
 
 

DE ZUTPHENSE 
LOPER 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

14e jaargang, nummer 75B 
maart 2001 



De Zutphense Loper 75b   2 

 

Agenda 

ZA  10 MAA Open jeugdschaakkampioenschap van Bathmen 
 
ZA  24 MAA laatste speeldag EXTERNE COMPETITIE voor het AB-team 
 
VR 13 APR GEEN SCHAKEN in Het Volkshuis (Goede Vrijdag) 
 
ZA  21 APR OSBO Jeugd Slotdag (= OSBO-PJK voor de E-, F-, G- en H- categorieën) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De onderwijzer geeft de werkstukken terug.  
Als hij bij Jantje komt, zegt hij: 

“Jantje, jouw werkstuk is goed, maar het is woord 
 voor woord hetzelfde als dat van je buurman.  

Wat moet ik daar nou van zeggen?” 
 

Jantje: 
“Dat het werkstuk van mijn buurman ook goed is, meneer!” 

 
 
 
 
 
 
 

Onderwijzer aan Jantje: 
“Hoe komt het dat je huiswerk plotseling zonder fouten is, Jantje?” 

 
Jantje: 

“Mijn vader is op reis, meneer!”
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Redactioneel 

Hoi iedereen! 
 
Nou, het schoolschaken zit er weer op. Tenminste, voor de meesten van jullie: sommigen 

zijn natuurlijk doorgegaan naar de halve finales op 17 maart. Gelukkig zijner de komende 
tijd zijn nog andere toernooitjes om je mee bezig te houden, bijv. de OSBO-Jeugdslotdag 
op 21 april! 
In deze Loper de einduitslagen van de najaarscompetitie. De winnaars zijn onderhand 

natuurlijk al bekend (hoewel een ervan zijn beker nog niet heeft ontvangen. Als het goed 
is, gebeurt dat op de dag dat dit clubblad uitkomt!), maar voor de rest zetten we alles nog 
even op een rijtje. Verder nog de belevenissen van onze clubteams: is het ons in de 
verschillende leeftijdscategorieën de finale te halen en zo ja, hoe hebben onze schakers 
het dan uiteindelijk gedaan? 
 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 

 
Rob. 

 
 
 
 
 

Onderwijzer tegen Jantje: 
“Jantje, je werkstuk over je hond is goed, maar het is woord  

voor woord hetzelfde als het werkstuk dat ik vorig jaar  
van je broer heb gekregen!” 

  
Jantje:  

“Het is ook dezelfde hond, meneer!” 
 
 
 
 
 
 
 

De onderwijzer geeft een huiswerkopdracht mee:  
‘Een wandelaar loopt 5 kilometer per uur.  

Hoe lang doet hij over 12,5 kilometer?’ 
De volgende dag vraagt hij aan Jantje: 

“Jantje, waarom heb je je huiswerkopdracht niet gemaakt?” 
 

Jantje:  
“M’n vader is nog onderweg, meneer”
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Interne Competitie – Einduitslagen Najaarscompetitie 

 
Nr Naam Punten Waarde Gespeeld Gewonnen Remise Verloren % 

         
1 Daan Vinke 787.00 60 15 14 0 1 93.3 

2 Maarten Derickx 635.67 59 15 11 1 3 76.7 

3 Vincent Linssen 564.17 58 15 9 2 4 66.7 

4 Lennaert Stronks 498.50 57 15 9 1 6 59.4 

5 Floris Graziosi 429.50 56 11 7 1 3 68.2 

6 Stefan Stappenbelt 423.00 55 15 8 0 7 53.3 

7 Eric Kloppers 420.67 54 15 8 1 6 56.7 

8 Vincent Vreeken 366.33 53 13 7 0 6 53.8 

9 Winand Mestebeld 350.00 52 12 6 0 6 50.0 

10 Rick Koekkoek 318.00 51 14 6 0 8 42.9 

11 Thomas v Schooten 300.67 50 12 6 0 6 50.0 

12 Frodo Muyzer 289.50 49 14 6 1 7 46.4 

13 Jelle Will 288.67 48 14 5 2 7 42.9 

14 Simon Koekkoek 284.00 47 15 3 6 6 40.0 

15 Matthijs Makkink 263.33 46 12 5 1 6 45.8 

16 Alex Weisbeek 241.67 45 3 1 0 2 33.3 

17 Bart Wieck 223.33 44 8 5 0 3 62.5 

18 Mirjam van Saane 213.00 43 14 4 1 9 32.1 

19 Thomas Meijboom 168.00 42 0 0 0 0 0.0 

20 Timon Gosen 158.67 41 12 2 1 9 20.8 

21 Rene Gosen 117.00 40 12 1 1 10 12.5 

22 Roy Koers 116.33 39 11 1 1 9 13.6 

 

Hierboven staat de eindstand van de najaarscompetitie. Zoals je kunt zien heeft Daan 
gewonnen met een redelijk grote voorsprong. De nummer 1 tot en met 3 zijn 
gepromoveerd naar de superliga. Aangezien daar een aantal mensen uit zijn gegaan is 
niemand gedegradeerd, de 'grote competitie' die in het voorjaar gespeeld wordt bestaat 
dus uit minder 3 personen minder. 
 
Hieronder nog een scorematrix waarin je precies kan zien tegen wie je gespeeld hebt en 
wat je gedaan hebt. Het kan voorkomen dat je vaker tegen 1 persoon moet, daardoor kan 
het totale aantal punten ook groter dan 1 zijn. 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                        

1 Daan Vinke xx 2 2 1 2 1 1 1 2 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2 Maarten Derickx 0 xx r 2 1 2 1 1 1 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3 Vincent Linssen 0 1r xx 1 0 0 r 1 1 2 1 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

4 Lennaert Stronks 1 0 0 xx r 1 1 1 1 1 1 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

5 Floris Graziosi 0 0 1 r xx 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- 1 

6 Stefan Stappenbelt 0 0 1 0 0 xx 1 -- 1 0 1 1 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 

7 Eric Kloppers 0 0 r 1 -- 0 xx 1 0 -- 0 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1 1 1 

8 Vincent Vreeken 0 0 0 0 0 -- 0 xx -- 1 1 1 -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 

9 Winand Mestebeld 0 0 0 1 -- 0 1 -- xx 1 -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- 

10 Rick Koekkoek 0 0 0 0 -- 1 -- 0 0 xx -- -- 2 1 -- -- -- 1 -- -- 1 -- 

11 Thomas v Schooten -- 0 0 0 -- 0 1 0 -- -- xx 0 1 -- 1 -- 1 2 -- -- -- -- 

12 Frodo Muyzer -- -- 0 0 -- 0 0 0 0 -- 1 xx r 1 0 -- -- 2 -- 1 1 -- 

13 Jelle Will -- -- -- -- -- 0 0 -- -- 0 0 r xx r 1 1 -- 0 -- 1 1 1 
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14 Simon Koekkoek 0 -- 0 0 -- -- -- 0 -- 0 -- 0 r xx r 1 -- r -- 1r 1r r 

15 Matthijs Makkink -- -- -- -- -- 0 0 0 -- -- 0 1 0 r xx -- -- 0 -- 1 1 2 

16 Alex Weisbeek -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 -- xx -- -- -- 1 -- -- 

17 Bart Wieck -- -- -- -- 0 -- -- 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- xx 2 -- -- 2 1 

18 Mirjam van Saane -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 1 r 1 -- 0 xx -- 1 -- 1 

19 Thomas Meijboom -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- xx -- -- -- 

20 Timon Gosen -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- 0 0 r 0 0 -- 0 -- xx 0 2 

21 Rene Gosen -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 0 -- 0 0 r 0 -- 0 -- -- 1 xx 0 

22 Roy Koers -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- 0 r 0 -- 0 0 -- 0 1 xx 

 
 
In de Superliga was het lange tijd niet duidelijk wie er gewonnen had. Daniel en Geert 

stonden na 14 ronden nog precies op gelijke hoogte. Na een paar wekenlang 
beslissingswedstrijden te hebben gespeeld, heeft Geert uiteindelijk de 1e plaats veroverd. 
Gefeliciteerd, Geert! Knap gedaan!  
In de lijst valt het hoge aantal R-etjes op. Koen Molewijk is ook dit seizoen weer heel veel 

afwezig geweest, waardoor veel van zijn partijen uiteindelijk voor hem verloren zijn 
verklaard. Hij keert niet terug in het volgende seizoen. Sebastian Nijenhuis is in de 
afgelopen maanden met schaken gestopt. Hierom worden alle uitslagen tegen hem 
ongeldig verklaard (ik laat ze hier voor de geïnteresseerden nog wel even zien). 
Uiteindelijk komt het er met het vertrek van Sebastian en Koen op neer dat er geen spelers 
degraderen naar de Grote Competitie. 
 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot Plts 

1 Geert Houterman X 1/1 1
R/1

R 1/1 1/1 1/0 1/1 X 9 1 (K) 

2 Jon Gotink 0/0 X 0/½ 0/1 1/0 0/0 0/ X 2½ 5 

3 Koen Molewijk 0
R/0

R ½/1 X 0
R /0 0

R/0
R 0/0 0/0 X 1½ 6 (D) 

4 Leon ter Horst 0/0 0/1 1/1
R X 0/1 0/0 1/ X 4 3 

5 Carlo Preuter 0/0 1/0 1
R/1

R 0/1 X 0/0 0/1 X 4 3 

6 Daniel Alink 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 X /1 X 9 1 

7 Sebastian Nijenhuis 0/0 /1 1/1 /0 0/1 0/ X X X X 

8 BYE X X X X X X X X X X 

 
 

Interne Competitie 

 
Nr Naam Punten Waarde Gespeeld Gewonnen Remise Verloren % 
         
1 Lennaert Stronks 241.50 60 5 4 1 0 90.0 

2 Stefan Stappenbelt 212.00 59 5 4 0 1 80.0 

3 Vincent Vreeken 186.00 58 3 2 1 0 83.3 

4 Jelle Will 159.00 57 5 3 0 2 60.0 

5 Eric Kloppers 147.00 56 5 3 0 2 60.0 

6 Roy Koers 143.00 55 5 2 2 1 60.0 

7 Frodo Muyzer 139.00 54 4 3 0 1 75.0 

8 Thomas v Schooten 139.00 53 5 3 0 2 60.0 

9 Bart Wieck 135.00 52 0 0 0 0 0.0 

10 Rick Koekkoek 130.00 51 5 3 0 2 60.0 

11 Matthijs Makkink 116.00 50 4 2 0 2 50.0 

12 Winand Mestebeld 103.00 49 5 1 2 2 40.0 

13 Simon Koekkoek 92.00 48 5 2 0 3 40.0 

14 Lisa 72.00 47 2 0 0 2 0.0 
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15 Floris Graziosi 67.50 46 2 1 0 1 50.0 

16 Mirjam van Saane 65.00 45 4 1 0 3 25.0 

17 Alex Weisbeek 44.00 44 5 1 0 4 20.0 

18 Timon Gosen 42.00 43 5 1 0 4 20.0 

19 Rene Gosen 21.00 42 4 0 0 4 0.0 

 
We zijn al een tijdje bezig met de nieuwe competitie. Er valt natuurlijk nog weinig over te 
zeggen, maar er zijn toch al wat kleine verschilletjes zichtbaar ten opzichte van de 
eindstand. Roy valt op doordat hij nu redelijk bovenaan staat, hij heeft nu al meer punten 
dan in de totale vorige competitie, goed zo! 
 
Het voorjaarsseizoen is met 3 nieuwe spelers begonnen: Daan, Maarten en Vincent 

Linssen. Daniel en Geert laten meteen alweer zien dat ze aan elkaar gewaagd zijn door 
hun eerste partij tegen elkaar remise te spelen. Verder hebben ze nog niet veel gespeeld 
(ze hadden het te druk met beslissingswedstrijden spelen voor het vorige seizoen). Verder 
is nog op te merken dat Vincent (als enige 3e-Stapper de underdog in het veld) al een partij 
heeft gewonnen. Wel helder door blijven spelen, Vincent, want je gaat het nog zwaar 
krijgen tussen deze jongens… 
 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Maarten Derickx X /0 / / / / / / 

2 Leon ter Horst 1/ X 0/ / / 1/ 0/ / 

3 Carlo Preuter / / X / / 0/ / 1/ 

4 Daniel Alink / /1 / X ½/ / / / 

5 Geert Houterman / / / /½ X / / 1/ 

6 Jon Gotink / /0 /1 / / X / / 

7 Daan Vinke / /1 / / / / X 0/ 

8 Vincent Linssen / / /0 / /0 / /1 X 

 
 SPEELSCHEMA: 
 
 2 feb 1-7 2-6 3-8 4-5 
 9 feb 5-7 8-4 6-3 1-2 
 16 feb 2-7 3-1 4-6 5-8 
 23 feb 7-8 6-5 1-4 2-3 
 2 maa inhaalavond 
 9 maa 3-7 4-2 5-1 8-6 
 16 maa 7-6 1-8 2-5 3-4 
 23 maa 4-7 5-3 6-1 8-2 
 30 maa 7-1 6-2 8-3 5-4 
 6 apr inhaalavond 
 13 apr geen schaken (Goede Vrijdag) 
 20  apr 7-5 4-8 3-6 2-1 
 27 apr 7-2 1-3 6-4 8-5 
 4 mei 8-7 5-6 4-1 3-2 
 11 mei 7-3 2-4 1-5 6-8 
 18 mei inhaalavond 
 25 mei 6-7 8-1 5-2 4-3 
 1 jun 7-4 3-5 1-6 2-8 
 8 jun proefexamens 
 15 jun inhaalavond, laatste speelavond voorjaarscompetitie!) 
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Laddercompetitie 

Naam Stap Gespeeld Begin Erbij Totaal 

Simon 2 19 184 22 206 

Rick 3 20 127 17 144 

Eric 2 12 78 48 126 

Vincent V 4 12 73 22 95 

Vincent L 3 10 92  92 

Matthijs 2 12 57 18 75 

Lennaert 3 7 72  72 

Jelle 3 6 36 22 58 

Timon 2 12 45 12 57 

Thomas 2 8 31 24 55 

Rene 2 7 6 35 41 

Leon 4 5 26 14 40 

Roy 2 6 20  20 

Mirjam 3 1 16  16 

Jon 4 0 13  13 

Frodo 3 0 13  13 

Sebastian 4 0 12  12 

Bart 3 0 11  11 

Alex 2 2 0 6 6 

Maarten 5 1 4  4 

Floris 5 0 4  4 
 

In tegenstelling tot de vorige keer, toen er bijna niets veranderd is, is het dit keer een 
complete chaos in de subtop. Simon en Rick staan nog steeds bovenaan, maar lang niet 
meer zo vast als eerst, hun voorsprong neemt snel af. 
 
Doordat Vincent Linssen nu in de superliga speelt heeft hij (bijna) geen tijd meer voor de 
laddercompetitie, hij heeft dan ook niet gespeeld en verliest meteen twee plaatsen, o.a. 
aan Eric die twee plaatsen heeft gewonnen. 
 
Rene komt uit het niets opzetten en staat meteen in de middenmoot.   
 

 

David 
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Interview: Daniel 

Deze keer is het de beurt aan onze jongste en enigste nog actief schakende actief-
jeugdlid: Daniel.  

 

Hoe lang ben je al lid? 
Euh.... nou... Ik denk een jaar of zeven. Ja, zeven jaar. 
 
Wat is je lievelingsopening? 
d4 natuurlijk, het mondt altijd wel uit in iets onbekends, maar het loopt meestal wel goed 
af. 
 
Maar d4 is niet echt een opening? 
Torre-aanval (d4, Pf3, Lg5) met wit dan. Met zwart Siciliaans. 
 
Wat doe je nu hier op de schaakclub? 
Ik schaak in de superliga en ook bij de senioren. Bovendien speel ik zowel bij de junioren 
als bij de senioren in de externe competitie. Ik geef ook 4e stap les. En ik doe natuurlijk 
ook mee aan de naschaakse activiteiten 
 
Waar ben je verslaafd aan? 
Wargames denk ik dan maar. En andere spellen 
  
En welke wargames in het bijzonder? 
Axis & Allies, de hele serie. En verder een beetje ontdekkende... ook een beetje de 
economische games. Eigenlijk vooral de spellen die Vincent niet leuk vindt. 
 
Wat is je favoriete site? 
een site over ‘Axis & Allies’ en verder ‘soccersim’. 
 
Wat is je favoriete broodbeleg? 
Filet American, da’s rundvlees maar dan rauw, dus tegenwoordig niet meer zo done. 
 
Wat is je favoriete tekenfilmserie? 
Ik kijk geen tekenfilms. Niet uit principe of zo, maar ik vind ze gewoon niet leuk. Klikt 
misschien een beetje raar met al die Dragonball Z & Pokemon fans hier, maar het is echt 
zo. 
 
Wil je nog iets zeggen tegen de leden? 
Moet het perse tegen de leden? Daar heb ik eigenlijk niets tegen te zeggen... 
 
Nou ja, ok dan, zeg dan maar iets algemeens. 
Ik wil vragen of je in het volgende nummer Vincent wil interviewen. 
 
 
David 
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Zutphen AB 

Het AB-team is nog in de running voor het OSBO-kampioenschap, maar het zal wel 
moeilijk worden. Hieronder een verslage van de wedstrijd op 20 januari in Zevenaar. 
 
 
Op 20 januari besluit ik (Rob) met onze sterkste opstelling naar Zevenaar af te reizen. Ik 

verwacht namelijk dat we tegen de nummer 1 zullen moeten spelen, nl. BAT Zevenaar 1, 
en dan moeten we natuurlijk wel een goed team neer kunnen zetten! De opstelling voor 
vandaag: 

1. Daniel Alink 
2. Geert Houterman 
3. Carlo Preuter 
4. Daan Vinke 

Eenmaal aangekomen, blijkt er dat we vandaag helemaal niet tegen BAT Zevenaar spelen! 
Nou ja, ook geen ramp, eens kijken hoe de andere teams het tegen onze sterkste spelers 
doen… 
 
Vlak voor de eerste ronde, tegen Velp AB, vang ik een paar opmerkingen op van onze 

tegenstanders, die nog even hun strategieën met elkaar doorspreken. Deze wilde ik jullie 
toch niet onthouden: 
Speler 1 van Velp: “Ik slacht je af als je niet wint!” 
Speler 2 van Velp: “Hoezo? Zijn die [van Zutphen] goed?” 
Geert begint meteen al heel snel en probeert via veel druk het centrum in handen te 

krijgen. Daniel bouwt een lekkere ontwikkelingsvoorsprong op. Carlo lukt allebei: hij krijgt 
èn een ontwikkelingsvoorsprong èn hij is heer en meester in het centrum. Daan… speelt de 
Italiaanse opening. Sorry, Daan, meer kan ik er ook niet van maken… ☺ 
Na een half uurtje zie ik Daniel voor de all-out attack gaan op de Koningsvleugel. Hij 

heeft nog steeds een forse ontwikkelingsvoorsprong en kan volgens mij lekker z’n gang 
gaan. Geert zit al in het middenspel, staat een pion voor en heeft het Loperpaar. Nou 
moet hij alleen nog rokeren… Wat Daan’s tegenstander doet, weet ik niet, maar hij laat 
zijn stukken wel héél onverdedigd staan. Daan heeft net al een stuk in weten te sluiten en 
het zal me niet verbazen als hij zo dadelijk nòg een stuk wint. Bij Carlo ontwikkelt de 
partij zich interessant. Hij heeft een Loper ingeruild tegen 3 pionnen en staat daar best 
stevig mee. 
Na een uur speeltijd ziet alles er nog altijd goed uit. Daan zit lekker relaxed 

achterovergeleund in z’n stoel. Hij staat 2 stukken voor en gaat promoveren… Carlo staat 
nu een Dame, een kwaliteit en 2 pionnen voor, dus hij redt het ook wel. Geert stoomt in 
een pionneneindspel langzaam op met z’n vrijpion. Alleen bij Daniel staat het niet zo 
duidelijk. Zijn tegenstander heeft eindelijk wat stukken erbij getrokken om te verdedigen 
en staat nu vooralsnog vrij stevig. Vijf minuten later wint Carlo als eerste. Daan is dan nog 
altijd aan het spelen, wat ik toch wel opmerkelijk vind. Kennelijk vindt zijn tegenstander 
het leuk om nog door te spelen, hoewel Daan een Dame, Toren, Loper Paard en 2 pionnen 
voorstaat! Geert gaat bij zijn tegenstander de winst afdwingen. Zijn vrijpion is niet meer 
te stoppen, behalve misschien door een Torenoffer. Even later staat het inderdaad 3-0 
voor ons en is Daniel de enige die nog speelt. Hij laat echter niet lang meer op zich 
wachten en wint. Velp AB – Zutphen AB:  0-4 
 
De tweede ronde van vandaag moeten we tegen Toren AB uit Arnhem. Carlo staat 

eigenlijk meteen in het begin al niet lekker. Zijn tegenstander’s Paard dringt zijn stelling 
binnen en Carlo verliest een kwaliteit… Daan krijgt de kans zijn eigen spel te spelen: hij 
valt stevig aan over de Koningsvleugel, waarbij hij een bres in zijn tegenstander’s stelling 
weet te slaan. Hij heeft dan al wel zijn Dame en een paar lichte stukken afgeruild en ik 
vraag me een beetje af of hij dit gat nog wel zal kunnen benutten. Carlo herstelt zich 
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gelukkig al snel van de schrik en wint de kwaliteit terug. Geert weet binnen te dringen in 
zijn tegenstander’s Koningsstelling. Daniel bouwt weer rustig z’n stelling op en uit. 
Na een kwartier speeltijd besluit Daan’s tegenstander tòch maar om lang te rokeren. Dus 

valt Daan nu dan maar over de Damevleugel aan… Maar wat Daan kan, kan zijn 
tegenstander ook (denkt ie) en Daan krijgt nu wel een tegenaanval over zich heen, en dat 
door het gat dat hij zelf gemaakt heeft! Geert staat gewoon goed met 2 pionnen 
voorsprong. Carlo’s tegenstander is al een tijdje aan het nadenken. Hij heeft 
waarschijnlijk nog niet vaak zó’n bizarre stelling op het bord gehad. Daniel gaat onderhand 
gewoon door met “berekenend schuiven”. Ik vraag me af wat z’n plan is… 
Weer een kwartier later is Daan op de een of andere manier een Loper voor komen te 

staan. Carlo heeft gelukkig alle achterstand weg weten te werken: alles staat materieel 
gezien gelijk. Het begint er goed uit te zien, want Daan en Geert blijven lustig om zich 
heen slaan: ze moeten toch echt geen probleem meer hebben met hun partij. Bij Carlo is 
het nog onduidelijk als hij een eindspel ingaat met elk een Toren, Paard en 6 pionnen. 
Een uur in de partij zie ik dat Carlo in de problemen komt als hij drie verbonden 

vrijpionnen tegen zich krijgt. Daniel staat op het 1e bord een stuk actiever dan zijn 
tegenstander, maar deze laatste houdt alles nog goed dicht. En Daan en Geert… Tja, die 
gaan zó hard tekeer dat het bijna zielig is voor hun tegenstanders! Even later staat het 2-1 
als Carlo in een onhoudbare stelling opgeeft. Daniel’s tegenstander begint echter aan een 
opmars en wint het nodige terrein, dus het wordt nog best spannend.  
Na anderhalf uur spelen gaat Daniel een pionneneindspel in met een pion minder. O jee… 

Toch weet Daniel het nog aardig te houden en als zijn tegenstander na 2 uur spelen een 
pion af wil ruilen, hoeft Daniel niet lang na te denken. Hij ruilt af en slaat daarna de 
laatste pion van het bord af. Zutphen AB – Toren AB: 2½-1½ 
 
Weer een dag voorbij en weer vier WedstrijdPunten erbij. Dat gaat goed! Het enige 

probleem is dat BAT Zevenaar 1 ook twee keer heeft gewonnen en nog altijd boven ons 
staat. Dat wordt de volgende keer nog een pittige tegenstander! Vooralsnog kunnen we in 
ieder geval terugkijken op een geslaagde 3e speeldag… 
 
 
Rob. 

 
 
 
 
 

Zutphen C 

Over Zutphen C valt dit keer net zoveel te vertellen als over Zutphen D in het vorige blad, 
namelijk helemaal niets. Dit komt omdat Zutphen C zich helaas niet heeft weten te 
plaatsen voor de finales... Volgend jaar beter! 
 
 
Rob. 
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Zutphen D achtste 

Na de speeldag op 20 januari stond Zutphen D op een 3e plaats. Van deze speeldag heb ik 
helaas geen verslag: ik was zelf mee met het AB-team. In ieder geval betekende de 3e 
plaats dat Zutphen D zich had geplaatst voor de finale op 24 februari. Hier was ik wèl bij: 
 
 
24 februari, een week later dan was aangekondigd: het D-team heeft zich geplaatst voor 

de finale en mag vandaag laten zien hoe goed het is. De vorige keren zijn we tweemaal op 
de 2e en eenmaal op de 5e plaats geëindigd. Vandaag wordt het allemaal nog een beetje 
moeilijker, want voor vandaag komen er nog eens de 6 sterkste teams van de andere 
OSBO-poule bij. (Voor de finales worden de zes sterkste teams van elk van de 2 OSBO-
poules uitgenodigd. Zutphen D speelde in “poule Noord”) 
Oh ja: nog even de spelers: 

1. Lennaert Stronks 
2. Rick Koekkoek 
3. Thomas van Schooten 
4. Simon Koekkoek 

 
In de eerste ronde moeten we tegen ASV D1 en het ziet er meteen al goed uit. Thomas 

wint een stuk (door een gepend stuk aan te vallen), Simon heeft een Paard tegen een 
Toren weten te ruilen en Lennaert is weer eens bezig met een stevig potje hakschaak: mat 
binnen 5 minuten. Maar Simon raakt daarna even helemaal de kluts kwijt en hij verliest 
een paar stukken achter elkaar. Als zijn tegenstander dan ook nog promoveert, is het 
voorbij: 1-1 
Na een kwartiertje moet Thomas even opletten voor “remise door 3x dezelfde stelling”. 

Rick staat nu een Loper voor en hij heeft 2 verbonden vrijpionnen. Daar zou hij toch iets 
mee moeten kunnen doen… Tien minuten later staat Rick er nog steeds heel goed voor als 
zijn tegenstander plotseling helemaal van de andere kant van het bord een Dame erbij 
haalt en Rick mat zet. O jee… Gelukkig wint Thomas zijn partij, waardoor het uiteindelijk 
wordt: ASV D1 – Zutphen D:  2-2 
 
De tweede ronde spelen we tegen O&O D, de nummer twee uit onze poule. Er is over het 

begin van de wedstrijd niet veel te vertellen. Oh ja: Rick’s tegenstander noteert! (?) Dat 
zie je ook niet veel in de D-categorie… 
Thomas zijn tegenstander weet na een tijde binnen te dringen op Thomas zijn 

Damevleugel. Thomas vindt de goede (en enige) verdediging niet en gaat zelfs mat! Rick 
verliest kort hierna ook. Simon zit ook in de problemen (hij staat 2 stukken achter) en 
Lennaert speelt tegen een tegenstander die nu eens net zo agressief speelt als hijzelf. Als 
Lennaert een stuk achter komt te staan duurt het niet lang voor hij ook verliest. Misschien 
toch iets te snel gespeeld… Op de een of andere manier weet Simon dan de partij nog te 
winnen (met 2 stukken achter!). Knap gedaan, Simon! Zutphen D – O&O D:  1-3 
 
In ronde drie krijgen we weer een oude bekende tegen ons: Schaakmaat D3, het team 

dat in onze poule als 1e is geëindigd. Helaas begint de wedstrijd niet goed als Thomas en 
Lennaert in hun enthousiasme vergeten te verdedigen en beiden in een soort Herdersmat 
worden gezet. (!?) tien minuten later gaan ook Rick en Simon op verlies af. Ze zijn toch 
wel goed, daar bij de Schaakmaat… Ze maken het kort, maar krachtig af: Schaakmaat D3 – 
Zutphen D: 4-0 
 
Tegenstander Tornado, tegen wie we in ronde vier moeten spelen, is er niet. We krijgen 

de wedstrijd gewonnen verklaard. Pfff… Deze puntjes hebben we hard nodig! Zutphen D – 
Tornado D: 4-0 (R) 
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Ronde 5. De laatste ronde van vandaag en we moeten tegen team Schakel D. Na onze 
vrije 4e ronde zijn we kennelijk wat afgekoeld: er wordt in het begin ongebruikelijk 
langzaam gespeeld. (ook door onze tegenstanders!) 
Rick krijgt meteen al een enorme aanval over zich heen. Er barst bij hem een groot 

gevecht los om het centrum en in het tumult raakt Rick ergens z’n Dame kwijt. Thomas 
gaan aan bord 3 een pionneneindspel in met 3 pionnen minder. Dat ziet er niet goed uit. 
Simon raakt een Dame tegen een Toren kwijt. Eigenlijk staat allen Lennaert beter. Maar 
wacht: Simon wint een Toren terug. Nu is het 2 Torens tegen een Dame en dat wordt nog 
best spannend! 
Na 10 minuten verliest Thomas. Lennaert weet zijn partij te winnen (wat wil je, met een 

Dame voorsprong). Op de een of andere manier heeft Simon ook de Dame van zijn 
tegenstander nog te pakken gekregen. Gelukkig maar, want op dat moment verliest Rick 
op bord 2. Simon houdt zijn voorsprong vast en zet z’n tegenstander uiteindelijk met 2 
Torens mat. Schakel D – Zutphen D: 2-2 
 
Met dit laatste resultaat is Zutphen D zich uiteindelijk op de 8e plaats geëindigd. Stiekem 

hadden we met z’n allen gehoopt toch in ieder geval bij de eerste 6 te eindigen, maar als 
je bedenkt dat we vandaag toch tegen heel sterke tegenstanders hebben moeten schaken 
(ASV D, O&O D en De Schaakmaat D3 zijn heel sterk: kijk maar naar verslagen in de vorige 
Lopers), denk ik dat we het toch best goed gedaan hebben! En anders hebben we toch heel 
veel lol gehad… Volgend jaar weer jongens? 
 
 
Rob. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijzer tegen Jantje: 
“Jantje, heb je je huiswerk gemaakt?” 

 
Jantje: 

“Nee, meneer” 
 

Onderwijzer: 
“Dan zal ik dat aan je vader zeggen” 

 
Jantje: 

“Dat heeft geen zin meneer. Hij maakt ze ook niet”
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Toernooi: de OSBO Jeugd Slotdag + PJK EFGH 

We blijven met de club natuurlijk naar toernooien toegaan. Dit toernooi, dat op zaterdag 
21 april gehouden gaat worden, is er weer eentje waar je eigenlijk toch wel aan 
meegedaan moet hebben. Dit toernooi is voornamelijk bedoeld om het Externe 
Competitieseizoen gezellig af te sluiten, maar als je niet mee hebt gespeeld in een van de 
teams, dan kun je natuurlijk ook gewoon meedoen! Oh ja: zou ik een van de belangrijkste 
dingen bijna vergeten: dit toernooi is voor de E-, F-, G-, en H- leeftijdscategorieën meteen 
ook het OSBO-kampioenschap. Als je na 31-12-1990 geboren bent, dan kun je tijdens dit 
toernooi dus proberen om OSBO-kampioen te worden! Genoeg reden om mee te doen, 
toch? 
 
Naam: OSBO-Jeugd Slotdag of Henk Zinnemers toernooi 
Plaats: Arentheem College 
 Bernhardlaan 49, Arnhem 
Aanvang: 10:00 
Leeftijdsgroepen: A (geboren na 1980) 
 B (geboren na 1984) 
 C (geboren na 1986) 
 D (geboren na 1988) 
 E (geboren in 1991) 
 F (geboren in 1992) 
 G (geboren in 1993) 
 H (geboren in en na 1994) 
Speeltempo: A, B: 7 ronden zwitsers, 25 min. p.p.p.p. 
 C, D: 9 ronden zwitsers, 20 min. p.p.p.p. 
 E, F, G, H: 11 ronden zwitsers, 15 min. p.p.p.p. 
Inschrijfgeld:  5 gulden 
 
Je kunt je voor dit toernooi opgeven bij mij op de vrijdagavond! 
 
 
Rob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijzer tegen Jantje tijdens een toets: 
“Jantje, nu heb je al voor de derde keer bij je buurman gespiekt!” 

 
Waarop Jantje zegt: 

“Ik kan er niets aan doen, meneer, Klaas schrijft zo onduidelijk!” 
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Schoolschaken 2000-2001 

Op 17 februari werd door de club weer het jaarlijkse “Schoolschaaktoernooi voor het 
basisonderwijs van Zutphen en omstreken” georganiseerd. 17 teams uit 3 gemeenten 
streden om de titel en om het recht naar de halve finales van de OSBO-
schoolschaakcompetitie te mogen gaan. Dit jaar waren er opvallend weinig van onze 
jeugdleden te zien.  Vincent Linssen, Thomas van Schooten en Alex Weisbeek deden mee. 
Helaas heb ik niet kunnen zien hoe ze het ervan af gebracht hebben, maar ze hebben vast 
wel de nodige potjes gewonnen… 

 
Net als ieder jaar waren we als jeugdleiders weer aanwezig om voor scheidsrechter te 

spelen. Ik was er samen met Coen en David en ook Michel (Weenink) was van de partij. We 
hebben natuurlijk weer “pings” geteld, oftewel het aantal keer dat er iemand in een 
Herdersmat werd gezet, en uiteindelijk kwamen we uit op 13 keer. Valt toch best mee, 
eigenlijk! Zelf heb ik nog 3 maal pat gezien, maar de anderen hebben dit helaas niet 
bijgehouden. Gaan we volgend jaar wel doen, afgesproken jongens? 

 
Na 7 ronden spelen konden we de einduitslag opmaken. Eerst werden nog wat prijsjes 

verloot onder diegenen die het schaakprobleem goed wisten op te lossen, daarna was het 
woord aan de burgemeester van Warnsveld, die de bekers uit kwam reiken! Voor ieder 
team was er een beker, dankzij sponsoren Rabobank en Berkelpak, en bovendien kreeg 
iedere speler nog een certificaat van deelname. Opvallend detail: de eerste 2 bordspelers 
van het winnende team waren Els van de Pavert en Beatrice Bonga. Nu weten sommigen 
van jullie meteen waarom ze gewonnen hebben! Nog iets wat het waard is te noemen: in 
het team van De Kraanvogel deed een zekere Kasparov mee. (Echt waar!) 

Hieronder de top 5: 
 

1. De Garve 1 (Wichmond, gemeente Vorden) 
2. De Kraanvogel (Kranenburg, gemeente Vorden) 
3. De Condor (Zutphen) 
4. De Scheperstee (Warnsveld) 
5. Vrije School De IJssel (Zutphen) 

 
Ook toernooiorganisator Gerrit (Ruegebrink) kreeg een prijs: de burgemeester kon hem 

officieel “Kampioen schoolschaken organiseren” vernoemen! Gerrit, bedankt voor het 
toernooi! 

Al met al was het weer een leuk en gezellig toernooi met veel schaakenthousiasme. Ik 
kijk alweer uit naar volgend jaar (en ik wed dat de deelnemers dat ook doen!). 

 
 
Rob. 

 
Aangezien zo'n toernooi als dit natuurlijk niet door slechts een persoon kan worden 
opgetekend hieronder de impressies van David, zodat je zeker niet een eenzijdig beeld zal 
krijgen. 
 
Voor de 18e maal (maar hierover later meer) is ook dit jaar het Schaakkampioensschap 
voor het basisonderwijs van Zutphen en omstreken georganiseerd door Gerrit Ruegebrink. 
Op zaterdag 17 februari 2001 kwamen de spelers van 17 teams bestaande uit 4 of 5 spelers 
bijeen in de basisschool Welgelegen om 7 ronden Zwitsers van 12.5 minuten p.p.p.p. te 
komen spelen. 
 
Het was, zoals altijd, een gezellige dag waarbij de toekijkende ouders soms nóg fanatieker 
waren dan de kinderen zelf. Het aantal herdersmatjes lijkt afgenomen te zijn, maar 
misschien is dat wel gezichtsbedrog, dit jaar bleef de teller echter steken op 1š stuks. (dit 
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werd uiteraard zeer nauwkeurig bijgehouden doordat bij het opmerken van elk 
herdersmatje subtiel ‘ping’ geroepen diende te worden) 
 
Er waren dit jaar 4 ‘assistent-wedstrijdleiders’ (ofzo, je mag het ook een andere naam 
geven, maar ja, je moet toch een term gebruiken...  het komt er eigenlijk op neer dat je 2 
tafels (dus 8 partijen) een beetje in de gaten moet houden en als er vragen zijn (‘krijg je 
als je met de koning aan de overkant bent ook een dame?’) je die beantwoordt): Coen, 
Rob, Michel en ik. En twee dochters van Gerrit, samen met Gerrit zelf zorgden voor de 
algemene organisatie als de stand bijhouden, de indeling verzorgen, etc. 
 
Tussen de 4e en de 5e ronden was er een lange pauze waarin de tien minuten vertraging die 
was opgelopen weer ingehaald werd. Tijdens die pauze (en ook tussen de rondes door, 
indien de spelers op tijd klaar waren) was het mogelijk om iets te eten en te drinken in de 
kantine van de school. 
 
Aan het einde van de dag was uiteraard de prijsuitreiking waarbij elk team een beker 
kreeg. De besten uit elke gemeente mogen bovendien de strijd aangaan in een groter 
gebied waar zij zullen spelen tegen de besten van de regio. Op de dag werd ook een 
prijsvraag georganiseerd met een mat-in-twee-probleem. Na diskwalificatie van een 
enkeling die zonodig moest frauderen door 8x een oplossing in te leveren (die persoon zit 
zelfs nog op de club, foei!) werden 5 winnaars getrokken die een stripboek konden 
uitkiezen. Naast deze ‘normale’ winnaars was er ook nog een speciale winnaar: Gerrit 
Ruegebrink. Hij kreeg een prijsje uitgereikt door de burgemeester van Warnsveld (die de 
prijsuitreiking verzorgde) voor het feit dat hij al zo lang het toernooi steeds (voor het 
overgrote deel) organiseert. Gerrit, bravo! 
 
De einduitslag: 
 

Plaats School Punten W.P. S.B. 

1 De Garve 1 6,5 28,0 25,75 

2 De Kraanvogel 6,0 29,5 23,0 

3 De Condor 5,0 29,0 16,50 

4 De Scheperstee 4,5 30,0 15,75 

5 De IJssel 2 4,5 24,5 14,0 

6 De Achtsprong 4,0 26,5 8,25 

7 De IJssel 1 4,0 26,0 11,25 

8 De Garve 2 3,5 27,0 9,25 

9 Welgelegen 3,5 25,5 9,0 

10 Het IVVO 3,5 23,5 9,0 

11 Het Mozaiek 3,0 24,0 7,75 

12 De Wegwijzer 1 3,0 22,5 7,25 

13 Adriaan vd Ende 2 3,0 22,0 6,0 

14 Adriaan vd Ende 1 2,5 23,0 3,0 

15 Het Forum 2,5 20,0 3,5 

16 Arcade 2,5 18,5 3,0 

17 De Wegwijzer 2 1,5 17,0 1,5 

 
 
David 
 


