
DE ZUTPHENSE 
TOREN 

 
 

 

  
 
 
 

Schaakgenootschap 
ZUTPHEN 

 

 

18e jaargang, nummer 102 
november 2006



De Zutphense Toren 102   2 

 

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:  € 96,- per jaar 
Juniorleden:  € 60,- per jaar 
Aspirantleden:  € 47,- 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 103: 
26-01-2007
 

 

 
 

 

 



De Zutphense Toren 102  3 

 

Voorwoord 

 
Dit is de eerste uitgave van het clubblad van het nieuwe seizoen. Ik hoop dat iedereen een 
goede vakantie heeft gehad en dat iedereen weer zin heeft in een partijtje schaak. De 
opzet is anders dan u gewend bent. We proberen het schaken voor iedereen aantrekkelijk 
te maken door wat meer variatie, minder ronden, meer rapidavonden, waar ook de jeugd 
aan mee kan doen, een paar thema-avonden. Daarnaast nog het kersttoernooi, 
paastoernooi en als afsluiting van het seizoen het snelschaken.  
 
Allereerst volgen hier wat huishoudelijke mededelingen  
1. We beginnen om 20.00 uur, dus kom op tijd a.u.b.; 
2. Als je verhinderd bent, geef dit dan bijtijds door aan Olav; 
3. Ruim na afloop van de partij a.u.b. de stukken op; 
4. Breng ook eens kopjes/glazen naar Dinie; 
5. Als je weggaat, doe het dan rustig, praat niet te hard, houd rekening met de buurt; 
6. Voor de rokers, zorg dat de asbak geleegd en omgespoeld wordt. 
 
Thema “De Moderne Schaakvereniging”. 
Een drietal leden, Olav Wilgenhof, Coen Rampen en Harrie Kuizenga hebben zich gebogen 
over de Moderne Schaakvereniging. Doel is weer om een levendige club te krijgen en 
daardoor leden te werven. 
 
Een aantal items zijn de revue gepasseerd, o.a.: 
1. Formuleer een beleid om de doelstellingen helder te krijgen; 
2. Maak een protocol voor de opvang van nieuwe leden; 
3. Stel een activiteitencommissie in (ook ouders van jeugdleden zijn welkom); 
4. Geef meer bekendheid aan bestaande toernooien of organiseer zelf een toernooi; 
5. Stel een pr-functionaris aan; 
6. Verspreid clubladen ook aan openbare instanties (bibliotheek bijv.); 
7. Laat jeugdteams meespelen in de externe competitie; 
8. Organiseer een seizoenssimultaan door de clubkampioen, ook bij de jeugd. 
 
Wij, als bestuur, zullen dit verder oppakken. We hopen dat ook u hier een bijdrage aan 
kunt leveren. 
 
De interne competitie verloopt goed. Etienne staat op de 1e plaats. Wie roept hem een halt 
toe? Opmerkelijk is de lage plaats van Klaas Hagendijk. De externe competitie is met 
wisselend succes gestart. Het 1e en 2e wonnen, het 3e en 4e verloren. 
 
Het basisschoolschaaktoernooi staat gepland voor 3 februari 2007. 
 
De voorzitter van de KNSB is met onmiddellijke ingang afgetreden. De reden is o.a. 
onvoldoende vertrouwen van een aantal bonden in het KNSB-bestuur. 
 
Allemaal een goed schaakjaar gewenst, 
 
 
Groeten van Gerrit Ruegebrink, voorzitter.  
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Redactioneel 
 
Clubblad nummer 102 heeft niet heel erg veel kopij opgeleverd. Wellicht dat 103 dikker zal 
worden. In dit nummer echter bijdragen van onze vaste correspondenten E.D. (Eric 
Diagram) Kloppers, Harrie Kuizenga en Egbert Talens. Verder geen bijzonderheden. 
Tot de volgende Toren. 
 
Schaakgroeten, 
 
 
Olav Wilgenhof 
 

Agenda 

 
Maandag 27 november 2006  Rapidcompetitie ronde 7 t/m 9 
 
Maandag 4 december 2006   10e ronde  
 
Maandag 11 december 2006   11e ronde 
 
Maandag 18 december 2006  Kersttoernooi 
 
Maandag 25 decemer 2006   1e Kerstdag: geen schaken 
 
Maandag 1 januari 2007   Nieuwjaarsdag: geen schaken 
 
Zaterdag 6  januari 2007  Combinatieschaaktoernooi Harderwijk 
 
Maandag 8 januari 2007   12e ronde (einde najaarscompetitie) 
 
Maandag 15 januari 2007   rapidcompetitie ronde 10 t/m 12 
 
Zaterdag 3 februari 2007  Basisschoolschaaktoernooi Zutphen e.o. 
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Reglement interne competitie 2006-2007 

 
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 2 uur per persoon per partij. 
3. Afwijkend speeltempo voor jeugdleden t/m 15 jaar: 1½ uur per persoon per partij. 
4. Er zullen tweemaal 12 ronden in een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie 

gespeeld worden. De clubkampioen wordt bepaald aan de hand van de uitslagen van 
alle 24 ronden. 

  
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 3 maal per competitie 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 
4e en elke volgende afmelding (per competitie) worden aan 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. Spelers spelen per jaar maximaal 2 maal tegen elkaar. 
3. De onderlinge afstand op de ranglijst tussen twee tegen elkaar uitkomende spelers 

zal principieel nooit meer dan 15 plaatsen verschillen. 
4. De kleurverdeling tussen spelers die meerdere malen gedurende het gehele jaar 

tegen elkaar spelen wordt niet bijgehouden. Indien een speler constateert dat 
eerder met dezelfde kleur tegen een tegenstander gespeeld is, kan kleurwisseling 
bij de competitieleider geclaimd worden vóór aanvang van de partij. 

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

6. 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 per jaar voorkomen. 
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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 de vorige competitie. 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, afhankelijk van 
zijn/haar speelsterkte, een hogere positie op de ranglijst toekennen. 

 
 
Olav Wilgenhof  
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Interne competitie: stand na 9e ronde 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Ng 
1 Etienne Goudriaan 430.00  60  8  8  0  0 100.0  1  0  1 
2 Nagib Zafari 391.67  59  9  7  0  2 77.8 -1  0  0 
3 Kees Henstra 324.33  58  9  6  1  2 72.2  0  0  0 
4 Willem Oving 304.00  57  7  5  0  2 71.4  1  0  2 
5 Jan Kalkwijk 295.33  56  7  5  0  2 71.4  0  0  2 
6 Vincent Theissen 290.33  55  9  4  3  2 61.1  1  0  0 
7 Alexander Sahakian 288.50  54  8  4  1  3 56.3  0  0  1 
8 Wouter Rothengatter 265.50  53  7  3  3  1 64.3  1  0  2 
9 Eric Kloppers 244.50  52  9  4  2  3 55.6 -1  0  0 
10 Olav Wilgenhof 239.67  51  9  3  4  2 55.6  1  0  0 
11 Frank Posthuma 228.83  50  6  3  1  2 58.3  1  0  3 
12 Gerrit Ruegebrink 214.33  49  8  4  1  3 56.3  0  0  1 
13 Harry de Rover 207.00  48  8  4  1  3 56.3  1  0  1 
14 Wim van Haaster 199.00  47  7  3  2  2 57.1  1  0  2 
15 Levon Sahakian 181.50  46  2  2  0  0 100.0 -1  0  7 
16 Klaas Hagendijk 166.50  45  8  3  1  4 43.8 -1  0  1 
17 Hans de Vos 166.50  44  9  3  2  4 44.4 -1  0  0 
18 Dirk van Rikxoort 163.17  43  9  2  3  4 38.9  1  0  0 
19 Jan Blaak 155.83  42  9  2  3  4 38.9 -1  0  0 
20 Harrie Kuizenga 126.00  41  9  3  0  6 33.3  1  0  0 
21 Rick Eckstein 125.67  40  6  1  1  4 25.0  0  0  3 
22 Fred Jongkind 124.00  39  7  3  0  4 42.9 -2  0  2 
23 Wim van Meeteren 122.83  38  5  1  2  2 40.0  1  0  4 
24 Paul Ham 119.67  37  4  1  1  2 37.5  1  0  5 
25 Max Venema 117.00  36  8  2  1  5 31.3 -1  0  1 
26 Jan Eefting 111.00  35  8  2  1  5 31.3  0  1  0 
27 Jurrien Schouten 106.67  34  1  0  0  1 0.0 -1  1  7 
28 Piet van Gorkum 69.17   33  9  2  0  7 22.2  0  0  0 
29 Wouter Kerpershoek 66.00   32  0  0  0  0 0.0  0  0  9 
30 Patrick Goudriaan 64.00   31  0  0  0  0 0.0  0  0  9 
31 Guido van Stappen 60.00   30  1  0  0  1 0.0 -1  0  8 
32 Egbert Talens 53.17   29  8  1  0  7 12.5 -1  1  0 

 
De interne competitie loopt goed.  
In deze ranglijst zijn een aantal afgebroken partijen nog niet opgenomen, omdat van de 
laatste ronde extern nog niet alle uitslagen bekend zijn (bij mij) en het dus kan voorkomen 
dat van iemand minder uitslagen bekend zijn dan het aantal gespeelde partijen. 
De nu al gedoodverfde koploper maakt het totnogtoe zeker waar. Etienne speelt inmiddels 
aan het eerste bord van het eerste team en wint ook gewoon op dat niveau. Het gaat er 
eigenlijk om the best of the rest te worden; Etienne lijkt onaantastbaar te zijn. Klaas 
Hagendijk, de huidige kampioen zal het nog zwaar krijgen dit seizoen. Hij steekt niet in 
een goede vorm. (Ik heb van Klaas gewonnen...YES) Misschien dat ie de tweede helft van 
het seizoen wakker wordt en goed begint te schaken. Gert-Jan Ludden is nog niet 
opgenomen in de lijst, omdat hij nog niet in de interne competitie heeft gespeeld. 
Inmiddels is Guido van Stappen geen lid meer. Hij heeft bedankt omdat hij ’s avonds het 
niet zo laat wil maken. Patrick Goudriaan zal waarschijnlijk vanaf januari 2007 gaan 
meespelen. Jurrien Schouten zal vanaf januari 2007 ook weer meer gaan spelen. 
Helaas heb ik op dit moment geen ranglijst van de rapid competitie. Deze is niet 
beschikbaar op de site omdat de structuur van de site kennelijk niet gewijzigd kan worden. 
Heel vervelend maar op dit moment niets aan te doen. 
 
Olav Wilgenhof



De Zutphense Toren 102  8 

 

Partijverslag extern: Zutphen 1 – Pallas 1 
Grote overwinning in eerste competitiewedstrijd! 
 
Met onze sterke Etienne Goudriaan nieuw in de gelederen mochten we aantreden tegen 
Pallas 1. Bij Pallas had men in een bizar vorig seizoen het 3e kampioen zien worden in de 2e 
klasse, terwijl het 1e en 2e dat niet voor elkaar kregen in de andere 2e klassen! Maar 
consequent is men wel in Deventer: geen Carla Bruinenberg c.s., maar een zeer jong en 
talentrijk team (vast overwegend het 3e van vorig seizoen) heeft het vertrouwen gekregen 
om het een klasse hoger te proberen. Etienne kent vrijwel al deze spelers uit diverse 
toernooien en jeugdkampioenschappen en hij verzekerde mij dat ze “heel goed” zijn… 
 
De eerste ronde langs de borden geeft het volgende beeld: Bij Klaas Hagendijk op bord 1 is 
het in de opening niet een beetje misgegaan. Met zwart heeft hij een ingesloten toren op 
h8 en ondanks enig materieel overwicht zo’n brakke stand, dat het einde nu al nabij lijkt. 
Jan Kalkwijk op 2 heeft met wit hoegenaamd niets bereikt en op termijn dreigt zijn 
geïsoleerde pion een handenbinder te gaan worden. 
Willem Oving zit in een Caro Kann met zwart en hij stelt zich heel secuur op: een gelijke 
stelling met positionele kenmerken. 
Kees Henstra heeft met wit absoluut het betere van het spel: mede dankzij zijn f4 heeft 
hij op de Koningsvleugel mooi spel en ik zie weinig tegenkansen voor zijn tegenstander. 
Nagib is ook lekker bezig: hij heeft al een stuk verorberd, maar geeft dit eerst bewust 
terug om een tegenaanval te voorkomen. Nu staat hij prachtig en hij heeft ook nog meer 
pionnen. 
Etienne speelt als Kramnik en Topalov, dwz: tegen een Slavisch Geweigerd Damegambiet 
achter de witte stukken: ik vind dat hij beter staat, maar veel is het niet. 
Bij Frank Posthuma op 7 komt precies dezelfde stelling (Londener systeem) op het bord als 
aan mijn eigen bord op 8! Afkijken is dus mogelijk en omdat ik weet dat Frank altijd 
gezonde zetten doet met zwart, besluit ik op zet 5 af te wijken met Lg3, de zet die ik in 
deze variant ook overwegend kies... Aan beide borden is er evenwicht in de stelling, maar 
heeft wit iets makkelijker spel. 
 
Klaas moet inderdaad al snel de koning omleggen en zijn relaxte tegenstander vertelt me 
dat het allemaal theorie is geweest. Nou, dat overkomt Klaas niet vaak: onderuit in de 
opening. 
Maar het is al gauw 1-1 als Nagib als verwacht de partij binnenhaalt aan bord 5. Intussen is 
bij Jan de geïsoleerde pion verloren gegaan, maar nu heeft hij wel meer spel. 
Ontwikkelingen zijn er ook bij Etienne, want zijn tegenstander wikkelt bepaald onhandig af  
naar een eindspel waarbij Etienne P en L heeft en hij een T. Omdat er nog heel wat 
pionnen rondspringen, heeft de Toren geen lekker spel en Etienne wint met grote 
souplesse. 
Het verkeerd afwikkelen zit de tegenstander kennelijk in het bloed, want ook bij Frank 
Posthuma meent de opponent een mooie vrijpion te hebben; maar na veel geruil blijkt het 
een akelig zwak object, dat wordt geconsumeerd door Frank, die dit alles ongetwijfeld al 
zetten tevoren had zien aankomen, want mooi positioneel werk met een goede loper is 
hem wel toevertrouwd. Hij wint dus ook al en het is nu 3-1 voor ons. 
Dat brengt Klaas tot een advies aan ondergetekende: “Bied maar remise aan.” Ja, gekker 
moet het niet worden… want ik was juist bezig om in het middenspel een op a3 
gedeplaceerde dame op listige wijze te vangen met de voor de argeloze toeschouwer 
verborgen combi Dc4+, b4, Ta2 en de tegenstander zat over dit onvermijdelijk probleem te 
piekeren, want het dameschaak was net gespeeld. Hij kwam er niet uit en gaf dus op en 
het was nu zelfs 4-1 dankzij een optimale score aan de lage borden! 
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Er was nog heel wat speeltijd over en de 5 uitgespeelde teamleden plus de vele 
meelevende supporters van het 3e team volgden bord 2, 3 en 4 met grote interesse. Een 
halfje was genoeg voor de zege op het toch bepaald niet zwakke Pallas. De beslissing lijkt 
te vallen bij Kees, want hij heeft een prachtstelling met een paard op f5 en grote druk 
over open lijnen. Echter: hij wikkelt niet zo geweldig af en daardoor komt er nog een 
enorm spannend eindspel met elk een T en L op het bord, waarin een kleine fout fataal kan 
zijn. Maar Kees maakt geen fout: hij kiest voor activiteit en wint via een promotie met 
vrijpion, net voor de tegenstander datzelfde kan doen. 
Nu kijken we allemaal toe hoe Willem Oving zijn tegenstander dol schaakt: steeds weer 
andere dreigingen, zonder ook maar 1 moment de controle te verliezen. Hij wint 
uiteindelijk van de taaie opponent in een knap geduldig gespeelde partij. Daarna rookt hij 
eerst iets en komt vervolgens nog even praten: Hoe kan het dat er geen tactische remise is 
aangeboden? Ik: “O, dat wilde ik niet, want ik won net de dame in 3 zetten…” Willem 
riposteert: “Onzin, je kon nog dood blijven achter het bord!” Tja, daar is weinig tegen in 
te brengen… ! 
De partij van Jan Kalkwijk zal een bizar slot gaan krijgen. Hij heeft de kwaliteit moeten 
geven om weer een pion terug te halen en moet nu met een K en L verdedigen tegen K en 
T, waarbij het fijn is dat alles op 1 vleugel staat. Er zijn al talloze zetten gedaan en de 
tijdnood loopt op. Jan heeft de minste tijd, maar ook zijn jonge opponent begint in de 
problemen te komen omdat Jan heel knap verdedigt. Tegen het einde wordt het duidelijk 
dat deze partij niet op stelling gewonnen zal kunnen worden: Jan heeft nog 7 seconden 
tegen 25 voor zijn tegenstander. Op dat moment versteent zijn tegenstander, schrikt net 
op tijd wakker en speelt pas bij 3 sec resttijd een zet, zonder remise aan te bieden! 
Iedereen houdt de adem in: Zou Jan nog gaan winnen? Maar nee hoor, zijn tegenstander is 
klaarwakker geschrokken en smijt de zetten met zoveel tempo op het bord dat hij de race 
nog net wint met 1 seconde over… Best cru na een partij van in totaal 14399 seconden! 
Voor het eindresultaat maakt het weinig uit, want ook 6-2 is een zeer mooie score tegen 
een team dat misschien nog even moet wennen aan het niveau in deze klasse, maar dat 
zeker punten gaat pakken! 
 
 
Eric Kloppers 
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Partijverslag extern: Dronten 1 – Zutphen 1 
Zutphen 1 maakt mooie stijlsprong in manege! 
 
Uit tegen Dronten: een geheel nieuwe ervaring voor ons team, dat met Lelystad en Meppel 
in het verleden al iets gewend is. Met een uur en een kwartier reistijd langs een route met 
onder meer een opvallende weg met bomen en verder niets kwamen we precies op tijd aan 
bij de speellocatie, die werkelijk fantastisch bleek: we betraden een bar met weids 
uitzicht over een speelveld van behoorlijke afmeting. Daarin sprong welgeteld 1 paard met 
daarop 1 dame rond. Hoewel de vakaanduiding matig was, konden diverse spelers de 
verplaatsing van het paard op gevoel goed duiden: “Het paard gaat nu van e4 naar h7!” De 
vaste bezoekers van de manege zagen zich duidelijk in hun vooroordeel bevestigd dat 
schakers in het algemeen tamelijk gek zijn, want zij keken ons aan of we van een andere 
planeet kwamen. 
De echte speelvelden lagen een zaal hoger en we werden kennelijk hartelijk welkom 
geheten door hun teamcaptain, Nico van Roon, die ook mijn tegenstander zou worden. Ik 
zeg kennelijk, omdat Etienne Goudriaan en zijn tegenstandster Iwona Bos aan bord 1 zo 
onwaarschijnlijk luid aan een inleidend gesprek bezig waren zonder zich te storen aan het 
toch beleefd bedoelde praatje, dat iedereen in de zaal wel dat gesprek, maar niet de 
bescheiden gebrachte introductie heeft meegekregen. 
Geschaakt werd er ook, op prachtige houten borden (tip voor Max!) met antieke Koopmans 
klokken, tot grote tevredenheid van met name Jan Kalkwijk op bord 3. 
 
De eerste ronde langs de borden levert de volgende openingen op: Bij Etienne met wit is 
het een semi-Koningsindier, waarin hij al snel mooi spel heeft. Klaas Hagendijk zit met 
zwart in het Schots, dat hij goed beheerst: het staat gelijk in mijn ogen. Jan Kalkwijk gaat 
vast weer een lange maneouvreerpartij tegemoet tegen de solide Slavische verdediging van 
zijn opponent. Willem Oving zit aan bord 4 en speelt weer een systeem dat niemand 
begrijpt, zijn tegenstander dus ook niet. Het leidt tot een ongebruikelijke stelling met 
wederzijdse kansen. 
Kees Henstra komt weer met zijn geliefde Weens met f4: hij krijgt het betere van het spel 
met wit. Nagib speelt het Frans en hij heeft al eerder bewezen met zwart heel goed thuis 
te zijn in deze opening. Optisch lijkt wit beter te staan, maar als je even goed kijkt zie je 
alleen kansen voor zwart. 
Aan mijn bord 7 staat het zoveelste dameloperspel met Lf4 op het bord: het spel opent 
zich sneller dan normaal dankzij een verrassend e4 van mijn kant, een offer dat niet 
aangenomen kon worden. Ik sta wat actiever. 
Frank Postuma speelt onder het motto: zuinig op de spullen, want er wordt werkelijk niets 
geruild in een Geweigerd Damegambiet: een groot geschuif achter de linies is het gevolg. 
 
De avond is nog niet eens halverwege of er valt reeds een beslissing: Nagib slaat toe met 
een dubbele aanval en wint zoveel materiaal, dat doorspelen geen zin meer heeft. Dat 
geeft moed, vooral voor Kees Henstra, die op fraaie wijze een kwaliteit wint, daar innerlijk 
zo blij over is dat hij à tempo verderzet en er dan tot zijn schrik achter komt dat zijn 
tegenstander met een zeer flauw grapje de kwaliteit ogenblikkelijk terugwint. Er rest nu 
een pionneneindspelletje, waarin remise het hoogst haalbare is. Intussen is het aan mijn 
bord met instemming van Klaas al remise geworden op voorstel van mijn tegenstander, die 
met een mooi stukoffer of een pion gaat winnen, of eeuwig schaak geeft bij aanname van 
het offer. De variant met pionverlies is dus mijn enige weg naar winst, maar de afgronden 
daarheen leken mij achteraf terecht te link… 
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Kees Henstra zit triest gebogen over zijn bord te mokken en hij verliest het 
pionneneindspel nipt. “Hoe kon ik zo dom zijn om die kwal direct weer in te leveren,” is 
zijn tekst na afloop en hij geeft toe dat hij zich mentaal niet kon herstellen van die klap. 
Het is nu 1½-1½ en het belooft nog een moeilijke avond te worden.  
De aandacht gaat nu vooral uit naar het duel aan het eerste bord. Daar heeft Etienne door 
goed spel een paard gewonnen, maar Iwona Bos heeft wel 3 pionnen verorberd als 
compensatie. De stelling is explosief, temeer daar de dames nog op het bord zijn en de 
koning van zwart er killetjes bijstaat. Toch is het tegenspel indrukwekkend creatief en 
Etienne moet diverse malen actief optreden tegen gemene zwarte dreigingen. Hij besluit 
de partij met een fraai dubbelschaak, gevolgd door ondekbaar mat: een prima partij, leuk 
voor het publiek! Direct hierop besluit Klaas, die al een kwartier lang een remisevoorstel 
van zijn tegenstander in de week heeft liggen, daarop in te gaan en is het 3-2 voor ons.  
Wat rest zijn de partijen van Jan op 3, Willem op 4 en Frank op 8. Eerst maar eens even 
naar het tijdgebruik kijken: Frank en Willem hebben een grote tijdvoorsprong, maar Jan 
heeft 3 minuten en zijn tegenstander 3 kwartier. Het zal toch niet weer gebeuren: 
verliezen op de klok? Willem Oving gaat gestaag door met zijn bizarre spel, maar vindt een 
fraai evenwicht tussen aanval en actieve verdediging: hij lijkt te gaan winnen. Frank 
Postuma zit nog steeds achter een granieten wal van zwarte pionnen te schuiven in 
afwachting van een foutieve doorbraak van zijn tegenstander, die minder ruimte heeft. 
Maar die doet ook niets. Etienne zegt: wie breekt verliest! Bij Jan is de stelling aardig in 
balans, maar hij presteert het om 2 van de overgebleven minuten vlot te verspelen en zelfs 
nog in eigen tijd te noteren, dit tot wanhoop van heel Zutphen. Voor de zenuwen van de 
toeschouwers alleen al is het goed om voortaan met het hele team af te spreken dat met 5 
minuten op de klok het boekje domweg wordt afgepakt van degene die nog schrijft… 
Willem Oving wint inderdaad op pure klasse: zijn tegenstander moet te veel materiaal 
inleveren en geeft op. (4-2) 
Frank krijgt het plotseling voor elkaar om geheel ongewild een kwaliteit te verknallen, 
alleen blijft hij onder dit feit totaal onbewogen: hij zet, rechtop zittend, kalmpjes een 
vrijpion vooruit en doet of het allemaal zo hoorde. Zijn motorisch bijzonder beweeglijke 
tegenstander gaat zelf ook maar aan de wandel met een vrijpion, terwijl hij simpel de pion 
van Frank kon tegenhouden en zo het punt zou binnenhalen. Nu is het Frank die zijn pion 
kan blokken en consumeren, terwijl zijn tegenstander een hele Toren moet geven om de 
gehaalde dame te verwijderen. Dus rest al snel een simpel eindspel met KTL tegen KT en 
elk 2 pionnen, terwijl tegenstander ook nog door zijn vlag gaat: een mentaal prachtige 
zege van onze sfinx! 
De zege van het team is dus binnen (5-3) en nu allemaal naar de strijd van een wakkere 
Kalkwijk kijken: hij ragt op de klok en het spektakel eindigt tenslotte in een eindspel KL 1 
pion voor Jan en KP 2 pionnen voor zijn tegenstander. Maar dat doet er weinig toe als je 
allebei nog maar een seconde of 10 hebt (de tegenstander had veel te veel gedacht en was 
ook in de zorgen gekomen). Met de blik op de soms verrassende antieke klok bood Jan 
remise aan, wat werd aangenomen: een knap staaltje tempo van onze maestro! Met een 
prima 5½-2½ overwinning konden we om half 2 thuiskomen… 
 
 
Eric Kloppers 
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Partijverslag extern: Lochem – Zutphen 2 
 
De 1e wedstrijd van Zutphen 2 was tegen onze schaakvrienden uit Lochem. Bij de opening 
werden we als “oude” vrienden welkom geheten door Nico van der Zee. Het werd een 
ontzettend spannende wedstrijd. We begonnen uitstekend. Als eerste wist Gerrit Gerard 
Jansen in de opening al te verrassen en kon na 18 zetten het punt binnenhalen. Daarna 
volgde een vlotte overwinning van Olav. Vincent kreeg in een mindere stelling (volgens 
Vincent dan) remise aangeboden. Werd uiteraard aangenomen. Daarna volgden 3 
verliespartijen. Jan Blaak werd weggecombineerd. Fred Jongkind, onze invaller, stond een 
kwaliteit en pion achter en gaf op. Hans de Vos liet zich in het middenspel overspelen. 
Stonden we ineens met 3½-2½ achter. 
Alleen Rob aan bord 4 en Alexander aan bord 1 waren nog bezig. Rob stond een Paard voor 
tegen 2 pionnen, maar zijn stukken werkten niet samen en Rob had niet zoveel tijd meer. 
Tegenstander, Gert Jan Westerink (oud lid van Zutphen), maakte echter een fout, verloor 
het Paard en gaf direct op. 
Dan Alexander (bord 1) tegen de sterkste speler van Lochem Jan Haker. Alexander speelde 
zeer gedegen, rustig als altijd, maar op het eind stond Jan duidelijk beter. Jan had echter 
weinig tijd. Alexander bleef aanvallend spelen met Dame en Toren. Jan raakte daardoor 
wat in “paniek” en miste de weg naar de winst. Het werd zelfs nog erger. Jan verloor de 
Dame tegen Toren en kon gelijk opgeven. Een nipte overwinning, maar ja die tellen ook. 
Einduitslag 4½-3½ voor Zutphen 2. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 

Partij-analyse extern: Eric Kloppers – Stijn Kiers 

Zutphen 1 – Pallas 1, bord 8 
 
 
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. c3 e6 4. Lf4 Ld6 
Bij Frank Posthuma (bord 7, zwart) stond deze stelling na 4 zetten ook op het bord en ik 
wachtte even wat zijn tegenstander deed. Die kwam met 5. Lg5. Dus deed ik mijn 
“normaalzet” in deze variant: 
5. Lg3 0-0 6. Pbd2 b6 7. e3 c5 8. Ld3 Dc7 9. Lxd6 Dxd6 10. Pe5 La6 11. Lxa6 Pxa6 
Dat waren weer de lopers in deze partij, die nog op gang 
moet komen… Etienne Goudriaan had me verzekerd dat 
mijn jonge tegenstander uitstekend kon schaken, maar 
geen openingenkanon was. Ik vond dat ik met wit niet veel 
had bereikt en het zwarte plan om met 10. ... La6 de 
witte goede loper af te ruilen is daarbij een bekende 
braakschaak-variant… Ik wilde meer spel-spanning op het 
bord krijgen, maar hoe? 
12. 0-0 Pc7 13. f4 Pe4 14. Pxe4 dxe4 
Zie diagram. Het is duidelijk dat zwart uiteindelijk met f5 
de pion op e4 moet dekken na een zet als Dc2, maar dan 
staat er wel een granieten stelling op het bord, waarbij de 
zwakke pion op e6 door zwart heel goed beschermd kan 
worden. Ik zocht hier naar actiever spel met: 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xbAdAaBbBx 
xAbAfBaAax 
xaAbAjAaAx 
xAaAhBhAax 
xaAhAhAaAx 
xHhAaAaHhx 
xiAaLaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 14. ... dxe4 
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15. f5 Pd5 16. De2 Tae8 17. Tad1 f6 18. Pc4 Dc6 19. 
fxe6 Txe6 20. Tf5 g6 
De verwikkelingen in het centrum lijken nu gunstig voor 
zwart uit te pakken. Maar mijn toren vindt voor de 
toekomst een multifunctioneel plekje: 
21. Tf2 b5 
Zie diagram. In deze stelling dacht ik lang na. Terug naar 
a3 of d2 met het paard leidt tot een passieve stelling, 
maar om de volgende zet te durven spelen, moest ik best 
ver vooruitkijken! 
22. Pa5! Da6 23. Pb3 Dxa2 24. Pxc5 Te7 
Zie diagram. De volgende zet is opnieuw een actieve, 
want het kost enige moed om zwart een gratis gevorderde 
vrijpion op de e-lijn te geven, in ruil voor het afpakken 
van de laatste vrije velden van de gedeplaceerde zwarte 
dame. Maar ik had hier het mogelijke slot al gezien… 
25. Dxb5! Pxe3 26. Te1 Pg4 27. Tfe2 f5? 
Zie diagram. De partij is nu plotseling over, maar het 
verliezen van de e-pion zou in deze stelling ook geen 
pretje zijn geweest… Hier kwam Klaas langs om te vragen 
of ik remise aan wilde bieden in belang van het team. 
Maar dat vond ik een beetje zonde voor onze bordpunten… 
28. b3! Da3 29. Dc4+ 
Zwart geeft op. (1-0)  
Want er is niets meer te doen aan het dreigende 
dameverlies na 29. … Kg7/h8 30. b4 gevolgd door 31. 
Ta2… 
 
 
Eric Kloppers 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAcGax 
xbAaAaAaBx 
xAaFaCbBax 
xaBbDaAaAx 
xAaJhBaAax 
xaAhAhAaAx 
xHhAaLiHhx 
xaAaIaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 21. ... b5 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAcGax 
xbAaAcAaBx 
xAaAaAbBax 
xaBjDaAaAx 
xAaAhBaAax 
xaAhAhAaAx 
xFhAaLiHhx 
xaAaIaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 24. ... Te7 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAcGax 
xbAaAcAaBx 
xAaAaAaBax 
xaLjAaBaAx 
xAaAhBaDax 
xaAhAaAaAx 
xFhAaIaHhx 
xaAaAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 27. ... f5? 
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Data externe wedstrijden seizoen 2006 / 2007 
 
1e klasse A     2e klasse B 
 
ma 16okt06 Zutphen - Pallas  ma 16okt06 Lochem  - Zutphen 2 
do 16nov06 Dronten - Zutphen ma 13nov06 Zutphen 2 - Schaakstad 6 
ma 11dec06 Zutphen - VSG  do 14dec06 Pallas 2  - Zutphen 2 
di 16jan07 Schaakstad 5 - Zutphen ma 15jan05 Zutphen 2 - ASV 6 
ma 12feb07 Zutphen - WDC  di 13feb07 Ugchelen - Zutphen 2 
ma 12mrt07 Voorst  - Zutphen ma 12mrt07 Zutphen 2 - Zeven Pionnen 
vr 27apr07 ZSG 2  - Zutphen  do 19apr07 Zutphen 2 - VDS (wordt gespeeld  

   in Beekbergen) 
 
 
3e klasse C     4e klasse C 
 
ma 16okt06  Zutphen 3 - De Toren 4 ma 16okt06 Ons Genoegen 2- Zutphen 4 
ma 13nov06 Aalten  - Zutphen 3 ma 13nov06 Zutphen 4 - Pallas 5 
ma 11dec06 Zutphen 3 - Lochem 2 di 12dec06 De Sleutelzet 2 - Zutphen 4 
wo 17jan07 Groenlo  - Zutphen 3 ma 15jan07 Zutphen 4 - Voorst 4 
ma 12feb07 Zutphen 3 - Twello di 13feb07 Twello 2 - Zutphen 4 
do 15mrt07 Rokade  - Zutphen 3 ma 12mrt07 Zutphen 4 - Doesborgh 2 
  (1¾ uur bedenktijd) 
di 17apr07 Pallas 4  - Zutphen 3 di 17apr07 Zutphen 4 - Eerbeek 2 
  (wordt gespeeld in Twello)   (wordt gespeeld in Twello) 

 
 

Een ontmoeting 

 
Na ons Schaken Overdag in de Bornhof, Woensdag 25 oktober jl, op weg naar huis, zag ik 
een al wat oudere man die mij enigszins bekend voorkwam. Ik was hem al voorbij, toen ik 
mij realiseerde dat het hoogstwaarschijnlijk een oud-lid van ons Schaakgenootschap 
Zutphen betrof. Ik besloot om te keren en hem aan te spreken. Wij waren beiden op de 
fiets. Op de Boompjeswal had ik hem ingehaald. ‘Bent u mijnheer Bohlmeijer?’, vroeg ik. 
Hij keek aangenaam verrast opzij, stapte af, zette zijn fiets aan de kant en gaf mij een 
hand. Ik had het goed gezien. Wij maakten een praatje, natuurlijk ook over het schaken en 
het bleek dat hij zich daar niet meer mee bezig hield. ‘Ik puzzel nu’, zei hij. Met zijn 
vrouw woont hij in de buurt van De Brink en ze vinden het erg prettig daar. Destijds 
verhuisden ze van Ruurlo naar Zutphen. Mijnheer Bohlmeijer vroeg mij de groeten over te 
brengen aan die leden van ons Schaakgenootschap, die zich hem nog kunnen herinneren. 
Bij deze breng ik die groeten over. Op deze wijze hoop ik iedereen die het betreft te 
bereiken met deze prettige opdracht. Via een mondelinge uitvoering is de kans groot dat 
sommigen de boodschap missen.  
 
 
Egbert Talens 
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Ledenlijst 
 
Naam Elo  
 
Jan Blaak  1768  
Sule Dzepar  1794  
Rick Eckstein  1554  
Jan Eefting    
Raymond Gieteling 1458  
Piet van Gorkum 1452  
Etienne Goudriaan 1833  
Wim van Haaster 1557  
Klaas Hagendijk 1900  
Paul Ham  1326  
Kees Henstra  1911  
Wim Jagersma 1613  
Fred Jongkind  1574  
Jan Kalkwijk  2023  
Wouter Kerpershoek 1688  
Eric Kloppers  1815  
Harrie Kuizenga 1197  
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  
Jurriën Schouten 1449  
Egbert Talens  1349  
Rob The  1739  
Vincent Theissen 1622  
Max Venema  1409  
Hans de Vos  1685  
Olav Wilgenhof 1683  
Berry Withuis  1877  
Nagib Zafari  1758  


