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Colofon 
 
Voorzitter:  Paul Ham 
Secretaris:  Olav Wilgenhof 
Penningmeester: Klaas Hagendijk 
Intern Wedstrijdleider: vacant 
Materiaal:  Max Venema 
Jeugdleider:  Rob The 
Algemeen bestuurslid: David Baakman 
 
Redactie Toren: David Baakman 
Redactie Loper: Rob The 
Redactie Algemeen: Coen Rampen 
 
Internet:  David Baakman 
 
Wedstrijdleider extern: Paul Ham 
Teamleider team 1: Klaas Hagendijk 
Teamleider team 2: Gerrit Ruegebrink 
Teamleider team 3: Max Venema 
Teamleider team 4: Wim van Meeteren 
Teamleider team 5: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  158,- per jaar 
Juniorleden:  83,- per jaar 
Aspirantleden:  55,- per jaar 
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 19:45, Oude Bornhof 55 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00, Het Volkshuis, Houtmarkt 62,  
aansluitend vrij schaken 
 
Afmelden interne competitie senioren: 
Bij Paul Ham voor maandagavond 18:00 
 
Afmelden interne competitie junioren: 
Per e-mail bij David Baakman voor 
vrijdagmiddag 13:00 of telefonisch bij  
Daniel Alink vrijdagmiddag tussen 16:30-18:00 
 
Deadline volgende Toren: 

15-06-2001 
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Redactioneel 

De een na laatste toren van het seizoen al weer. En dit keer heb ik hier wel wat te 
schrijven, in tegenstelling tot voorgaande keren. Ik heb namelijk besloten om met ingang 
van volgend jaar te stoppen met het lid zijn van de vereniging. Dat betekent o.a. dat we 
op dit moment zoeken naar een nieuwe redacteur voor de Toren. 
 
Indien u dit leuk lijkt en u dit wel wilt doen kunt u contact opnemen met een bestuurslid. 
Het kost ongeveer 6 a 7 keer per jaar ongeveer een halve dag. 
 
David 

Oproep aan alle leden 

Om maar even met de deur in huis te vallen. 
Wie o wie van alle leden van het Schaakgenootschap Zutphen voelt zich geroepen lid te 
worden van het bestuur en eventueel een bestuursfunctie te bekleden? Sinds lang is het 
bestuur op zoek naar versterking met minimaal één extra bestuurslid. Op dit moment 
zitten we formeel zonder wedstrijdleider c.q. intern- en/of extern competitieleider. Erg 
vervelend, omdat dit een functie betreft die toch bijzondere aandacht en betrokkenheid 
vereist. Nu vraagt het bestuur niet direct aan u of er iemand op wil staan en de vinger naar 
zichzelf te wijzen met de mededeling: “Ik word wel wedstrijdleider!”, maar een extra 
bestuurslid zou voor het bestuur enige verlichting kunnen brengen - in die zin dat te taken 
gelijkmatiger verdeeld kunnen worden. 
De laatste tijd is ook duidelijk geworden dat een redacteur voor de Toren (afdeling 
senioren) node gemist wordt. Iedereen die zich geroepen voelt om te schrijven over 
schaken is meer dan welkom kopij aan te leveren. Dit terzijde. 
Mondelinge lobbies hebben de afgelopen twee jaar niet het gewenste resultaat 
opgeleverd, vandaar dat het bestuur tot het besluit is gekomen een oproep in de Toren te 
plaatsen. De noodzaak wordt langzaam groter omdat Paul Ham, de voorzitter, nu tevens de 
rol van wedstrijdleider vervult en daar -om zo maar te zeggen- niet alle tijd van de wereld 
voor heeft. Kortom: wees actief, spontaan en betrokken en meldt u aan! 
Als bestuurslid wordt ten eerste van u verwacht dat u regelmatig op maandag komt 
schaken (betrokkenheid). De meeste van u doet dit; hierin zal uw terughoudendheid niet 
liggen. Ten tweede wordt enig organisatorisch vermogen op prijs gesteld (actie, 
spontaniteit). Daarnaast wordt er ongeveer zes keer per jaar vergaderd en wordt één maal 
per jaar de algemene ledenvergadering gehouden, u allen bekend. Tevens bent u als 
bestuurslid in iets hogere mate verantwoordelijk voor het clublokaal. Het openen en 
(tijdig) afsluiten van het lokaal, beheer van sleutels en reinheid & orde in het lokaal; wat 
erop neer komt dat het materiaal in de kluis opgeborgen dient te worden en de tafels en 
stoelen rechtgezet. U ziet, dit zijn geen onoverkomelijke verantwoordelijkheden die 
niemand van u aan zou kunnen.  
U begrijpt dat -indien u een duidelijk omschreven functie binnen het bestuur bekleedt- 
(voorzitter, secretaris, penningmeester e.a.) u dan wat dat betreft ook een duidelijk 
omschreven extra taak toebedeeld krijgt. LAAT U ZICH HIERDOOR NIET AFSCHRIKKEN!! Zo 
enorm omvangrijk zijn die werkzaamheden echt niet en bovendien hoeft u niet direct een 
dergelijke functie te bekleden. Er is van alles mogelijk. Duidelijk is wel -zogezegd- dat de 
behoefte aan een extra bestuurslid groeit.  
Indien u zich kunt vinden in bovenstaand profiel, meldt u zich dan aan bij het bestuur. Het 
zal u zeker niet spijten. 
 
 
Olav Wilgenhof 
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Zutphen 1 – O en O 2 
Het eerste tegen O en O ging maar zO, zO. 
Gematigd en zonder ruis. 
Met de piepe in de bek 
een halfje voor het Witte huis 
helemaal niet zo gek.      ½ 
 
Te scherp en onbesuisd. 
De Dijk van Hagen wordt geslecht 
Waarom toch dat scherpe? 
Een nul op het rekest, ja echt!     0 
 
Door de bomen zie ik Bos niet meer. 
Door die ene boom het verschil. 
’t Bos krijgt klop voor die ene keer 
maar geniet des te meer van ’t mooie weer.   0 
 
AhA, linke soep voor dit bord 
Alsof er iets aan schort. 
Maar nee, ’t is een centrum zet 
echt heel vet! 
Die zorgt dat hij niet mort 
en ’t redt.        1 
 
Gedegen, rust, kalmte, orde 
niets met het bekalken van Wijken 
wie toch ooit eens hem verstoorde 
zou zeker maar de helft bereiken.     ½ 
 
Alweer door het oog van de naald. 
Alsof z’n engel ‘t voor 'm bepaalt 
Met z’n allen op Safari 
Tjonge wat een larie. 
Hij heeft ’t weer gehaald 
(al is ’t voor de helft)      ½ 
 
Kwaliteit boeit ‘m niet, 
en O, lav is hij ook niet zoals je ziet. 
Heeft z’n down en ups 
maar maakt wel van een rups 
een vlinder en een lied.      1 
 
De stelling is niet Ruug 
niet Ruuger dan een nare buur 
gewoner dan een varkensschuur 
gewoner maar toch minder 
toch gedeeld met de eerlijke vinder.    ½ 
 
Het eerste speelt vier vier. 
Er is overleg geboden over remises. 
Zonder overleg geen team. 
Zonder overleg een crisis. 
You know what I mean!      Notro Dames 
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Ugchelen – Zutphen 2 

Over deze wedstrijd weet ik niet veel te schrijven. Wel dat we gewonnen hebben met 4½ - 
3½.  
De overwinning is als volgt tot stand gekomen: 
Willem Oving kwam goed uit de opening, tegenstander stond gedrongen, winst voor 
Willem; Wouter Janse kwam wat minder uit de opening, had een zwakke d-pion en een 
dubbel pion op de b-lijn, verlies was het gevolg; Hans de Vos speelde remise; Wouter 
Rothengatter speel het Koningsgambiet, rokeerde kort, tegenstander lang, Wouter wist 
uiteindelijk te winnen; Gerrit Ruegebrink behandelde de Siciliaan niet zoals het hoorde, 
Gerrit’s aanval op de koningsvleugel sloeg niet door en kwam daardoor zelf in de 
verdrukking en verloor; Henk van der Tol en Jan Blaak speelden remise; Tom Molewijk 
tenslotte wist zeer snel de winst binnen te halen. 
 
 
Gerrit 

Zutphen 2 – Schaakstad 6 

 
De laatste wedstrijd van dit seizoen was tegen Schaakstad 6 uit Apeldoorn. Bij winst 
konden wij op de 2e plaats eindigen. Schaakstad moest winnen om niet te degraderen. 
Na 1 uur was de stand aan de borden: 
bord 1: Willem Oving staat goed; 
bord 2: Daniel Alink staat gelijk. Op het moment dat ik langs kwam speelde zijn 
tegenstander een onreglementaire zet (hij speelde plotseling met 2 “zwartveldige” 
Lopers).  Zet moest teruggenomen worden en met de loper moest gezet worden, aanraken 
is zetten immers!; 
bord 3: Hans de Vos kwam al snel in een Toreneindspel terecht, staat gelijk; 
bord 4: Gerrit Ruegebrink (ikzelf dus) won reeds op de 10e zet de pion op f7 in een Spaanse 
opening, tegenstander mocht al niet meer rokeren wegens een koningszet; 
bord 5: Jan Blaak staat wat minder; 
bord 6: Wouter Rothengatter staat goed, zwart heeft open koningsstelling, maar heeft 
oprukkende pionnen; 
bord 7: Tom Molewijk staat gelijk, hij heeft lang gerokeerd, of dit de juiste keus is 
geweest weet ik niet; 
bord 8: Henk van der Tol staat goed, heeft open f-lijn, zwart dubbel pion op g7, g6. Henk 
rokeerde lang, tegenstander kort. 
Daniel heeft niet kunnen profiteren van de onreglementaire zet van zwart, het werd 
uiteindelijk remise; 
Wouter kreeg een koningsaanval te verwerken, meer dan remise zat er niet in; Henk wist 
zijn goede stelling niet in winst om te zetten, eveneens remise; Hans kreeg remise 
aangeboden en heeft dit aangenomen; Gerrit speelde het vervolg niet goed, ontwikkelde 
zijn stukken te laat, rokeerde kort in plaats van lang. Kortom, hij verloor door slecht spel 
van hemzelf, niet door het sterke spel van zijn tegenstander (een partij om gauw te 
vergeten,…..of niet!). 
Willem had tijdnood, nog maar een paar minuten bedenktijd, tegenstander ± 17 minuten. 
Willem noteerde niet meer, tegenstander ook niet. Willem maakte een opmerking dat 
tegenstander nog wel moest noteren alvorens hij een zet mag doen. Tegenstander is 
hierdoor zo van slag dat hij na een zet of 3 zijn Dame kon inleveren door een Paardvork 
(familieschaak). 
Jan staat na 2 uur volgens mij gelijk, na 3 uur weer wat minder door een zwakke d6 pion 
en verliest uiteindelijk. 
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Tom tenslotte moest winnen om nog een gelijkspel te behalen. Dit zat er echter niet meer 
in. Tom stond wel beter, maar meer dan remise was niet haalbaar. 
Einduitslag 4½ - 3½ voor Schaakstad 6. Door dit resultaat degraderen Ugchelen en Lochem 
naar de 3e klasse. Pallas is kampioen geworden. 
 
 
Gerrit. 
 

Agenda 

 
15-06-2001 Deadline Zutphense Toren 77 
 
 

De ruimte hieronder niet beschrijven 
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CfCaAaGa
aBbEaAeB
BaAdAdBa
aAkHbAaA
AaAaHjAa
aAjKaHaH
HhLaAaHa
aMiAaAaI 

Partijanalyse 

 
Jan Kalkwijk - Peter de Korver [A42] 
extern 2000/2001 Zutphen - O en O 2 
 
De onderstaande partij werd gespeeld in de externe wedstrijd tegen O en O 2. We moesten 
eigenlijk winnen om in de running te blijven voor het kampioenschap. De partij eindigt in 
remise, maar onderweg is er heel wat gebeurd. Het gaat om het Konings-Indisch, Averbach 
variant. Dat wist ik niet, maar Fritz vertelt me dat. De openingszetten gaan als volgt. 
 
1.c4 g6 2.Pc3 Lg7 3.d4 d6 4.e4 Pc6 5.Le3  
 
Ik vraag me af of ik meteen 5.d5 moet spelen. Er kan dan volgen 5. ...Pe5 6.f4 Pd7 7.Pf3 
Pc5 8.Ld3 c6 9.0–0 Db6 10.Kh1 Pxd3 11.Dxd3 Ph6 12.Tb1 Pg4 13.h3 Pf6 14.Le3] Dat ziet er 
als tamelijk gelijk uit en verder denk ik dat zwart wel zal weten wat hij doet. Ik ga dus 
maar niet op de provocatie in. 
 
 5...e5 6.d5 Pce7 7.Dd2 f5 8.f3 Pf6 9.0–0–0 0–0  
 
In de post mortem had mijn tegenstander wat spijt dat hij niet geprobeerd had mijn 
zwarte loper tegen een paard te ruilen.  
Dat moet echter voorkomen worden. Er zou dan moeten volgen 9...fxe4 10.Pxe4 Pf5 11.Lg5 
h6 12.Lxf6 Lxf6 13.Pxf6+ Dxf6 14.f4, met enig voordeel voor wit. 
 
 10.Ld3 a6 11.h3 Ld7 12.Kb1 Db8 13.c5 f4 14.Lf2 Pc8 15.Tc1 dxc5 16.Lxc5 Pd6 
17.Pge2 Tc8 18.Dc2  
Ik had in de partij gezien dat er een kleine 
combinatie inzat door 18.Pxf4 . Ik speelde de 
tekstzet 
 
 
 
 
 
 
 
 

s
telling na 18.Pxf4 (analyse) 

 

vanwege 18... Lh6, waarmee het paard in een dodelijke penning terecht lijkt te komen. Na 
een paar zetten kan zwart het paard incasseren en wit de partij opgeven. Daarom speelde 
ik de tekstzet. Maar het kan toch! Er zit een combinatie in vanwege de ingeklemde positie 
van de zwarte dame op b8. Kijk maar: 19.Ph5! Lxd2 20.Pxf6 Kg7 21. Pxd7 Lxc1 22 Pxb8 en 
wit heeft beslissend materieel voordeel bereikt. Met het paard op e2 zag ik dat niet, 
vandaar de tekstzet. 
Overigens zal zwart na 19. Ph5 wel begrijpen hoe de vork in de steel zit en het paard op h5 
nemen zodat wit de loper op h6 kan slaan. Wit blijft dan een gezonde pion voor, terwijl 
zwart geen compensatie heeft. 
Natuurlijk kan zwart ook met de pion het paard meteen nemen. Er kan dan volgen: 18.Pxf4 
18...exf4 19.e5 Ph5 20.exd6 cxd6 21.Lb6 Pg3 22.The1 Le5 23.Pe4 Pxe4 24.Lxe4 Txc1+ 
25.Txc1 Df8 26.Tc7 De8, waarna wit het beste van het spel heeft. 
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CfCaAkGa
aBbEaAaB
BaAaAdBa
aAaHhAaA
AaAaAbAa
aAjKdHaH
HhAlAaHa
aMiAaAaI 

AcAaAaGa
aAaAaAaB
AaBhAaBa
bAaEaAaA
AaAaAaHa
iAaAaHaH
AhAaCaAk
aMiAaAaA 

 18...Lf8 19.Pxf4 exf4 20.e5 Pf5 21.Lxf8 Pe3 22.Df2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       stelling na 22.Dd2 (analyse) 
 

De vraag is wat de beste plaats is voor de dame. Bij de tekstzet had ik visioenen van het 
binnenvallen met de dame op de koningsvleugel van zwart. Daar had ik beter niet op 
kunnen speculeren. De dame naar d2 spelen lijkt sterker omdat dit het veld d5 extra onder 
druk zet. Bijvoorbeeld: 22.Dd2 Pfxd5 23.Pxd5 Pxd5 24.Lc4 Lf5+ 25.Ka1 Te8 26.Lh6 c6 
27.Lxd5+ cxd5 28.Dxd5+ Le6 29.Dd6 b5 en wit heeft beslissend voordeel bereikt. Ook de 
zwarte pion op f4 gaat verloren. 
 
22...Pfxd5 23.Pxd5 Pxd5 24.Lc4 Le6 25.Lh6 c6 26.The1 Te8 27.Lxd5 Lxd5 28.Lxf4 Wit 
heeft zijn pion gewonnen, maar het vervolg is niet onverdeeld gunstig voor wit. 
 
Dc8 29.Lh2 De6 30.a3 b5 31.Dc5 a5 32.Te3 b4 33.g4 bxa3 34.Txa3 Tab8 35.Dd6 Dxd6 
36.exd6 Te2 37.Tc2 Te1+ 38.Tc1 Te2 : ½–½, 
vanwege herhaling van zetten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       eindstelling 
 

Jeroen vond dat ik met het oog op de stand in de wedstrijd nog 37. Lf4 had moeten 
proberen. Dat levert echter niets op. Immers: 37. .. Texb2 38. Ka1 Tb2-b5 of b7 lost alle 
problemen voor zwart op. En inmiddels is de stand weer materieel gelijk. Een juiste 
uitslag, maar ik vond dat ik tekortgekomen was. 
Helaas eindigde de wedstrijd ook nog in een gelijkspel (4-4). 
 

Jan Kalkwijk 


