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Redactioneel  

 
Hoi iedereen!  
 
Pfff… Wat een weer. Op het moment dat ik dit typ, hebben we net een behoorlijke 
sneeuwstorm achter de rug. Gisteren, vrijdagavond, hebben velen van jullie besloten om 
maar niet naar schaken toe te komen. Misschien maar goed ook, want met dat weer kon je 
toch beter binnenblijven! Ook de jeugdleiding was erg onderbezet: Daniel was door een 
treinstoring pas om 22:00 terug in Zutphen en Coen had hetzelfde probleem. Pas om 23:45 
waren we weer allemaal compleet in Zutphen! Hadden jullie dus helaas geen les gisteren, 
maar goed, dat vonden jullie vast niet zo erg… 
In dit clubblad vinden jullie alweer een paar verslagen van onze teams. Het C-, D-, en 2 
AB-teams hebben onderhand elk een wedstrijddag gespeeld. Let vooral op het AB-
teamverslag van Olav. Hier staat van iedere speler een partij in!  
Volgend clubblad moet trouwens heel speciaal worden, want dat is clubblad nummer 100! 
Als jullie nog ideeën hebben voor het clubblad, leuke dingen die jullie meegemaakt 
hebben, misschien een mooie partij of puzzel… Je kunt het allemaal bij mij inleveren en 
dan komt het er misschien wel in! 
Okee, veel leesplezier en tot het volgende clubblad! 
 
Rob 
 

Agenda 

 
Zaterdag 10 december Externe Competitie teams Zutphen AB1 en AB2 te Wijchen 
 en Zutphen D te Arnhem 
 
Zaterdag 17 december Externe Competitie team Zutphen C te Zevenaar 
 
Dinsdag 27 t/m  OSBO Persoonlijk Jeugdkampioenschap te Apeldoorn 
Vrijdag 30 december 
 
Vrijdag 30 december Vrij schaken! 
 
Zaterdag 14 januari Externe Competitie teams Zutphen AB1 en AB2 te Wijchen 
 en Zutphen D bij ons! 
 
 
Zaterdag 4 februari Schoolschaaktoernooi Basisscholen Zutphen 
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Interne competitie: Superliga 
 
Na 11 speelronden staat Lennaert stevig bovenaan, hij stond slechts 1 remise af aan 
Etienne, die ook pas 1 remise heeft afgegeven maar omdat hij later in het seizoen erbij is 
gekomen moet hij nog erg veel partijen inhalen. Het is te hopen dat het speelschema nog 
vol komt voor het einde van de wintercompetitie. 
Verder wordt er heel goed geschaakt; zou het komen door het speeltempo van 40 minuten 
p.p.p.p.? Er zijn al aardig wat partijen beslist in de laatste minuten, dus de tijd wordt in 
ieder geval goed gebruikt. Dat is ook een goede oefening voor de externe competitie, 
waarin we binnen een paar jaar wel OSBO-kampioen moeten worden (vooral als Etienne 
met ons mee gaat doen). Dus ga zo door jongens! 
 
Daniel 
 

Stand Superliga najaar 2005 
            

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

1 Areg Sahakian XXX 0-1 ½-½ 1-0  1-0  INH 4.5 3 

2 Lennaert Stronks   XXX 1-0  1-0  1-0 ½-½ 8.5 1 

3 Laurens Stronks 0-1 0-1 XXX 1-0  1-0  0-1 4.5 3 

4 Rick Koekoek INH 0-1  XXX 1-0  0-1 0-1 1 8 

5 Thomas van Schooten INH  0-1 1-0 XXX 0-1 1-0  2.5 5 

6 Vincent Linssen   0-1 INH 1-0 INH XXX INH 0-1 2 7 

7 Andre Sahakian 0-1 0-1 0-1 1-0 ½-½  XXX  2.5 5 

8 Etienne Goudriaan 1-0 INH     INH INH 1-0 XXX 5.5 2 

            

NNI: uitslag nog niet ingevoerd          

INH: partij moet ingehaald worden         
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Interne competitie: Grote Competitie 

 
We hebben inmiddels alweer 10 ronden gespeeld in het najaarsseizoen van de Grote 
Competitie en niet geheel onverwacht staat Jeroen, die vorig jaar 2e werd achter de naar 
de Superliga gepromoveerde Andre, bovenaan. Hij hoort dan ook eigenlijk te spelen in de 
Superliga, maar ja… Hij heeft trouwens stevige concurrentie van Anna, die evenveel 
verliespartijen heeft als Jeroen, maar één partij minder heeft gespeeld. Die mag ze aan 
het einde van het seizoen nog inhalen, dus… spannend! Zeb, Arran en Ranco doen het ook 
goed. 
Verder is de stand eigenlijk redelijk “normaal” (enkele uitzonderingen daargelaten); 4e 
stappers bovenaan, dan de 3e stappers, enz. Eens kijken hoe zich dat in de loop van dit 
seizoen ontwikkelt. 
 
 
Coen 
 

 

Nr. Naam Punten Wa Gsp Gew Rm Vl Perc On Ng 

1 Jeroen Landsheer 296.00  45 10  8  0  2  80.0 0  0  
2 Anna Krans 286.67  44  9  7  0  2  77.8 0  1  
3 Zeb Olden 232.33  43  9  5  2  2  66.7 0  1  
4 Arran Winmai 225.50  42 10  5  2  3  60.0 0  0  
5 Ranco Goedhard 224.67  41  9  6  0  3  66.7 0  1  
6 Wessel Zennipman 207.00  40  9  6  0  3  66.7 0  1  
7 Rene Gosen 188.17  39  9  4  2  3  55.6 0  1  
8 Tim B. Heldens 164.33  38  9  4  1  4  50.0 0  1  
9 Sjoerd Hiesselaar 159.00  37  7  4  0  3  57.1 0  3  
10 Mirjam van Saane 152.67  36  7  4  0  3  57.1 0  3  
11 Pelle Jonasse 147.00  35  7  4  0  3  57.1 0  3  
12 Jot van Suijlen 146.50  34 10  4  1  5  45.0 0  0  
13 Bart Hutink 136.33  33  8  3  1  4  43.8 0  2  
14 Lisa van der Linde 132.67  32  8  4  0  4  50.0 0  2  
15 Maikel Hakkert 129.00  31 10  4  1  5  45.0 0  0  
16 Gerard Draatjer 109.67  30  9  4  0  5  44.4 0  1  
17 Marcus Roos 94.00  29 10  4  0  6  40.0 0  0  
18 Gydo Bekers 89.00  28  9  3  0  6  33.3 1  0  
19 Maarten Enthoven 83.17  27  7  2  1  4  35.7 0  3  
20 Stan Wolfhagen 82.33  26  7  3  0  4  42.9 0  3  
21 Tim van der Weide 82.00  25  9  2  1  6  27.8 1  0  
22 Bjorn Goedhard 68.67  24  5  2  0  3  40.0 0  5  
23 Christiaan Deen 66.33  23  6  1  1  4  25.0 1  3  
24 Olaf Zanen 54.67  22  3  1  0  2  33.3 1  6  
25 Jonathan van der Molen 37.67  21  5  0  1  4  10.0 1  4  
26 Leon Bekers 34.00  20  3  1  0  2  33.3 0  7  
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Wedstrijdverslag Extern:  Zutphen AB1 en Zutphen AB2 
 
Zaterdag 19 november jl. ben ik met 8 kinderen met de trein en de bus naar Arnhem 
geweest. Zeer goed idee van Rob om iedereen een notatieboekje mee te geven. Noteren is 
trouwens verplicht in de AB-leeftijdsklasse. De kinderen moesten namelijk schaken op het 
Olympus College, vlak bij de Rijnhal. Dat is nog een hele onderneming hoor, om iedereen 
in de trein en in de bus bij elkaar te houden… Gelukkig was iedereen zo goed om niet al te 
veel heibel te schoppen. Er werden 3 ronden geschaakt in de Noord afdeling van alle 
regionale AB-teams. Uiteindelijk moet ieder team een keer tegen elkaar spelen, heb ik me 
laten vertellen.  
Wie gingen er allemaal mee?  
 
Het AB-1 team was zeer sterk bezet met Levon en Areg  Sahakian aan de borden 1 en 2 en 
Lennaert en Laurens Stronks aan de borden 3 en 4. Een familieaangelegenheid zou je 
kunnen zeggen. Het AB-2 team was logischerwijs minder sterk bezet met André Sahakian 
(is het zo goed gespeld, Levon?) aan bord 1, Mirjam van Saane aan bord 2, Zeb Olden aan 
bord 3 (hij ging voor het eerst mee om extern te schaken) en Jeroen Landsheer aan bord 4.  
 
De eerste ronde:  
Het was meteen raak! ‘Ons’ eerste moest tegen ‘ons’ tweede. En ja, zoals dat dan gaat… 
ons kent ons, nietwaar? De uitslag stond natuurlijk van tevoren wel vast. Helaas werd het  
4 – 0 voor ‘ons’ eerste.  
De tweede ronde:  
Pallas AB-2 tegen Zutphen AB-2; uitslag 4-0. Zou ‘ons’ tweede nog punten halen? 
Zutphen AB tegen Schaakmaat AB 2; uitslag 2 – 2. Spannende wedstrijd! 
De derde ronde: 
Zutphen AB-2 tegen de Schakel AB; uitslag 1½ - 2½. Gelukkig, de eer gered. Jeroen won en 
André had remise, al had ook hij moeten winnen… 
Schaakmaat AB-4 tegen Zutphen AB; uitslag 1½ - 2½. Op voorhand zou je zeggen dat het 
een ‘walk-over’ moest worden, maar kennelijk is het krachtsverschil tussen Schaakmaat 
AB-2 en Schaakmaat AB-4 toch niet zo groot. 
 
In totaal werden er dus 20 partijen schaak gespeeld door de Zutphense schakers. Hieronder 
volgt een selectie van de mooiste, in ieder geval best leesbare, partijen. Van iedereen 
wordt één partij geplaatst en voorzien van commentaar en een diagram. 
 
Jeroen, je was aan het 4e bord tegen Laurens wel enorm aan het prutsen; Laurens gaf 
zonder enige compensatie de dame weg. Ja, nou, hij had er geloof ik een stuk voor, maar 
hij stond totaal verloren. Jij vond dit kennelijk echter wel wat veel van het goede en je 
gaf zonder enige reden dan ook meteen weer een toren terug. Ook ging je nog vrijwillig in 
de penning staan… kortom ellende! Ik ga deze partij niet plaatsen, maar jouw laatste 
partij was een mooie winstpartij en die volgt hieronder. Jeroen tegen Joep; ook geen 
vlekkeloze partij, maar je wist Joep wel mooi in een matnetje te lokken… 
 
Jeroen tegen Joep: 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 h6 4. Pc3 Pf6 5. d3 Lc5 6. Le3 Lxe3 7. fxe3 d6 8. 0-0 Lg4  
9. h3 Lxf3 10. Dxf3 De7 11. d4? exd4 12 exd4 Pxd4 
Zag je even niet hè, Jeroen? Nu sta je een pion achter.  
13. Dg3 0-0-0 14. Dxg7 
Dit lijkt riskant… 
14. … Tdg8 15. Pd5! Pxd5 16. Dxd4 
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Ingenieus, Jeroen! Je hebt een pion terug en je houdt de 
dame. Menig speler zou nu toch al vrede hebben gehad 
met een dame tegen een toren minder. 
16. … Pf4? 
Nou ja, dat zag Joep dan weer even niet… de gevolgen 
zijn echter iets groter. 
17. Txf4 c5 
Joep weet het niet meer.  
18. Dd5 Tg7 19. Df5+ Kc7 20. Taf1 T8h7 21. Le2 b5? 
22. Lxb5 Th8 23. Dd5 Thg8 
‘Interessante’ torenmanoeuvre, Joep! 
24. Dc6+ Kd8 25. T1f2 d5 26. e5 Dxe5?? 27. Dd7# 
(diagram) 
En zo win jij jouw partij, Jeroen. 
 
Zeb, je verloor jouw partij tegen Lennaert in 13 zetten. Een ongeluksbegin kan je wel 
zeggen. In het Italiaans behandelde je de opening totaal verkeerd en daar wist Lennaert 
wel van te profiteren. De tweede ronde speelde je stukken beter. Helaas verloor je ook 
deze partij, maar je kreeg zeker winstkansen. Op een cruciaal moment verzuimde je in 
drie zetten de dame te winnen, waarna je zeker gewonnen zou hebben, daar ken ik jou 
wel goed genoeg voor. Helaas verloor je ook de derde partij. Hier volgt jouw tweede 
partij.  
 
Zeb tegen ?: (de naam van de tegenstander is niet bekend) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 Lc5 4. Lc4 d6 5. d3 Le6 6. Lxe6 fxe6 7. Lg5 Pf6 8. Lxf6 gxf6 
9. 0-0? 
Wel gevaarlijk hoor Zeb, om kort te rokeren, terwijl de g-lijn open is… 
9. … De7 10. Pa4 Lb6 11. c3 h5 12. d4 0-0-0 13. Pxb6 axb6 14. d5 Pb8?! 15. Da4 Tdg8 
16. Ph4 Tg4 17. g3 Thg8  
Ja Zeb, je ziet wat voor een aanval je over je heen krijgt, hè? 
18. f3??  
Dit is natuurlijk gewoon een blunder, Zeb... je ziet 
namelijk een overduidelijke penning over het hoofd. Als je 
meteen 18. Kh1 speelt is er niet veel aan de hand. 
18. … Txh4 19. Kh1 Txg3  
Je ziet ook nu dat het niet meer helpt.  
20. Tg1 Txg1+ 21. Txg1 c6??  
Gelukkig maakt jouw onbekende tegenstander ook 
blunders. Hij ziet de nu komende dreiging volledig over 
het hoofd. 
22. Tg8+! Kc7 23. Da8! b5 (diagram) 
23. … b5 is pure wanhoop van jouw tegenstander. Zeb, ik 
raad je aan om deze stelling nog eens goed te bestuderen. 
Hier heb je namelijk de winst direct voor het grijpen, als 
je tenminste niet in eerste instantie zo materialistisch 
bent… 
24. Dxb8+? Kb6  
… en alle schaakjes zijn op. Gelukkig voor jouw tegenstander zie jij ook een belangrijk 
deel van de dreiging over het hoofd. Als je namelijk 24. Da5+!! speelt, win je binnen twee 
zetten de dame, omdat de zwarte dame niet meer kan vluchten. (Hoe? Laat het mij nog 
maar eens zien.) Zijn eigen pionnen staan namelijk in de weg en jij beheerst hier de 
zevende én de achtste rij! 
25. Te8 Dg7 26. Tg8 De7 27. De8? 

WyyyyyyyyX 
xAaAgAaCax 
xbAaLaBcAx 
xAaAaAaAbx 
xaKbBfAaAx 
xAaAaAiAax 
xaAaAaAaHx 
xHhHaAiHax 
xaAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 27. Dd7# 

WyyyyyyyyX 
xLdAaAaIax 
xaBgAfAaAx 
xAaBbBbAax 
xaBaHbAaBx 
xAaAaHaAcx 
xaAhAaHaAx 
xHhAaAaAhx 
xaAaAaAaMx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 23. ... b5 
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Bij deze stand moet je nooit de dame ruilen Zeb, je staat namelijk achter! Hoe meer 
zware stukken op het bord staan, hoe moeilijker het wordt voor de tegenstander om te 
winnen. 
27. … Dxe8 28. Txe8 exd5 29. exd5 cxd5 30. Te6 Tf4 31. Txd6+ Kc5 32. Td8 Txf3 33. 
Tc8+ Kb6 34. Ta8 … vanwege tijdnood heb je niet verder genoteerd en verloor je het 
eindspel met twee pionnen minder, helaas. Boeiende partij! 
 
Mirjam, je had wat betreft het schaken overduidelijk je dag niet. Alle drie de partijen 
gingen voor jou verloren. Ik moet er bij zeggen dat ik jou in het verleden wel eens 
briljante partijen heb zien spelen. Nu was je er met je hoofd niet bij, maar dat vind ik ook 
niet echt verwonderlijk. Waarschijnlijk is het bij jou ook een beetje een kwestie van 
motivatie. Jouw rol als medebegeleider ligt je toch beter, zoals ik jou zaterdag heb 
meegemaakt. Het gaat je om de sociale contacten die je bij ons op de club erop nahoudt, 
en dat is goed! Overigens denk ik dat je voor het schaken nog maar zeer beperkt de tijd 
hebt. Je hebt het enorm druk op school! 15 Jaar (of ben je net 16 geworden?) en al in het 
examenjaar van het gymnasium. Ik geef het je te doen! Na het gymnasium ga je naar de 
‘Uni’, zoals je nu al in vaktermen spreekt. Je weet nog niet zeker of je archeologie of 
egyptologie wilt gaan studeren, of allebei tegelijkertijd. Toe maar, waarom niet? Het lijkt 
me erg leuk en je zult het zeker kunnen, maar neem ook tijd om te ontspannen, Mirjam; 
het leven bestaat niet alléén maar uit het zo snel mogelijk vergaren van kennis.  
Hier volgt jouw laatste partij. 
 
Mirjam tegen Dennis: 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. 0-0 d6 5. d3 h6 6. Pc3 Lg4 7. De1? 
Mirjam, je hebt de neiging uit ongevaarlijke penningen weg te lopen en zodoende toe te 
staan dat je stelling slechter wordt. Dit zag ik bij al jouw partijen… 
7. … Lxf3 8. gxf3 Pd4 9. Dd1 
Nu moet je toch weer terug… 
7. … c6 10. a3 a5 11. f4 b5 12. La2 exf4 13. Lxf4 Df6 14. Le3 Pe7 15. Lxd4 Lxd4  
16. Pe2 Lxb2 17. Tb1 Lxa3  
In de gauwigheid ben je twee pionnen kwijt.  
18. Pg3 a4 19. c4? 
Pion c2 staat goed en voorkomt (voorlopig) een verdere opmars op de damevleugel. 
19. … b4 20. Ph5 De5 21. d4 Dg5+ 22. Kh1 0-0??  
Een grove blunder! Dennis rokeert maar ziet het grote 
gevaar hiervan kennelijk niet in.  
23. Tg1! Da5 (diagram)  
24. Pf6+? 
Nu had je kunnen toeslaan Mirjam, na 24. Txg7+ Kh8 25. 
Dg4 heeft zwart problemen. 25. … Pg6 helpt niet 
vanwege 26. c5!! Dit blokkeert de 5e rij voor de zwarte 
dame én opent de diagonaal voor jouw (nu zeer sterke) 
witte loper. 26. … Tg8 27. Lxf7! Txg7 28. Pxg7 Kxg7 29. 
Dxg6+. Na 25. … Tg8 speel je 26. Tg1 Pg6 27. Txf7 en is 
jouw aanval ook zeer kansrijk. Misschien kun je nu inzien 
hoe enorm slecht het is geweest voor zwart om te 
rokeren. Het vervolg van de partij verder zonder 
commentaar.  
24. … Kh8 25. Dg4 Pg6 26. Ph5 b3 27. Txb3 axb3 28. Lxb3 Tab8 29. Lc2 Tfe8 30. e5 
Te6 31. Pf6 dxe5 32. Lxg6 Txf6 33. Lxf7 Lf8 34. Lh5 exd4 35. Dxd4 Dxh5 36. Da7 Df3+ 
37. Tg2 Tb1# 
 
André, over de eerste ronde tegen Levon zal ik het maar niet hebben. De 
krachtsverhoudingen zijn te groot. Van jouw tweede partij kan ik me niet veel meer 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xaAaAdBbAx 
xAaBbAaAbx 
xfAaAaAaJx 
xBbHhHaAax 
xeAaAaAaAx 
xKaAaAhAhx 
xaIaLaAiMx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 23. ... Da5 
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herinneren, behalve dat de uitslag verraadt dat je hem hebt verloren. Van jouw notatie 
klopte helaas niet veel (in het begin al niet), dus zal ik me gaan bezig houden met jouw 
derde (remise) partij. Je zat achter de zwarte stukken.  
 
? tegen André: (ook nu is de tegenstander niet bekend) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. d3 Pf6 5. Pc3 d6 6. Lg5 Lg4 7. Pd5 Pd4  
Het lijkt erop dat je de stelling van je tegenstander aan het kopiëren bent, André. Moet je 
wel mee oppassen, hoor; dat gaat niet altijd goed… in dit geval gaat het goed.  
8. Lxf6 gxf6 9. c3 Pxf3 10. gxf3 Lh3  
Goed, je hebt het loperpaar.  
11. Dd2 c6 12. Pe3 Dc7 13. 0-0-0 0-0-0 14. T(h?)g1  
Het maakt voor het verloop van de partij niet veel uit, zoals later zal blijken. 
14. … Lxe3 15. Dxe3  
Oh nee, je hebt toch geen loperpaar. 
15. … Kb8 16. Kb1 d5 17. Lb3 d4 18. cxd4 exd4 19. Dh6 Le6 20. Lxe6 fxe6  
Jouw tegenstander kan 21. Dxf6 spelen André, maar na 21. … Dxh2 geeft wit de tweede rij 
prijs en loopt hij het risico veel pionnen te verliezen. Nu wordt het zwarte centrum echter 
wel sterk. 
21. Tg2 Thg8 22. T(d?)g1  
Je ziet wel, het maakt inderdaad niet uit (voor het verloop van de partij). 
22. … Df7 23. f4 e5 24. f5 c5 25. Dc1 Txg2 26. Txg2 Dh5! 
Goed gezien, André! Wit kan 27. Dxc5? niet spelen vanwege 27. … De1+ 28. Dc1 Dxe3+ 29. 
Ka1 Dxe4 (29. Dc2? Df1+! en de toren gaat verloren). De witte stelling zou als een 
kaartenhuis in elkaar zijn gestort. 
27. Df1 Df3  
Haalt niets uit behalve, zoals zal blijken, dat de witte 
toren uiteindelijk afzijdig komt te staan. Heb je hierop 
geanticipeerd, André? 
28. Tg3 Dh5 29. a3 Tc8 30. Th3 Df7 31. f4 exf4 
Breekt het centrum open. De witte toren op h3 staat 
afzijdig en daar maak je goed gebruik van. 
32. Dxf4+ Ka8 33. Dd6 c4!? 
Interessante zet. Zeker gezien het vervolg.  
34. Dxd4 c3! 35. bxc3 (diagram) 
Kan jou die pion wat schelen; nu staat ook de witte dáme, 
hoewel midden in het centrum, afzijdig! 
35. … Db3+! 
Hier was het uiteraard om te doen! 
36 Kc1 Txc3+ 37. Kd2 Dc2+ 38. Ke1 Dc1+ 39. Ke2 Tc2+ 40. Kf3 Df1+ 41. Kg4 Tg2+ 42. 
Tg3 h5+  
Tot hier speel je voortreffelijk! 
43. Kh3 Txg3+?  
Na 43. … Tf2+!! Is het meteen uit. Wit kan torenverlies en mat niet meer voorkomen. 
Jammer, André. 
44. Kxg3 a6 ½-½.  
Het is nog maar de vraag wie hier nu beter staat. Wit heeft een pion meer en natuurlijk is 
het moeilijk, maar je had zo mooi de bekroning op je werk kunnen zetten… Wel een heel 
mooie partij. 
 
Laurens, jouw eerste partij tegen Jeroen komt er niet in, ook was het je enige winstpartij. 
Zoals je hier gezwijnd hebt… Jouw tweede partij was ook niet vlekkeloos, maar wel 
interessant. Je kwam na eerst een stuk te hebben verloren uiteindelijk na een zeer slimme 
wending erg goed te staan, maar jouw tegenstander wist uiteindelijk eeuwig schaak af te 
dwingen. Jouw laatste verliespartij was een vreemde partij. Als een jojo ging het spel op 

WyyyyyyyyX 
xGaCaAaAax 
xbBaAaFaBx 
xAaAaAbAax 
xaAaAaHaAx 
xAaAlHaAax 
xhAhHaAaIx 
xAaAaAaAhx 
xaMaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 35.bxc3 
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en neer. Je kwam in de opening al snel zeer goed te staan en je won een stuk en een 
aantal pionnen, maar in het middenspel verloor je het stuk terug en even later een volle 
toren, waardoor de kansen zich tegen jou keerden. Nadat jouw tegenstander dacht jou 
mat te hebben gezet, maar in plaats daarvan een toren verloor, kreeg je weer heel goede 
winstkansen. Jouw ‘wandelkoning’ boekte wat dat betreft een morele overwinning. In het 
eindspel werd je echter overmoedig en speelde je veel te snel. Je gaf al je voordeel weg 
en je verloor uiteindelijk op miraculeuze wijze de partij. Hier volgt jouw tweede partij.  
 
Laurens tegen Joost: 
1. e4 Pf6 2. Pc3 d6 3. Lc4 c6 4. Pf3 Lg4 5. 0-0 Pbd7 6. d3?! 
6. d4 is wellicht beter Laurens, want dat haalt 6. … Pe5 uit de stelling. Vooral omdat je al 
gerokeerd hebt is deze zet erg vervelend, jouw paard op f3 staat gepend. 
6. … b5 7. Lb3 Pe5 8. Lf4 Pxf3 9. gxf3 Lh3  
Daar heb je het al. Een open koningstelling en een dubbelpion. 
10. Te1 e5 11. Lg3 h5! 12. Dd2? 
Nu ga je ook nog een stuk verliezen. 
12. … h4 13. Lxe5 dxe5 14. Dg5!? Ld6 15. Dxg7!  
Wie a zegt moet b zeggen. Wel gedurfd hoor Laurens… Het gaat net, omdat 15. … Tg8 niet 
kan vanwege 16. Lxf7+! 
15. … Tg8? 
15. … Tf8 was het enige. Joep speelt toch 15. … Tg8 en dit lijkt pardoes de dame te 
winnen; misschien dat Joost daar ook op rekende, maar… boem! 
16. Lxf7+!  
Wint meteen een pion én een toren. De kansen zijn gekeerd. 
16. … Kd7 17. Lxg8+ De7 18. Dxe7+ Lxe7 19. Lb3  
Je zou denken dat zwart nu verloren staat, maar Joost 
vindt nog net een uitweg. (Joost mag het weten.) 
19. … Pd5! (diagram) 
Blokkeert de diagonaal van de sterke witte loper. 
20. exd5 Tg8+ ½-½. 
21. Kh1 Lg2+ 22. Kg1 Lxf3 is voor zwart geen optie omdat 
de witte koning een vluchtweg heeft via f1. Na 23. Kf1 
Tg2 24. Te3 Txh2 25. Txf3 Th1+ 26. Ke2 Txa1 27. Pd1 is de 
zwarte toren afgesloten en heeft wit een stuk meer. Er 
lijkt dan wellicht dreiging uit te gaan van 27. … a5, echter 
wordt deze dreiging onmiddellijk gepareerd door het 
simpele 28. dxc6+ Kxc6 29. a3! Ook al kan de toren zich 
op den duur bevrijden; zwart blijft een stuk achter. 
 
Lennaert, je stak niet in een goede vorm. Jouw eerste partij tegen Zeb gaf je niet direct 
het zelfvertrouwen om ook in de tweede partij toe te slaan. In het middenspel deed je een 
paar onnatuurlijke zetten. Je had betere opties en in het eindspel gaf je zomaar een stuk 
weg. Jouw laatste partij was ook niet al te best, op de 26e zet bega je een kapitale 
blunder waar jouw tegenstander geen gebruik van maakt en ik moet zeggen dat je de 
partij veel te lang hebt gerekt. Je had veel sneller kunnen winnen. 
 
Lennaert tegen ?: (wederom is de tegenstander niet bekend) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 d6 4. Pc3 Lg4 5. d3 Pd4 6. Le3 Lxf3 7. gxf3 Pf6 8. Lxd4 exd4 
9 Pe2 c5 10. Dd2 Le7 11. Tg1 Ph5 12. Pg3?! 
12. f4 is beter.  
12. … Lg5 13. De2 Pf4 14. Df1 Df6 15. Pf5 0-0?? 
Het lijkt wel een ziekte, dat kort rokeren terwijl de g-lijn open is.  
16. h4 Lh6 17. Tg4 Pe6 18. Dg1 g5 19. Lxe6 fxe6 20. hxg5 Lxg5 21. Txg5+ Kf7 22. Tg7+ 
Ke8 23. Pxd6+ Kd8 24. Dg3 b5 25. Pb7+ Ke8  

WyyyyyyyyX 
xCaAaAaAax 
xbAaGeAaAx 
xAaBaAaAax 
xaBaDbAaAx 
xAaAaHaAbx 
xaKjHaHaEx 
xHhHaAhAhx 
xiAaAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 19. ... Pd5! 
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Het nu volgende verdient speciale aandacht.  
26. Dd6?? (diagram)  
26. … Tf7??? 
Hier begrijp ik dus helemaal niets van. Als zwart de toren 
slaat, staat ie gewonnen. Hij wil kennelijk verliezen. 
27. Tg8+ Tf8 28. Txf8+ Dxf8 29. Dxe6+ De7 30. Pd6+ 
Kd8 31. Dg8+ Kd7 32. Dxa8 Dxd6 33. Dd5 Dxd5 34. exd5 
Kd6 35. 0-0-0 Kxd5 36. Te1 h5 37. Te4 h4 38. Txh4 Ke5  
39. Th7?! 
Waarom zou je die oninteressante pionnen aanvallen?  
39. … a5 40. Ta7 a4 41. Kd2 Kf4 42. Te7? Kxf3 43. Te4? 
Kxf2  
Waarom geef je je vrijpionnen weg, Lennaert? Waarom 
loop je niet gewoon naar dame en zet je je tegenstander mat! 
44. Te8 Kf3 45. Tf8+ Kg4 46. Ke2 Kg5 47. Kf3 Kg6 48. Ke4 Kg7 49. Tf1 Kg6 50. Ke5 Kg7 
51. Ke6 Kg6 52. Tg1+ Kh5 53. Kf5 Kh4 54. Tg5 Kh3 55. Kf4 Kh4 56. a3 Kh3 57. Tg8 Kh2 
58. Kf3 Kh1 59. Kf2 b4 60. Th8# 
 
Areg, ook van jou kan ik niet zeggen dat je in een goede vorm verkeerde, ondanks jouw 
score van 2½ uit 3. In jouw eerste partij tegen Mirjam geef je in de opening al een stuk 
weg. Mirjam zag het niet, dus profiteerde ze er niet van. Je moet het thuis nog maar eens 
nakijken, maar op de twaalfde zet speel je 12. … Pe5 met de bedoeling om de volgende 
zet op h4 te slaan. Je vergeet kennelijk echter dat Mirjam op de 13e zet gewoon op g6 had 
kunnen slaan… Jouw tegenstander ging in de tweede partij door de vlag, net na de opening 
al, dus kon je ook niet echt aantonen hoe goed je eigenlijk wel bent, want deze partij, dat 
moet gezegd, speelde je wel goed. In een iets mindere stand ging hij door de vlag. Jouw 
derde partij had je volgens mij moeten verliezen ook weer. Als ik die partij naspeel, lijkt 
het wel of je er nauwelijks met je hoofd bij bent geweest. Zonder aanwijsbare reden geef 
je een pion weg, zonder dat daar enige compensatie tegenover staat, sterker nog, je kwam 
ronduit slecht te staan. Hier volgt jouw tweede partij. 
 
Areg tegen ?: (verreweg de meeste tegenstanders zijn 
onbekend, zo ook nu) 
e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 e6 4. d3 d6 5. Le2 Ld7 6. 0-0 a6 
7. Le3 Pge7 8. d4 cxd4 9. Pxd4 Pg6 10. Lf3 Le7 11. 
Pce2 0-0 12. b3 Tc8 13. Tc1 Dc7 14. Pg3 Tfd8 15. c4 
Pge5 16. Le2 Lf6 17. f4 Pg6 18. a3 h6 19. b4 Le7 20. c5 
(vlag). (diagram)   
Ik moet zeggen, je staat waarschijnlijk beter Areg. Jouw 
tegenstander was kennelijk zeer bevreesd voor de grote 
Sahakian, want hij speelde zeer terughoudend en veel te 
voorzichtig. Het lijkt erop dat ie sowieso bang was om te 
zetten. Hij is wel iemand van de Schaakmaat. Gelukkig 
voor ons dat er in deze partij niet al te veel strijd is 
geleverd en jij simpel hebt gewonnen, anders hadden we 
de wedstrijd verloren. Op zich wel een cruciale pot dus.  
 
Levon, jouw eerste partij tegen André was een rechttoe rechtaan overwinning. Heel 
gemakkelijk won je een paar pionnen en schoof je de partij uit. Jouw tweede partij is 
vanwege de opening interessant. Jouw tegenstander, Tom Meurs speelde het flankgambiet 
in het Frans. Tegenwoordig zie je deze variant vrij vaak en ik moet zeggen dat ik hem heel 
charmant vind. Helaas heb je maar een klein gedeelte van de partij genoteerd, toch zal ik 
deze partij plaatsen. Na de opening kwam je een pion achter te staan en had jouw 
tegenstander het beste van het spel. Jij stond zeer gedrongen, maar je wist er met man en 

WyyyyyyyyX 
xCaAaGcAax 
xbJaAaAiBx 
xAaAlBfAax 
xaBbAaAaAx 
xAaAbHaAax 
xaAaHaHaAx 
xHhHaAhAax 
xiAaAmAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 26. Dd6?? 

WyyyyyyyyX 
xAaCcAaGax 
xaBfEeBbAx 
xBaDbBaDbx 
xaAhAaAaAx 
xAhAjHhAax 
xhAaAkAjAx 
xAaAaKaHhx 
xaAiLaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 20. c5 
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macht nog een remise uit te slepen. Op zich heel knap, want jouw tegenstander speelde 
niet slecht. Wat mij aan jouw spel wel opvalt is dat je je vaak uit mindere stellingen weet 
te manoeuvreren om vervolgens alsnog te winnen of eventueel remise te spelen. Verliezen 
doe je niet zo snel (waarschijnlijk vanwege jouw alleszins behoorlijke techniek). Dit 
betekent wel dat er aan de opening nog het één en ander te verbeteren valt, lijkt mij. 
Jouw derde partij was een makkie, jouw tegenstander kon er niets van. Hier volgt jouw 
tweede partij. 
 
Tom tegen Levon: 
1. e4 e6 2. Pf3 d5 3. e5 c5 4. b4  
Na 4. … cxb4 5. a3 bxa3 6. d4 ontstaat het gambiet. Het ligt echter niet in jouw stijl om 
hierop in te gaan. 
4. … b6 5. c3 Ld7 6. a3 a5 7. b5 a4 8. d3 f6 9. c4 d4  
Jouw damevleugel komt niet tot ontwikkeling, Levon. De hele partij heb je hier problemen 
mee gehad.  
10. g3 fxe5 11. Lg2 Ta7 12. 0-0 Ld6 13. Pxe5 Pf6 14. f4 0-0 15. Pd2 Dc7 16. Pe4  
Pionwinst zit er niet in want na 16. … Lxe5 volgt 17. fxe5 Pxe4 18. Lxe4 Dxe5? 19. Txf8+ 
Kxf8 20. Lf4!. 
16. … Lc8 17. De2 Lb7?! 
Geeft de dekking van pion e6 op; 17. … Pbd7 is ook geen 
optie vanwege 18. Pc6! Misschien moet je het paard op e5 
slaan en het paard op e4 ruilen, om zodoende wat ruimte 
te creëren.  
18. Pxf6+ Txf6 19. Pg4 Tf7 20. Lxb7 Txb7 21. Dxe6  
Nu sta je slecht. Een pion minder en achtergebleven 
stukken op de damevleugel, terwijl wit naar hartelust kan 
gaan aanvallen via de e-lijn. 
21. … Dd7 22. Te1 Kf8 23. Ld2 Dxe6 24. Txe6 Tbd7 25. 
Tae1 Tfe7 26. f5 h6 27. f6  
Sloopt de koningsvleugel.  
Txe6 28. Txe6 … (diagram) 
De verdere notatie blijft achterwege. Naar mijn idee sta 
je hier verloren maar je haalt zoals gezegd heel knap 
uiteindelijk na veel gemanoeuvreer remise.  
  
Zo, dat was het dan. Het heeft me heel wat uurtjes gekost om dit allemaal aan het papier 
toe te vertrouwen maar ik heb het met veel plezier gedaan. Al met al moet ik zeggen dat 
ik de partijen van het 1e team minder interessant vond dan de partijen van het 2e team. 
Vooral de partij van André vond ik zeer boeiend. Het niveau van de partijen was over het 
algemeen niet echt om over naar huis te schrijven. Ik denk dat sommigen van jullie wat 
dat betreft te vaak opzichtige gevaren over het hoofd zien. Kort rokeren bijvoorbeeld 
terwijl de g-lijn open is gaat bijna altijd fout. Wellicht is het goed om hieruit lering te 
trekken. 
 
 
Olav  

WyyyyyyyyX 
xAdAaAgAax 
xaAaCaAbAx 
xAbAeIhAbx 
xaHbAaAaAx 
xBaHbAaJax 
xhAaHaAhAx 
xAaAkAaAhx 
xaAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 28. Txe6 
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Zutphen AB 1 tegen…  
Zutphen AB 2! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er werd stevig nagedacht… 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen C, 5 november 2005 

Deze wedstrijddag werd bij ons in Zutphen georganiseerd. Het verslag is van Vincent. 
 
1e Ronde. Sjoerd heeft kort gerokeerd (bord 4) en zijn tegenstander lang. Sjoerd besluit 
een Koningsaanval te doen en slaagt hier prachtig in. Hij drijft de Koning het open veld in, 
maar doet een “stille” zet (= geen schaakzet) zodat zijn tegenstander het initiatief kan 
overnemen, maar dat is maar tijdelijk. Na wat geruil heeft Sjoerd nog steeds materieel 
voordeel en met twee Torens tegen twee Paarden weet hij zijn opponent mat te zetten. 
Goeie aanvalspartij! Effe goed afmaken dan wel. 
Areg (bord 1) verliest een stuk door een simpel pionvorkje. Dan gebruikt hij zoveel tijd dat 
hij roemloos ten onder gaat! Areg, niet zoveel dromen. Als je tegenstander is, kun je ook 
nadenken! 
Jeroen (bord 3) geeft effe z’n Dame cadeau en na nog wat gesparteld te hebben is het uit 
met de pret. Een minpunt voor Zutphen C 
Andreetje (bord 2) is in 3 minuten klaar want hij heeft de witspeler alweer prachtig 
matgezet, een Koningsaanval waar toch wel drie stukken aan meededen, super-de-super 
gedaan A’tje! 2-2 dus. 
 
2e Ronde. We spelen tegen “De Toren” uit Arnhem, een van de betere clubs van nu. Jeroen 
en Sjoerd verliezen. Andre staat nu slecht (een stuk achter) en krijgt een Koningsaanval te 
verwerken want hij heeft lang gerokeerd en zij kort. Ze drukt nog effe door op z’n 
Koningsstelling en hij gaat wel mat denk ik. Areg staat een boertje (=pion – red) achter en 
is het centrum kwijt en moet nu heel hard gaan keepen, anders wordt hij langzaam maar 
zeker doodgedrukt. 
 
3e Ronde. Ik zeg nog tegen Jeroen “’t Is geen snelschaakpotje”. Op dat moment pakt die 
effe een Torentje mee in een hoekje maar ziet het mat in één over het hoofd… doeii! 5 
minuten van de 30 gebruikt. Denk a.u.b. per zet in ieder geval effe 10 seconden na of zo 
want dit was echt niet nodig geweest! (Dit geldt dus voor ieder speler! – red) 
Sjoerd heeft wat geleerd van z’n vorige potje: hij heeft het initiatief en houdt dat ook! De 
tegenkoning is weer eens “on the run” en wordt het hele bord overgejaagd, Sjoerd blijft 
zeer beheerst, doet deze keer geen “stille” zet en wint eerst een Toren, ruilt daarna alles 
en wint op materiaal. Goed uitgespeeld eindspelletje! Yes. 
Areg had een stuk gewonnen, maar offerde dat effe terug om een mataanval in te luiden, 
heel beheerst. Knap staaltje schaakwerk, Kasparovsk. 
André heeft weer een Koningsaanval georganiseerd en zowaar, hij hakt de pionnetjes van 
de Koningsstelling eraf zodat de Koning effe matgezet kan worden, wowie! Alweer gelukt, 
‘k ben trots op jullie. We winnen deze met 3-1. Jottum. 
 
Ronde 4. André voor de derde keer een Koningsaanval, ’t klinkt misschien saai maar elke 
keer weet hij zwaktes uit te lokken bij z’n opponenten en dan genadeloos toe te slaan en 
mat te geven. 1-0 go-go André. 
Areg heeft ook kansen op de Koningsstelling, effe afwachten nog. 
Sjoerd heeft z’n Dame helaas weg geblunderd. Het eindspel is duidelijk meer zíjn terrein. 
Meer rust in Den Beginne a.u.b. Elke zet effetjes dubbel-checken!! 
Jeroentje is nu wel hot en verpulvert het centrum van z’n tegenstander, slaat hier en daar 
Dames en Torens van het bord, dit kan niet meer misgaan zou je zeggen. 
Areg lijkt een soort van gelijke stelling te creëren, moet die nog wel effe een pionnetje 
terugwinnen anders wordt het vechten voor remise. Areg slaat een pionnetje en komt 
remise overeen, dat betekent 2,5-1,5 winst voor Zutphen. Yoohoo!! 
2x gewonnen, 1x 2-2, 1x verloren. Heel verdienstelijk dus! Ga zo door luitjes! 
 

Vincent 
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Areg in diep gepeins verzonken 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sjoerd hakt erop los  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre let niet op
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen D, 19 november 2005 
 
19 november 2005. Vanochtend is het lekker gezellig op Station Zutphen. Daar verzamelen 
zich nu namelijk 3 teams van onze club om op weg te gaan en strijd te leveren met andere 
clubs… Terwijl Teams Zutphen AB1 en Zutphen AB2 met de trein vertrekken, ga ik met 
team Zutphen D op pad.  
Het team bestaat vandaag uit: 

1. Ranco Goedhard 
2. Wessel Zennipman 
3. Lisa v.d. Linde 
4. Gerard Draatjer 

Buiten is het mistig en koud, in de auto is het gelukkig wél warm. In de auto wordt er al 
snel over muziek gepraat. Zo’n beetje iedereen komt wel langs, van Ali B tot 50 Cent, van 
Linkin Park tot K3… Na een minuutje of 45, als we in Zevenaar aankomen, ben ik weer 
helemaal bijgepraat over wat goede muziek is! 
 
Er worden vandaag 5 ronden gespeeld. Met 22 teams was het lekker gezellig in de zaal! 
In ronde 1 spelen we tegen Elst.  
Lisa weet al na een paar minuten de tegenstanders Dame in te sluiten. Die kan geen kant 
meer op en zo wint Lisa een Dame! Daarna doet ze een dubbele aanval op Koning en Toren 
en wint ze ook nog een Toren… Onze andere 3 spelers hebben het een stuk moeilijker. Of 
tenminste… Ranco zet plotseling zijn tegenstander mat! En Lisa volgt zijn voorbeeld 
meteen daarna! Oké, dat gaat lekker… 2-0 binnen 3 minuten… 
Wessel lijkt nu ook lekker te gaan: hij staat nu een Paard en 5 vrijpionnen voor… Gerard 
maakt zijn partij dan ook af. Hoewel hij achterstaat, weet hij te promoveren tot Dame, 
waarna het meteen over is. Wessel zet dan nog bijna pat, maar wint uiteindelijk toch nog. 
Zutphen D – Elst D: 4-0 
 
Een goed begin dus! Alleen is er bij de overige tafels te zien dat er vandaag véél sterkere 
tegenstanders aanwezig zijn dan Elst D… In ronde 2 komen we er meteen een tegen: 
Schaakmaat D2 uit Apeldoorn. 
Ik waarschuw het team dat ze bij de Schaakmaat goed zijn, maar meteen nadat de partij 
begint wint Gerard al een Dame…!? Op de andere 3 borden wordt wél goed nagedacht, 
zodat er nu toch echt rustig gespeeld wordt. 
Dan komt Gerard erachter dat je een stuk van de tegenstander moet slaan als je het 
aanraakt en raakt hij hierdoor zijn Dame weer kwijt. Op de club zag ik dit ook al eens 
gebeuren jongens. De regels “Aanraken is zetten” en “Aanraken is slaan” zijn twee heel 
belangrijke schaakregels en die moeten jullie gehad hebben. Goed opletten tijdens de 
lessen dus! 
Lisa valt iets te onstuimig aan: ze dringt wel haar tegenstanders stelling binnen met 
verschillende stukken, maar raakt er dan ook weer eentje van kwijt. Wessel en Ranco 
houden de boel nog aardig in balans. Dan komt Ranco zelfs een stuk voor te staan! Wessel 
laat z’n stukken echter precies verkeerd staan, waardoor hij drie keer achter elkaar in een 
dubbele aanval terechtkomt en snel stukken verliest. 
Wessel verliest, net als Lisa. Gerard haalt, net als in de vorige ronde, een Dame en wint. 
Ranco staat nog steeds goed, maar er staat nog érg veel op het bord en hij heeft niet zo 
heel veel tijd meer over: 5 tegen 10 minuten. En inderdaad, hij gaat door z’n vlag heen… 
Schaakmaat D2 – Zutphen D: 3-1 
 
In ronde 3 spelen we tegen team Kasteel D uit Wijchen. 
Lisa, die een keertje op bord 4 wil spelen, raakt in het begin helaas een Dame kwijt door 
een truukje in de “Russische opening”. Vraag op de club maar aan je leraar wat je ertegen 
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moet doen! Ranco geeft dan ook een Dame weg. Gerard doet op bord 3 snel achter elkaar 
een boel enkele aanvallen, maar geen dubbele (Stap 2), waardoor ze dus helemaal niets 
uithalen. Zo te zien gaat hij ervoor om, net als in de vorige 2 partijen, een Dame te halen, 
maar dat zal zo niet lukken. Misschien is het gemakkelijker om je begin-Dame nou niet zo 
snel kwijt te raken, Gerard! Ook bij Wessel gaat het niet zo goed. 
Tja, veel valt er over deze ronde eigenlijk niet te vertellen… We verliezen snel en hard. 
Kasteel D – Zutphen D: 4-0 
 
Goed. Even hergroeperen. In ronde 4 is onze tegenstander Doesburg D. 
Lisa, weer op bord 3, weet nog in de opening mat te zetten met een Toren! Lisa voelt zich 
kennelijk beter thuis op bord 3… Dan zie ik bij Gerard dat zijn tegenstander de Koning op 
d5 heeft staan? Helaas profiteert Gerard er niet van: hij doet weer allemaal enkele 
aanvallen, en geen dubbele, en raakt er meteen nog een paar stukken bij kwijt… Even iets 
rustiger spelen joh, Gerard! 
Wessel probeert op zijn beurt ook aan te vallen, maar laat daarbij veel van z’n stukken op 
de achterste rij staan… Hij raakt dan ook nog z’n Dame kwijt, omdat z’n Koning nog in het 
midden staat. Jammer! Hierom zijn trouwens de 3 Gouden Regels van de opening (Stap 2) 
nou zo belangrijk: als je je stukken ontwikkelt en je Koning veilig wegzet, dan kun je een 
stuk beter aanvallen…  
Wessel en Gerard verliezen deze ronde helaas kansloos. Ranco moet dan de eer gaan 
redden. Hij heeft een vrijpion die al best wel ver naar voren gelopen is. Alleen weet z’n 
tegenstander die uiteindelijk toch weg te slaan, waarna het weer gelijk staat. Ranco komt 
dan in een heel moeilijk eindspel terecht en maakt nét remise. 
Zutphen D – Doesburg D: 1,5-2,5 
 
Okee, ronde 5 dan maar. Eens kijken hoe we het tegen team ASV D2 uit Arnhem doen! 
Lisa maakt in ieder geval netjes de opening af en gaat dan aanvallen. Wessel valt ook aan, 
alleen vergeet hij weer de Koning in veiligheid te brengen. Superbelangrijk, die 3 Gouden 
regels! Helaas weet z’n tegenstander er via een lastige manoeuvre weer heel goed van te 
profiteren en raakt Wessel weer een Dame kwijt… Jammer, maar volgende keer beter, 
Wessel! Ook Lisa’s aanval gaat dan helaas fout: ze ziet wat dingetjes over het hoofd en 
verliest een Dame en een Toren… 
De Dames vliegen er trouwens aan alle kanten af: ook Gerard verliest er een. Ranco wint 
er dan weer een, dus dat is dan weer goed… 
Lisa en Gerard weten het met een Dame minder natuurlijk niet meer te redden. Als Ranco 
dan solide verder speelt, geeft zijn tegenstander maar op… 
Zutphen D - ASV D2: 1-3 
 
Op de terugweg worden mobieltjes vergeleken, ringtones beluisterd en naar elkaar 
getelefoneerd. Al met al zijn we terug in Zutphen voor we het weten! 
Pfff… 1x heel lekker gewonnen, 4x minder lekker verloren… Toch hebben jullie je kranig 
geweerd, vandaag! Als jullie nou nog nét iets langer nadenken over je zetten (dubbele 
aanvallen verzinnen, Gouden Regels van de Opening toepassen, dat soort dingen…), dan 
komt het de volgende keer wel goed! 
 
 
Rob 
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Toernooiverslag: Pepernotentoernooi 
 
Bij het pepernotentoernooi van dit jaar werd er weer druk gestreden om de pepernoten. 
Met 26 spelers in het Grote Pepernotentoernooi en 7 spelers in het Super 
Pepernotentoernooi, was het van tevoren helemaal niet duidelijk wie er allemaal 
pepernoten mee zouden nemen naar huis. Of tenminste, wie er méér pepernoten mee zou 
nemen naar huis, want jullie kregen sowieso allemaal een zakje pepernoten. Aan de 
andere kant gingen die pepernoten zo’n beetje allemaal tijdens het toernooi zelf wel op, 
dus dan hadden jullie nog geen pepernoten meer om mee te nemen. Tenzij je pepernoten 
won natuurlijk.  
Dit jaar deden er trouwens nog 2 spelers uit Doetinchem mee om de pepernoten. Hun 
schaakvereniging bestaat uit 4 spelers en omdat ze anders de hele tijd tegen elkaar 
spelen, wilden ze ook wel eens tegen anderen spelen. Bovendien hebben ze zelf geen 
pepernotentoernooi. Daarom had ik ze uitgenodigd en was er dus nog meer competitie om 
de pepernoten. 
Uiteindelijk werd er in het Grote Pepernotentoernooi 5 ronden lang gestreden om de 
pepernoten. In het Super Pepernoten toernooi waren dat er 7. Er wonnen 5 spelers 
pepernoten: 3 in het Grote Pepernotentoernooi en 2 in het Super Pepernotentoernooi. De 
winnaars: 
 
 
Het Grote Pepernotentoernooi 
 
Plaats 3. Bart Hutink. Bart had 4 keer gewonnen en 1 keer verloren en won hiermee een 
zakje pepernoten. 
 
Plaats 2. Jeroen Landsheer. Jeroen had ook 4 keer gewonnen en 1 keer verloren, maar had 
één punt weerstand meer en won daarom een groter zakje pepernoten. 
 
Plaats 1. Arran Winmai. Arran had 4 keer gewonnen en 1 keer remise en won hiermee het 
grootste zakje pepernoten. 
 
 
Het Super Pepernotentoernooi 
 
Plaats 2. Areg Sahakian. Areg had 4,5 uit 6 en won een best wel groot zakje pepernoten. 
 
Plaats 1. Etienne Goudriaan. Etienne rouleerde met 6 uit 6 en won hiermee geheel 
verdiend een echt groot zakje pepernoten. 
 
 
Nou jongens en meiden: het was weer gezellig dit jaar. Fijn dat jullie eens jaartje niet 
pepernoten hebben platgestampt! 
Hierbij nog mijn speciale dank aan Mirjam, die mee hielp pepernoten in zakjes te doen (en 
glazen water in te schenken). Helaas eindigde Mirjam op de 4e plaats, anders had ze zelf 
ook nog meer pepernoten mee naar huis mogen nemen… 
 
 
Rob 


