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Redactioneel  

Hoi iedereen!  

 

Nou, het heeft even geduurd, maar hier is dan weer een nieuwe Loper. Hierin vinden jullie 

verslagen en einduitslagen van de teamwedstrijden. Ook de interne competitielijst 

ontbreekt natuurlijk niet. 

Naast wedstrijden is er de afgelopen maanden natuurlijk weer veel gebeurd op de club. 

Erg leuk is dat we er sinds het vorige clubblad weer een boel nieuwe leden bijhebben. 

Hierbij nogmaals welkom, Daniel, Fenno, Frank, Max, Tim en Wibe! 

Het is bijna niet te geloven dat de examens er over een paar maanden alweer zijn. Blijf 

goed jullie huiswerk maken, dan worden ze erg gemakkelijk! Hopelijk kunnen we in het 

volgende clubblad een boel geslaagden feliciteren. 

Wie we al wél kunnen feliciteren zijn de leden van ons AB-team: Etienne, Levon, Lennaert, 

Areg, Andre en Vincent. Zij zijn in de afgelopen maanden OSBO-kampioen geworden! 

Etienne mag hierbij dubbel gefeliciteerd worden, want hij wist ook nog het OSBO-

kampioenschap bij de senioren te winnen! Als die nou ook nog mee had gedaan op het 

OSBO-PJK, was die dit jaar dus waarschijnlijk 3 keer OSBO-kampioen geworden… 

Gefeliciteerd, iedereen! 

 

P.S.: als jullie willen, kunnen jullie ook eens iets schrijven voor het clubblad! Je kunt 

bijvoorbeeld over een leuke schaakpartij vertellen, of een schaaktekening maken. Ook 

moppen mogen trouwens!  

 

Rob 

 

Agenda 

 

25 mei  1e inhaalronde Grote Competitie 

1 juni  Proefexamens! 

8 juni  2e inhaalronde Grote Competitie 

15 juni  Examenvoorbereiding 

22 juni  Examens! 

29 juni  Laatste schaakavond van dit seizoen: prijs- en diplomauitreiking, spelletjes! 



 

De Zutphense Loper 101B 3 

 

Interne competitie: Grote Competitie 

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc On Ng 
1 Tim van der Weide 557.00  55 14 11  1  2 82.1  0  0 
2 Anna Krans 495.50  54 12  8  2  2 75.0  0  2 
3 Stijn ten Berge 451.83  53 13  8  1  4 65.4  0  1 
4 Pelle Jonasse 392.33  52 12  7  1  4 62.5  0  2 
5 Arran Winmai 359.33  51 12  7  0  5 58.3  1  1 
6 Maarten van Saane 318.67  50 12  6  0  6 50.0  0  2 
7 Tim B. Heldens 318.00  49 13  6  2  5 53.8  0  1 
8 Gerard Draadjer 304.00  48 14  8  0  6 57.1  0  0 
9 Maarten Enthoven 298.00  47 12  6  0  6 50.0  0  2 
10 Mirjam van Saane 280.67  46  9  5  0  4 55.6  0  5 
11 Wessel Zennipman 271.67  45 11  6  0  5 54.5  0  3 
12 Laurens Stronks 265.33  44  4  4  0  0 100.0  0 10 
13 Christiaan Deen 264.00  43 12  5  0  7 41.7  0  2 
14 Gydo Bekers 262.50  42 12  5  1  6 45.8  0  2 
15 Jot van Suijlen 252.83  41 11  4  2  5 45.5  0  3 
16 Marcus Roos 250.00  40 14  7  0  7 50.0  0  0 
17 Tim Woudenberg 237.33  39  7  5  1  1 78.6  0  7 
18 Jamiro Brokken 225.67  38 11  5  1  5 50.0  0  3 
19 Frank Huis In 't Veld 201.00  37  6  4  0  2 66.7  1  7 
20 Jeroen Roelvink 188.83  36 11  4  1  6 40.9  0  3 
21 Wibe Hoefsloot 187.67  35  8  5  0  3 62.5  0  6 
22 Zeb Olden 185.00  34  5  4  0  1 80.0  0  9 
23 Olaf Zanen 174.83  33 12  4  1  7 37.5  1  1 
24 Lisa van der Linde 162.67  32 10  3  0  7 30.0  0  4 
25 Mark van der Velde 152.00  31 12  3  0  9 25.0  0  2 
26 Quint van Suijlen 140.67  30 12  3  1  8 29.2  1  1 
27 Joris Alink 131.00  29 11  3  0  8 27.3  1  2 
28 Daniel Kamstra 115.00  28  4  3  0  1 75.0  0 10 
29 Fenno Vermeij 98.83  27  5  2  1  2 50.0  0  9 
30 Romy Hutink 85.83  26 13  2  1 10 19.2  1  0 
31 Ruben Kamstra 64.00  25  2  0  1  1 25.0  1 11 
32 Marcella Brokken 48.00  24  5  0  0  5 0.0  1  8 
33 Max Mors 46.00  23  1  0  0  1 0.0  1 12 
34 Rene Gosen 29.33  22  0  0  0  0 0.0  0 14 
35 Nina Zennipman 28.00  21  2  0  0  2 0.0  0 12 
 
Het is alweer een tijdje geleden sinds de laatste stand in het clubblad verscheen! 
Sindsdien is Tim van der Weide aan de leiding met maar liefst 11 gewonnen partijen. 
Daarmee is hij favoriet voor de eindzege dit seizoen. Tim is al uitgespeeld, terwijl de 
nummer 2, Anna, nog 2 inhaalpartijen mag spelen, maar desondanks heeft hij 
waarschijnlijk een voorsprong die groot genoeg is om de competitie te winnen. 
Ten slotte moet ik Stijn nog even noemen, die nog niet zo lang bij de schaakclub is, maar 
inmiddels al 3e staat met een behoorlijke hoeveelheid punten. Erg knap, duidelijk een 
talentje! 
 
Coen 
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Interne competitie: Superliga 

 

 1 2 3 4 5 Totaal 

1 Areg X 1  1 0 6 

2 Lennaert 0 X 1 1 1 6 

3 Vincent 0 0 X 1  2 

4 Ranco 0 0 0 X 0 0 

5 Andre 0 0 1 1 X 4 

 

In de Superliga is de strijd inmiddels gestreden. Areg en Lennaert hebben allebei 6 punten, 

maar Areg heeft een beter onderling resultaat (hij heeft tweemaal gewonnen van 

Lennaert). Bovendien moet Areg nog een partij tegen Vincent spelen, dus hij kan zijn 

totaal zelfs op 7 punten brengen. Andre is “best of the rest” met 4 punten, en eventueel 5 

als hij zijn laatste partij tegen Vincent wint. Ranco heeft helaas geen vuist kunnen maken 

in de Superliga dit seizoen; hij mag het volgend jaar weer in de Grote Competitie 

proberen. Thomas heeft het seizoen niet volgemaakt; hij was te weinig aanwezig om de 

competitie helemaal te kunnen spelen en dus is hij uit de uitslag verwijderd. 

 

Coen 

 

 

 

 

Extern wedstrijdverslag: Zutphen AB 

Zutphen AB-kampioen? Net niet, net wel, toch niet, ja wel! 

 

Zoals jullie misschien wel weten wordt er behalve op vrijdagavond ook op zaterdag wel 

eens geschaakt door de Zutphense jeugdspelers. In deze Externe Competitie spelen 

Zutphense teams tegen teams van andere clubs. Zo ook ons AB-team, voor spelers tot 20 

jaar. Nu wil het dat wij eigenlijk heel goede spelers hebben in deze klasse. Etienne, 

Lennaert, Levon, Areg en Andre hebben allemaal wel eens een Nederlands kampioenschap 

gespeeld en doen het altijd heel goed op de jaarlijkse OSBO toernooien. En ze spelen wel 

in de klasse tot 20 jaar, maar de oudste van deze jongens is pas 16! Dus ze kunnen nog 

heel wat jaren mee. 
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Nu is het ook al jaren zo dat deze jongens (nou eigenlijk zonder Etienne want die was er 

pas dit jaar bij) makkelijk kampioen kunnen worden van de OSBO. Ja, zó goed zijn ze, en 

ze weten het zelf eigenlijk niet. Toch ging er elk jaar weer wat mis waardoor het net niet 

lukte. Net weer iemand ziek, of net weer een mat in 2 gemist, waardoor het net niet 

lukte. En zo leek het ook dit jaar te gaan. Leek? Ja, leek, want na drie speeldagen was 

Zutphen AB op bordpunten 5e geworden, en voor de finaleronde moest je toch wel 3e 

worden waarschijnlijk. Dus zat het hele team te balen in de auto naar huis, de teamleiders 

omdat er een half punt te weinig was gescoord, en de spelers omdat ze nu niet naar de 

Mac mochten… zo leek het externe schaakseizoen alweer in december afgelopen te zijn. 

 

Onverwachts kwam er op het Persoonlijk Jeugdkampioenschap eind december goed 

nieuws: doordat de OSBO-teams het in Nederland goed hadden gedaan, was er maar één 

team gedegradeerd, en kon de nummer 5 van de OSBO toch meedoen aan de finaleronde. 

Zutphen dus, joehoe! Die nacht droomden alle spelers van schaakborden bezaaid met Big 

Macs en grote kampioensbekers vol met cola… 

 

De eerste speelronde van de finaleronde was in Zutphen. Nog steeds zonder Etienne, die 

andere schaakverplichtingen had, deden Levon, Areg, Lennaert en Andre het prima en 

wonnen 2 van de 3 rondes, met overmacht zelfs. Helaas werd er wel verloren van de 

Cirkel, het team dat gedegradeerd was en dus uit een hogere klasse kwam. Nouja, een 

tweede plaats zou ook al best mooi zijn. De tweede speelronde van de finale was in 

Arnhem, dit keer zonder Levon, maar met Etienne erbij. De eerste van de twee partijen 

werd makkelijk gewonnen, en er was een mooie stand ontstaan: de Cirkel (uit Ede) en 

Pallas (Deventer) moesten nog tegen elkaar. De Cirkel had alles gewonnen, en Pallas had 

alleen van ons verloren, en wij weer van de Cirkel! Dus nu moest Pallas nog even van de 

Cirkel winnen, en Zutphen moest met minstens even veel winnen als Pallas om kampioen 

te worden. En jawel, Pallas won met 2½-1½ van de Cirkel! Ondertussen stonden wij met 2-

0 voor, onder andere na een geniaal dameoffer van Lennaert waardoor hij een onhoudbare 

aanval kreeg, met de dame terug en een extra stuk winst tot gevolg. Andre verloor, maar 

Areg wist met een kwaliteit minder nog remise te houden, dus wij hadden ook gewonnen! 

Jippie! 

… …hmm, was er niet iets met deze ene speciale uitslag? Eens even kijken. Wij krijgen 

dit erbij en zij dat, en dan staan we alle drie precies gelijk in wedstrijdpunten EN 

bordpunten! Dus, de reglementen erbij, en die schreven voor: beslissingswedstrijden. 

Hahaaa, dachten wij toen, dan kunnen we eindelijk een keer met Etienne EN Levon in een 

team spelen! Dat moest alvast gevierd worden met een bezoek aan de Mac, en een paar 

potjes Guitar Hero op de Playstation bij Rob thuis. 
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De beslissingswedstrijden waren zoals verwacht een eitje. De eerste ronde tegen Pallas 

werd nog met 2-2 gelijkgespeeld, maar daarna ging iedereen er nog eens goed voor zitten 

en werd de Cirkel met 4-0 opgerold. Door deze uitslag was Zutphen AB-kampioen! Een 

mooie trofee en 4 medailles konden mee naar huis, alsmede opnieuw 5 Big Mac menu’s… 

misschien moeten we volgend jaar eens aan sponsoring gaan denken? 

 

Tenslotte wil ik het nog even over Vincent Linssen hebben. Ook Vincent is 16 jaar en zit in 

de 6e stap. Eigenlijk zou hij wel net zo goed kunnen schaken als de rest, maar Vincent stelt 

op het moment wat andere prioriteiten, die niet zo goed met schaken samengaan. 

Bijvoorbeeld uitgaan, veel bier drinken, werken tot diep in de nacht, en poker. Maar dat 

geeft niet, want Vincent was wel altijd beschikbaar om mee te spelen, en heeft dat ook 

een keer gedaan. Dus dit kampioenschap is ook van jou Linssen! 

 

Volgend jaar helaas geen promotie, omdat Etienne en Levon niet meer mee kunnen spelen 

vanwege andere (schaak)activiteiten. Maar een keer kampioen, dat blijft toch een knappe 

prestatie! 

 

Daniel 
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Extern wedstrijdverslag: Zutphen E, 24 maart 2007 

Op 24 maart ging ons E-team naar Malden toe om een dagje te schaken. “E-team”? Hebben 

we een E-team dan? Yep, we hebben een E-team, dat speciaal voor die dag samengesteld 

is! Dit team bestaat uit onze 4 jongste spelers:  

1. Tim B Heldens 

2. Maarten Enthoven 

3. Olav Zanen 

4. Joris Alink 

 

Onder leiding van de vader van Tim B werd er in Malden dapper geschaakt tegen andere E-

teams uit de OSBO. Achtereenvolgens kwam ons viertal de volgende teams tegen: SMB, De 

Schaakmaat E3, De Cirkel E2, De Schaakmaat E2, ASV E2, Hagenpoort E en De Toren E3.  

Zeven wedstrijden dus, waarvan we er 1 wisten te winnen en 3 gelijkspeelden. Opvallend 

was die ene winstpartij, die we hadden tegen de latere kampioen, SMB E! 

 

Uiteindelijk eindigden we op een 10e plaats, van de 14, wat helemaal niet slecht is, omdat 

veel andere teams al eerder wedstrijden hadden gespeeld en dus al precies wisten wat ze 

moesten verwachten. Ook de OSBO vond het niet slecht en beloonde Tim B, die 4 uit 7 wist 

te halen, zelfs met een speciale medaille voor zijn prestatie! 

 

Al met al een mooie dag. Dank aan de vader van Tim B voor het teamleiderschap! Als we 

volgend jaar genoeg E-spelers hebben, zullen we dan weer gaan? 

 

 

Einduitslagen Externe Competitie 

Zutphen AB heeft het, zoals je eerder in dit blad al kon lezen, erg goed gedaan. Na de 

voorronden stond het team 5e, wat uiteindelijk nét genoeg bleek voor een finaleplaats, die 

tenslotte omgezet werd in een OSBO-kampioenschap. Gefeliciteerd, jongens! Een érg 

mooie prestatie! 

 

1 Zutphen AB, OSBO-kampioen! 3  6 

2 Pallas AB 3  4½ 

3 De Cirkel AB 0  1½ 
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Met Zutphen C ging het dit jaar wat minder goed. We hebben in 13 wedstrijden 7 

wedstrijdpunten en 18,5 bordpunt gehaald en zijn daarmee als 7e geëindigd in de 

voorronden. Omdat de poule uit 8 teams bestond, hebben we uiteindelijk dus niet zo goed 

gescoord… Volgend jaar beter! 

 

1 De Schaakmaat  C1 26  48½ 

2 De Cirkel  C 18  30½ 

3 PSV DoDO  C 15  26½ 

4 Pallas  C 13  24½ 

5 Veenendaal  C 11  22 

6 Meppel  C 8  21½ 

7 Zutphen  C 7  18½ 

8 Voorst  C 6  16 

 

 

Zutphen D tenslotte heeft heel gemiddeld gescoord. Na 18 wedstrijden hadden we 15 

wedstrijdpunten en 32,5 bordpunt. We zijn in onze poule uiteindelijk 6e geworden van de 

11 teams, precies in het midden dus! 

 

1 De Toren  D1 36  68½ 

2 Pallas  D1 26  44 

3 De Toren  D3 23  41½ 

4 Wageningen  D 21  35½ 

5 De Schaakmaat  D2 19  38 

6 Zutphen  D 15  32½ 

7 BAT Zevenaar  D 13  28 

8 De Cirkel  D2 12  26½ 

9 Voorst  D 6  20 

10 Veenendaal  D 5  16 

11 Mook  D 4  7 

 

 

Rob 
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Toernooiverslag: OSBO-PJK 

Dag 1 

 

Vlak voor de jaarwisseling is er weer het jaarlijkse OSBO-kampioenschap. We hebben twee 

B-, twee C, twee D en twee E-spelers bij ons; we hebben ons dus goed verdeeld dit jaar! 

Leuk is dat we voor het eerst E-spelers meehebben. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan 

doen! 

 

We beginnen de eerste ronde slecht met een bye voor Maarten Enthoven. Dat betekent dat 

hij wel een punt krijgt, maar niet mag spelen, en daarvoor kom je natuurlijk niet zo vroeg 

naar Apeldoorn toe… Hij gaat maar kijken hoe het met Tim B Heldens gaat die net als hij 

in de E-categorie speelt. Helaas raakt Tim B in zijn eerste partij wat in de verdrukking 

door een triplepion van zijn tegenstander, en hij gaat mat. 

In de C-categorie spelen Andre Sahakian en Ranco Goedhard mee. Ranco begint ook niet zo 

goed: hij staat na 10 minuten al 3 pionnen achter. Het is wel te zien dat dit een echt 

toernooi is met goede tegenstanders… Gebruik je tijd goed, Ranco! Je hebt immers 2,5 uur 

voor de hele partij… Andre heeft een interessante stelling. Hij is z’n rokade kwijtgeraakt, 

maar hij heeft het centrum (waar zijn Koning staat), staat een pioen voor en heeft een 

half-open aanvalslijn op de Tegenstander’s Koningsstelling. Helaas verliezen zowel hij als 

Ranco de partij uiteindelijk. 

Bij de B-spelers vinden we Lennaert Stronks en Areg Sahakian terug. Areg heeft een gelijke 

stelling met nog weinig aparte kenmerken. Het ziet er een beetje saai uit eigenlijk. 

Lennaert aan de andere kant heeft wel een spannende partij, maar of hij daar blij mee 

moet zijn… Zijn stelling is één grote gatenkaas en zijn tegenstander’s stukken (Dame, 

Toren en Loper) komen van alle kanten binnen… Lennaert verliest dit dan ook, en de partij 

van Areg wordt remise… 

Ai, anderhalf punt uit de eerste 6 wedstrijden, da’s niet zo’n mooi begin. Jammer genoeg 

kan ik het vervolg niet zien, want ik moet tussendoor even weg. Halverwege de dag kom ik 

terug en zie ik dat het nog niet zo wil gaan met de score. Tim B is de enige die het redelijk 

goed doet, met 2 punten uit 5 partijen. Alle andere partijen hebben we tot nu toe 

verloren… Maar dat wordt vast nog wel beter! 
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Lennaert heeft in z’n tweede partij meteen in de opening al een spectaculaire aanval met 

een schijn-Dameoffer door het centrum. Bij Areg gaat het minder hard, maar hij haalt wel 

al z’n stukken ver naar buiten, dus hij heeft in ieder geval wel het initiatief. Helaas voor 

Areg mag het niet baten: hij verliest zijn tweede partij. Lennaert wint dan weer wel en 

eindigt de eerste dag dus op 1 uit 2 

Maarten is zich onderhand aardig aan het revancheren. Hij doet een eindsprint en haalt in 

zijn laatste 6 partijen maar liefst 4,5 punt. Tim B haalt er 3,5 en zo eindigen hij en 

Maarten het toernooi allebei met 5,5 uit 11.  

Terwijl ik met jeugdleider Daniel een potje Magic, verliest Ranco helaas ook zijn derde 

partij. Andre wint wel en scoort dus toch nog een puntje deze dag! 

 

 

Dag 2 

 

Vandaag doen Lisa vd Linde en Wessel Zennipman ook mee, samen met Areg, Lennaert, 

Andre en Ranco.  

Lisa, in groep D, begint haar eerste partij alvast lekker agressief met e4, Lc4, d4 en d5. 

Haar tegenstander moet er toch even over nadenken. Wessel, ook bij de D-spelers, komt 

helaas snel een stuk achter te staan. Ranco speelt ook wat te snel: hij zit na 10 minuutjes 

alweer in het eindspel, met 2 pionnen minder. Andre bouwt het wat rustiger op en staat 

solide. Dan wint Lisa als eerste in de zaal! Da’s een mooi begin! Kijk ik weer bij Andre, dan 

zie ik dat zijn stelling heel erg is verslechterd: hij staat plotseling een Toren achter! Hij 

verliest de eerste partij, net als Ranco en Wessel. Areg staat niet zo lekker, met een open 

Koningsstelling, maar hij weet toch te winnen. Lennaert eindigt zijn eerste partij van 

vandaag in remise. 

 

Voor de tweede ronde begint, krijg ik plotseling een prijs uitgereikt! De prijs is jammer 

genoeg niet voor mij, maar voor… Tim B! Hij blijkt gisteren met zijn score eerste te zijn 

geworden van zijn geboortejaar! Verdorie, waren we nu gisteren toch maar gebleven voor 

de prijsuitreiking… 

 

Terwijl ik met Areg en Lennaert pizza ga eten gaat de rest alweer aan het schaken. Ranco 

verliest alweer een partij, net als Andre. Lisa heeft nu 2 uit 3, en gaat alweer heel erg 

winnen door enorm aan te vallen. Wessel speelt remise in z’n 4e partij, en heeft nu 1,5 

punt. Oef, even pauze en boterhammen met kaas. 

Ranco wil nu toch eens een keertje een partij winnen en ik geef hem een notatieblaadje. 

Door te noteren zet je immers minder snel en dat is volgens mij precies wat Ranco moet 

gaan doen… En ja hoor, het werkt: hij weet meteen in het begin al een pion te winnen. 
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Andre is ondertussen hard aan het verliezen. Er komen twee Paarden, een Loper en een 

Dame tegelijkertijd zijn open Koningsstelling binnendenderen. Dan zie ik Ranco de klok in 

drukken en weglopen naar de WC. Zijn tegenstander snapt er niks van en drukt de klok 

weer in. Dan komt Ranco terug. Hij heeft bedacht dat het misschien toch goed is om een 

zet te zetten voordat je de klok indrukt en wegloopt… Maar hij zet in ieder geval niet meer 

te snel! Andre’s tegenstander offert ondertussen 2 van z’n stukken om nóg meer ruimte te 

krijgen en kan dan gaan nadenken met welk stuk die mat wil gaan geven…  

 

Gelukkig weet Ranco zijn laatste partij te winnen, zodat hij en Andre nu beiden 1 uit 6 

hebben. Lisa is ondertussen sterkere tegenstanders tegen aan het komen. Ze verliest de 

laatste 3 partijen en eindigt deze dag met 3 uit 7. Wessel weet er nog een puntje bij te 

scoren en eindigt op 2,5 uit 7. Areg speelt weer eens remise en heeft nu 2 ui 4. Lennaert 

wint en heeft nu 2,5 uit 4. 

 

Dag 3 en 4 

 

Ik dacht nog even dat de grote Vincent vandaag mee zou gaan, maar dat blijkt niet zo te 

zijn. Zou hij zich verslapen hebben? We vertrekken dus Vincentloos, en met veel zin, naar 

Apeldoorn toe voor de 3e speeldag. 

 

Terwijl de vader van Lisa en ik even wat koffie gaan drinken, winnen Lisa en Wessel 

allebei. Da’s een mooi begin! Ook Andre gaat nu erg snel winnen, want hij stormt met 3 

verbonden vrijpionnen naar voren toe. Ranco staat gelijk, maar wel wat actiever, en hij 

wint! Areg heeft wat minder ruimte, maar hij weet het weer remise te schuiven. Lennaert 

heeft wat meer ruimte, maar dat komt omdat hij via zijn open Koningsstelling aan het 

aanvallen is… Het gaat uiteindelijk niet goed en Lennaert verliest zijn 1e partij van 

vandaag.  

 

Even later zien we dan Ranco en Andre pech hebben: ze moeten tegen elkaar. Andre wint 

deze partij en Ranco heeft er dus weer geen punt bij. En het begon net zo goed te gaan! 

Omdat we wat tijd overhebben gaan we de bibliotheek in. Daar komen we een boel 

interessante boeken tegen, niet alleen 3D-puzzelboeken, maar ook “Jippus et Jannica”. 

Het blijkt nog best wel een toer om dat uit het Latijn te vertalen! 
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… En toen hielden mijn aantekeningen plotseling op. Zou ik te veel torentjes hebben 

gebouwd en vergeten zijn de rest te noteren? Helaas kan ik jullie dus niet in detail 

vertellen hoe de laatste partijen gespeeld zijn…  

 

De einduitslagen laten zien dat we een moeilijk toernooi hebben gehad. De E-spelers 

wisten net 50 procent te scoren, de B- en D-spelers net niet. In de C-categorie werden nog 

minder punten gescoord, maar in de OSBO-competitie voor clubteams was ook al te zien 

dat er overal in de OSBO op dit moment érg sterke C-spelers zijn, dus dat was misschien al 

te verwachten… 

Jammer genoeg geen podiumplaatsen dit jaar, maar gelukkig hebben jullie zo nu en dan 

toch erg mooi gespeeld! Doen jullie volgend jaar weer mee? 

 

Nog even de uitslagen op een rij: 

 

B-categorie (7 partijen, 20 deelnemers): 

Plaats Naam  Punten Weerstand 

 13.  Lennaert Stronks 3,0 26,0 

 15.  Areg Sahakian 3,0 22,5 

 

C-categorie (9 partijen, 30 deelnemers): 

Plaats Naam  Punten Weerstand 

 27.  Andre Sahakian 3,0 30,5 

 29.  Ranco Goedhard 2,0 29,5 

 

D-categorie (13 partijen, 34 deelnemers): 

Plaats Naam  Punten Weerstand 

 26.  Wessel Zennipman 6,0 70,0 

 28.  Lisa vd Linde 6,0 66,5 

 

E-categorie (11 partijen, 25 deelnemers): 

Plaats Naam  Punten Weerstand 

 14.  Maarten Enthoven 5,5 58,0 

 15.  Tim B Heldens 5,5 53,5 

 

Hartelijk dank aan alle ouders die mee hebben geholpen met rijden! 

 

Rob 



 

De Zutphense Loper 101B 13 

 

Toernooiverslag: Schoolschaken 

In februari was het weer tijd voor het jaarlijkse schoolschaaktoernooi. Dit jaar waren er 

niet zo heel veel teams die meededen. Met maar 11 teams en 8 ronden kwamen de teams 

elkaar in het toernooi bijna allemaal wel tegen. Ook was er elke ronde een team vrij, maar 

dat mocht de pret niet drukken. 

 

Opvallend was het hoge niveau dit jaar. Er werden door ons jeugdleiders maar 4 

Herdersmatjes geturfd. Wel hebben we één gekkenmat gezien! 12 partijen zijn in pat 

geëindigd en 2 partijen in stikmat. 

 

Na al dat geschaak wist onze jaarlijkse gastheer het kampioenschap voor zich op te eisen. 

Schoolschaakkampioen 2007 is dus basisschool Welgelegen! Zutphen’s wethouder van 

sportzaken, dhr. Geerken, reikte hen (en andere scholen) de prijzen uit uit. 

Het was weer een gezellig toernooi dit jaar. Hopelijk hebben we volgend jaar meer teams 

en nóg minder Herdersmatjes! 

 

Rob 

 

 

 


