna fout ging.  
Ik ga maar weer eens in mijn gewonnen schaakboekje lezen om dit seizoen niet te veel 
cadeau te doen aan mijn clubgenoten (in het spel dan) want mijn eerste partij op de club 
ging dan wel gewonnen maar Fred Jongkind zag damewinst over het hoofd. 
(Oh ja, de familie Sahakian. Alexander en Areg belandden tijdens dit toernooi wel in de 
prijzen. Levon deed het ook goed met ik dacht 50% score in een hogere klasse.) 
 
 
Harrie Kuizenga 
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Reglement interne competitie 

 
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.) 

 
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 onder 
nummer 0575 – 518449 of onder nummer 06 – 24151181. Er dient afgemeld te 
worden vóór 19.30 uur. Ook kan er uiterlijk tot 19.55 uur afgemeld worden bij de 
speelzaal onder nummer 0575 – 516107. 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 6 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 waardecijfer aan punten toegekend. Bij een 7e 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. 

 
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 
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oneven aangemerkt wordt. Dit kan in principe (behoudens uitzonderingsgevallen) 
bij iedereen ten hoogste éénmaal per jaar 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. 
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 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  
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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 poging 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 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 2 extra 
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! 
 
Wijziging notatie 
Het is niet meer toegestaan om de eerst de zet te noteren en vervolgens de zet uit te 
voeren. (Dit kan gezien worden als analyse en is daarom niet meer toegestaan – red.) De nieuwe 
regel is: Eerst de zet uitvoeren en daarna de zet noteren.  
 
 
Gerrit Ruegebrink 
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Externe competitie: Wedstrijddata 2005/2006 
 
1e klasse A (Zutphen 1)  2e klasse B (Zutphen 2) 
 
ma. 17okt05 Zutphen -  Wageningen 3 do. 20okt05 WDC  -  Zutphen 2 
ma. 14nov05 O&O -  Zutphen ma. 14nov05 Zutphen 2  -  Theothorne 
ma. 12dec05 Zutphen  -  VSG ma. 12dec05 Doesborgh  -  Zutphen 2 
vr. 13jan06 ZSG 2 -  Zutphen ma. 9jan06 Zutphen 2 -  Twello 
ma. 13feb06 Zutphen   -  Ede do. 16feb06 VDS   -  Zutphen 2 
di. 14mrt06 Schaakstad 5 -  Zutphen  ma. 13mrt06 Zutphen  2  -  Pallas 3 
vr. 21apr06 PSV Dodo -  Zutphen do. 13apr06 ASV 5 -  Zutphen 2
 (slotronde te PSV Dodo)  (slotronde te Pallas) 
 
 
3e klasse D (Zutphen 3)  4e klasse E (Zutphen 4) 
 
ma. 17okt05 Zutphen 3 -  Eerbeek vr. 21okt05 Velp 2 - Zutphen 4 
di. 15nov05 Kameleon -  Zutphen 3 vr. 18nov05 Zutphen 4  - De Toren 5 
ma. 12dec05 Zutphen 3 -  BAT Zevenaar 4 ma. 12dec05 Ons Genoegen 2 - Zutphen 4 
ma. 9jan06 Aalten -  Zutphen  3 ma. 9jan06 Zutphen 4 - Twello 3 
ma. 13feb06 Zutphen 3 -  Lochem ma. 13feb06 Voorst 3 - Zutphen 4 
do. 16mrt06 Rokade 2 -  Zutphen 3 ma. 13mrt06 Zutphen 4 - Zutphen 4 
 (slotronde te Eerbeek)  (slotronde te Ons Genoegen) 

 

Externe competitie: Teamindeling 
 
Zutphen 1 Zutphen 2 Zutphen 3 Zutphen 4 
 
Jan Kalkwijk Alexander Sahakian Wim van Haaster (tl) Paul Ham (tl) 
Klaas Hagendijk (tl) Olav Wilgenhof Wouter Rothengatter Han Molewijk 
Kees Henstra Wouter Kerpershoek Harrie Kuizenga Jan Willem Keen 
Eric Kloppers Gerrit Ruegebrink (tl) Harry de Rover Egbert Talens 
Nagib Zafari Wim van Meeteren Tom Molewijk Max Venema 
Jan Blaak Hans de Vos Dirk van Rikxoort Piet van Gorkum 
Frank Posthuma Rob The 
Willem Oving Vincent Theissen 
 
Invallers 
 
Daniel Alink (alleen voor 1e team) 
Sule Dzepar (alleen voor 1e en 2e team)  
Levon Sahakian (alleen voor 1e en 2e team) 
Jurriën Schouten (voor alle teams) 
Fred Jongkind (voor alle teams) 
Coen Rampen (voor alle teams) 
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Ledenlijst 

 
Naam Elo  
 
Daniel Alink  1874  
Jan Blaak  1768  
Sule Dzepar  1794  
Rick Eckstein  1554  
Raymond Gieteling 1458  
Piet van Gorkum 1452  
Etienne Goudriaan 1800     
Wim van Haaster 1557  
Klaas Hagendijk 1949  
Paul Ham  1326  
Kees Henstra  1911  
Fred Jongkind  1574  
Jan Kalkwijk  2023  
Jan Willem Keen   
Wouter Kerpershoek 1688  
Eric Kloppers  1815  
Harrie Kuizenga 1197  
Rik de Lange  1819  
Wim van Meeteren 1614  
Han Molewijk  1493  
Tom Molewijk  1642  
Willem Oving  1905  
Frank Posthuma 1734  
Dirk van Rikxoort 1613  
Wouter Rothengatter 1692  
Harry de Rover 1579  
Gerrit Ruegebrink 1692  
Alexander Sahakian 1738  
Levon Sahakian 1790  
Wim van Schooten   
Jurriën Schouten 1449  
Egbert Talens  1349  
Rob The  1741  
Vincent Theissen 1622  
Max Venema  1409  
Hans de Vos  1685  
Olav Wilgenhof 1683  
Berry Withuis  1877  
Nagib Zafari  1758  


