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Agenda 

VR    1  JUN Proefexamens 
 
VR  15  JUN Laatste speelavond voorjaarscompetitie! 
 
VR  22  JUN EXAMENS 
 
VR  29  JUN Laatste clubavond van het seizoen 2000-2001 met: 

H Prijsuitreiking 

H Diploma-uitreiking 

H Spellenavond (neem wat vriendjes en vriendinnetjes mee!) 
 

 
 
 
 
 
 

Een klas krijgt een informatiefilmpje te zien over  
de nieuwe verkeersregel die op 1 mei ingaat. 

 
Na het filmpje vraagt de leraar aan Jantje: 

"Ën Jantje, wat heb je nou geleerd?" 
 

Waarop Jantje zegt: 
"Smurfen van rechts hebben voorrang meneer." 

 
 
 
 
 
 
 

Twee auto's botsen tegen elkaar op 
De ene bestuurder stapt uit en zegt tegen de andere: 

"Hier heeft u wat te drinken voor de schrik." 
 

Hij geeft de ander een flesje whisky. 
Deze neemt er een paar slokken uit en geeft de fles terug 

De ander stopt de fles weer weg. 
 

"Drinkt u niets?", vraagt de tweede bestuurder. 
 

Waarop de ene zegt: 
"Ïk wacht nog even tot na de bloedproef."  
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Redactioneel 

Hoi iedereen! 
 
Eindelijk is het weer lente! Misschien kunnen we een van de komende weken de voorwand 

van Het Volkshuis weer eens opendoen. Voorlopig is het daar helaas nog te fris voor, maar 
goed: het komt eraan! 
In deze Loper weer al het oude vertrouwde: verslagen van de interne competitie (staat 

Lennaert nog steeds bovenaan?) en een verslag van de externe competitie (Zou het AB-
team OSBO-kampioen zijn geworden?). Verder nog een toernooiverslag door Daniel die 
vertelt hoe het er in Bathmen aan toeging. Let allemaal goed op de datum van de 
examens! 
 
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 

 
Rob. 

 
 

Examens! 

Op 22 juni is het weer zover. Dan kan iedereen weer proberen om een echt 
schaakdiploma te halen en door te gaan naar de volgende Stap. Even alvast wat informatie 
en tips over deze examens: 

 

H Het examen wordt op 22 juni gehouden van 20:00 tot 21:00 en kost 3 gulden 

H Je krijgt 24 vragen en daarvan moet je er 16 goed hebben 

H Tijdens dit uur mag er niet gepraat worden! (Ook niet als je klaar bent!) 

H Snap je een vraag niet, steek dan even je hand op. Een van de jeugdleiders komt dan 
bij je om je te helpen. We zeggen geen antwoorden voor! 

H Als je in Stap 4 of hoger zit moet je je antwoorden noteren (dus geen pijltjes zetten). 
Hier moet je ook (minimaal) drie halve zetten opschrijven: een zet van jou, het 
antwoord van je tegenstander, en de volgende zet van jou. 

H Ook in Stap 3 is het goed om te noteren. Als je plan niet heel duidelijk is, is het ook 
handig om drie halve zetten op te schrijven om je plan uit te leggen aan de 
examinator. 

H Als je je plan niet heel duidelijk uitlegt (door middel van notatie), dan kan de 
examinator van de OSBO beslissen dat je de vraag maar half goed hebt beantwoord. 

H Ga er altijd van uit dat je tegenstander (in de puzzeltjes) geen domme dingen doet. 

H Als je een vraag (na uitleg) nog niet snapt, sla hem dan over. Als je aan het eind nog 
tijd over hebt, kun je je hier altijd nog rot op puzzelen, maar als je aan het begin al 
een half uur puzzelt over een van de eerste vragen, dan heb je waarschijnlijk te weinig 
tijd over voor de andere vragen… 

H Ben je klaar, kijk dan alles nog even goed na. Heel belangrijk is het om te kijken of je 
tegenstander niets kan doen om je tegen te werken, zodat je oplossing niet meer 
werkt. 

 
Iedereen alvast succes gewenst! 
 
 
Rob 
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Interne Competitie 

Nr Naam Punten Waarde Gespeeld Gewonnen Remise Verloren % 
         
1 Lennaert Stronks 449.00 60 12 8 1 3 70.8 
2 Eric Kloppers 438.00 59 12 8 0 4 66.7 
3 Winand Mestebeld 395.50 58 12 6 3 3 62.5 
4 Rick Koekkoek 348.00 57 11 6 1 4 59.1 
5 Floris Graziosi 348.00 56 7 6 0 1 85.7 
6 Vincent Vreeken 345.00 55 9 5 1 3 61.1 
7 Thomas v Schooten 341.00 54 12 7 0 5 58.3 
8 Stefan Stappenbelt 314.00 53 11 6 0 5 54.5 
9 Jelle Will 312.00 52 10 5 0 5 50.0 
10 Matthijs Makkink 303.50 51 11 6 0 5 54.5 
11 Roy Koers 277.00 50 11 4 2 5 45.5 
12 Simon Koekkoek 272.00 49 12 6 0 6 50.0 
13 Frodo Muyzer 247.00 48 8 4 0 4 50.0 
14 Mirjam van Saane 246.00 47 9 4 0 5 44.4 
15 Alex Weisbeek 195.50 46 11 4 0 7 36.4 
16 Timon Gosen 128.00 45 11 2 1 8 22.7 
17 Lisa Kant 107.50 44 7 0 0 7 0.0 
18 Rene Gosen 107.00 43 10 1 1 8 15.0 

 

Lennaert staat nog steeds eerste. Zijn achtervolgers zijn echter totaal veranderd: Eric 
komt van de 5e plaats opzetten, en Winand van de 12e. Rick en Floris komen van de 10e 
resp. 15e plaats. 
 
In de Superliga is er een bom ingeslagen met het bericht dat Geert van de club verdwijnt. 

Hij verhuist naar Tilburg en zal daar verder gaan schaken. Met het plotselinge verdwijnen 
van Geert uit de competitie staat Daniel weer eerste. Zal iemand hem nog in weten te 
halen? Verder is te zien dat Jon nog erg weinig partijen heeft gespeeld. Hij is de afgelopen 
anderhalve maand afwezig geweest.  
 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

3 Carlo Preuter /1
 

/1 X / /0 0/ ½/ 1/1 

4 Daniel Alink /1 1/1 / X ½/0 / 0/ 1/1 

5 Geert Houterman 1/ /1 1/ 1/½ X 1/1 /1 1/1 

6 Jon Gotink / /0 /1 / 0/0 X / / 
7 Daan Vinke / 1/1 /½ /1 0/ / X 0/1 
8 Vincent Linssen 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 / 0/1 X 
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Laddercompetitie 

Naam Stap Gespeeld Begin Erbij Totaal 

Simon 2 29 206 70 276 

Rick 3 26 144 12 156 

Eric 2 13 126 10 136 

Vincent L 3 11 92 8 100 

Vincent V 4 15 95 4 99 

Lennaert 3 8 72 14 86 

Timon 2 16 57 24 81 

Matthijs 2 12 75  75 

Rene 2 11 41 20 61 

Jelle 3 6 58  58 

Leon 4 7 40 16 56 

Thomas 2 8 55  55 

Alex 2 5 6 22 28 

Lisa 2 6 0 28 28 

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 

Floris 5 0 4  4 

Maarten 5 1 4  4 
 

Simon neemt geen risico en heeft maar liefst 10 partijen gespeeld. Daarmee neemt hij nu 
een voorsprong die eigenlijk niet meer in te halen is: hij staat maar liefst 120 punten voor 
op Rick die op de tweede plaats staat. 
 

David 
 
 

Op een kruispunt vraagt een man aan zijn vrouw of er  
misschien een auto of een smurf van rechts aankomt. 

 
"Nee." antwoordt de vrouw. 

 
De man rijdt door en ... Boem! 

Woedend schreeuwt hij: 
"Ïk heb je toch gevraagd of er een auto of een smurf aankwam?!" 

 
Waarop de vrouw antwoordt: 

"Ja, maar over een bus heb je niets gezegd." 
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Interview: Vincent 

Daniel vroeg in het vorige interview (waarom eigenlijk?) of ik Vincent kon gaan 
interviewen. Dus dit keer een interview met Vincent,  

 

Hoe lang ben je al lid? 
Ik denk al euh.... Wat denken jullie jongens? Drie jaar ofzo. (Waarom weet niemand 
hoelang die op de club zit? :-), red.) 
 
Wat is je lievelingsopening? 
Met wit speel ik altijd e4, Pf3, Lc4 
Met zwart probeert ik Siciliaans te spelen. Tegen d4 speel ik de Tartakauwer. 
 
Wat doe je nu hier op de schaakclub? 
Ik geef les aan stap 5. Naderhand speel ik games als Axis & Allies en nu ben ik daarmee aan 
het winnen van Daniel en Coen. 
 
Waar ben je verslaafd aan? 
Games: A&A, D&D, schaken. En tabacco, koffie. En aan mooie vrouwen en aan humor. 
  
Daniel zei in het vorige interview dat hij vooral de spellen leuk vindt die jij niet leuk 
vindt, maar nu blijkt anders. Hoe verklaar je dat? 
Ja, hij houdt ook van A&A net als ik en het sarcasme heeft hij ook van mij. 
 
Heb je een favoriete site? 
Nee, nee, ik heb geen computer. 
 
Wat is je favoriete broodbeleg? 
Tahin 
 
Wat? 
Sesampasta, heerlijk, heerlijk, echt heerlijk. 
 
Wat is je favoriete tekenfilmserie? 
Cow & Chicken, Johny Bravo, Powerpuffgirls, Dexter. 
 
Wil je nog iets zeggen tegen de leden? 
Ik vind het een hele leuke club en ik mag iedereen graag... 
 
Iedereen? 
ja, en iedereen mag mij ook graag. 
 
 
David 
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Zutphen AB 

Nou, de laatste wedstrijden zijn gespeeld en de uitslagen zijn bekend. Wat zou het AB-
team gedaan hebben? Hieronder het verslag van de finales 
 
 
Maar voordat ik daaraan begin nog even de uitslagen van de laatste speeldag in de 

voorronden (17 februari in Elst. Olav: bedankt voor het rijden!). Hierin haalde Zutphen AB 
de volgende resultaten: 
Zutphen AB – Bat Zevenaar AB1: 0-4 
BAT Zevenaar AB 2 – Zutphen AB: 4-0 
 
Hiermee kwam Zutphen AB op een 2e plaats achter BAT Zevenaar AB1 en voor Elst AB: 
1. BAT Zevenaar AB1 17 WedstrijdPunten en 31,5 BordPunt 
2. Zutphen AB  15 WP en 26,5 BP 
3. Elst AB   15 WP en 24 BP 
 
De eerste twee teams uit de voorronden gingen door naar de finales en mochten daar 

spelen tegen de eerste twee teams van de andere helft van de OSBO. Hoera! We mochten 
door naar de finales! Was er alleen nog één klein probleempje: de uitslag van de wedstrijd 
Zutphen AB tegen mede-finalist BAT Zevenaar AB1 bleef staan in de finale en die hadden 
we met 4-0 verloren (zie boven). Dus we gingen met 4-0 achterstand de finale in… 
Nou het verslag van de finales: 
 
 
24 Maart. Vandaag worden in Zevenaar de finales gespeeld van de OSBO-competitie voor 

AB-teams en wij spelen mee. Omdat we een forse achterstand hebben zullen we wel alles 
uit de kast moeten halen om nog kampioen te worden. Dus gaan we maar weer eens in 
onze sterkste opstelling:  

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

Op de heenweg wordt op allerlei mogelijke manieren gerekend over hoe we nog kampioen 
kunnen worden. Bij aankomst zijn we er nog niet helemaal uit, maar we weten wel dat het 
best moeilijk gaat worden. Maar omdat we zo goed zijn houden we er natuurlijk nog alle 
hoop in! Even is er trouwens nog enige twijfel of de finales wel in Zevenaar gehouden 
worden (in het oorspronkelijke rooster staat dat we in Apeldoorn moeten spelen). Maar 
omdat ik me nog vaag kan herinneren dat ik een e-mailtje had ontvangen dat we in 
Zevenaar moesten spelen, ben ik toch maar naar Zevenaar toe gereden. Bovendien weet ik 
altijd héél precies waar ik heen rijd, dus er kan toch eigenlijk niets fout zitten? Alleen in 
een gat als Bathmen wil ik wel eens een klein beetje fout rijden, maar goed, dat is een 
ander verhaal… In ieder geval: als we in het gebouw aankomen, blijkt dat we inderdaad in 
Zevenaar moeten spelen. Na wat inspelen kunnen we aan de slag. 
 
De eerste ronde spelen we tegen Schaakmaat AB5, het team dat eerste is geworden in de 

andere helft van de OSBO. Gaaf is dat ieder bord een aparte tafel krijgt. Dat is pas stijl! 
Na een minuutje of 15 is er bij Daan ongelijk gerokeerd. Daan’s tegenstander heeft een 

half-open lijn op Daan’s Koningsstelling en dus de betere uitgangspositie. Verder heeft 
Geert’s tegenstander een zware achterstand in ontwikkeling. Een oude teamgenoot van me 
(bij BAT Zevenaar!) fluistert me in het oor dat Daniel’s tegenstander een “Leeuw” op het 
bord heeft getoverd. Wellicht is dat de reden dat Daniel veel bezig is met nadenken en nog 
weinig gezet heeft…  
Op een half uur speeltijd zie ik dat er bij Daan enorme gaten in de verdediging vallen. 

Daar trekt hij zich niets van aan en hij valt gewoon door aan. Geert krijgt van zijn 
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tegenstander lekker veel ruimte cadeau en hij valt aan over de Koningsvleugel. Bij Carlo 
zijn nog geen bijzonderheden te melden. 
Een kwartiertje later zie ik dat Carlo twee pionnen achter staat? Waar is hij die nou 

kwijtgeraakt? Daniel overdenkt nog steeds zijn zetten met grote grondigheid en heeft er al 
welgeteld 7 gezet in een half uur… Ik vraag me trouwens een beetje af wat Geert met zijn 
Paard op a3 moet (Geert is Zwart en zijn tegenstander’s Koning staat op g1). 
Na een uur speeltijd is Carlo’s partij het meest vergevorderd. Hij zit nu bijna in het 

eindspel met helaas nog steeds 2 pionnen achterstand. Daan haat het als hij vol in de 
verdediging moet. Toch doet hij het en zijn tegenstander komt er (vooralsnog) niet 
doorheen. En ik vraag me nog altijd af wat Geert nou met z’n Paard op a3 moet. Dan raakt 
Daan plotseling een kwaliteit kwijt en volgens mij is het geen offer… Hij heeft nog wel een 
vrije randpion en de Loper van de goede kleur. Kom op, Daan! Carlo kan eigenlijk niet 
baggerder staan (zou de spellingscontrole dit aannemen?) Daniel heeft nu bijna 10 zetten 
gedaan. Zijn pionnenstelling (c4-d4-e4) komt van alle kanten onder druk te staan. 
Op 75 minuten denkt Daniel rustig door. Hij heeft nog ongeveer 15 minuten voor de 

laatste 30 zetten… Geert Paard is back in action! Nu staat z’n Dame op a3… 

Uiteindelijk geeft Carlo op. Daan houdt zijn stelling ook niet. Omdat hij te weinig 
tijd overheeft om er nog iets leuks van te maken geeft Daniel uiteindelijk ook op. 
Geert is de enige die wint als hij een stuk heeft weten te veroveren. De uitslag 
wordt: 
Schaakmaat AB5 – Zutphen AB: 3-1 

 
In de tweede ronde spelen we tegen ZSG AB uit Zwolle. We kunnen geen kampioen meer 

worden, maar we zullen toch van dit team winnen! Hopen we tenminste… 
Daniel zet in z’n eerste 2 minuten 7 zetten. Dat betekent dat hij toch zo’n 15 keer zo 

snel speelt als in de eerste ronde! Over het gehele bord komen zijn stukken naar voren om 
aan te vallen. Geert krijgt de controle over het centrum èn het initiatief. Daan krijgt 
genoeg tijd om lekker aan te vallen. Zijn tegenstander krijgt nu ook heel weinig tijd meer 
om zich te ontwikkelen. Carlo wordt op bord 3 een beetje weggedrukt. (Zou hij z’n dag 
niet hebben of zo?) 

20 minuten. Vuurwerk op borden 1 en 4 waar Daniel en Daan allebei vol in de aanval 
gaan. Bij Geert is er ongelijk gerokeerd: nòg een bord waar het dus spectaculair gaat 
worden. Carlo zorgt een beetje voor evenwicht: hij is een volle Toren kwijtgeraakt. (Hij 
heeft z’n dag niet!…) 

Na een half uur speeltijd gaat Daniel gehakt maken van z’n tegenstander. Geert en Daan 
trouwens ook. Zulke hakpartijen zijn toch meestal meer iets voor de C-categorie (of de 
D!)… 

Op drie kwartier gaat Daan’s tegenstander richting een heel mooi helpmat in 2. Hij geeft 
toch maar op… Tegelijkertijd geeft Carlo op: heeft hij het toch nog een klein half uur vol 
weten te houden. Even daarna houdt Daniel’s tegenstander het voor gezien. Hij verliest 
namelijk nòg een pion en zou er heel hard afgaan… Met z’n vieren (Geert speelt nog) gaan 
we maar eens wat partijen analyseren. Als m’n oude teamgenoot Dennis weer eens 
langskomt krijgen we nog een heel leuke discussie over de analyse van Daan’s partij. Het 
gaat tussen Daniel en Dennis en m’n teamgenoot wordt compleet onderuit gepraat… 

Bij Geert rommelt het ondertussen een beetje. Het staat allemaal niet zo duidelijk emer. 
Uiteindelijk biedt Geert remise aan, wat aangenomen wordt. Zutphen AB – ZSG AB:  2½-
1½ 

 
Nou, hiermee is het AB-team derde geworden van de OSBO met 2 Wedstrijdpunten en 3½ 

Bordpunt. Toch helemaal niet gek! Volgens mij is dit ook de eerste keer dat een AB-team 
van Zutphen in de finales terechtkomt… Smaakt naar meer, zou ik zeggen: volgend jaar 
weer? Gefeliciteerd met deze prestatie jongens!      Rob. 
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Zutphense jeugd verdwaalt in Bathmen 

Iedereen weet natuurlijk al lang dat het Schaak Genootschap Zutphen er alles voor doet 
om te zorgen dat de kinderen vaak en leuk kunnen schaken. Iedereen weet dan ook dat we 
daarom naar veel toernooien gaan. Helaas is het niet altijd even gemakkelijk om bij die 
toernooien te komen, zodat de leiding zelfs een nog grotere inspanning moet doen voor de 
kinderen. Zo ook deze keer, op weg naar het Jeugdtoernooi in Bathmen. Met twee auto's, 3 
volwassenen en 7 kinderen (Lennaert was al op eigen gelegenheid gegaan) togen we op een 
zaterdagmorgen naar Bathmen. Rob had zoals gewoonlijk weer uitgezocht hoe we moesten 
rijden, dus er kon niets misgaan…. toch? 
 

Nadat onderweg de onduidelijke varianten van het Pools gambiet besproken waren, die 
door Geert toch werden afgewezen als zijnde te riskant, reden we de bebouwde kom van 
Bathmen binnen. Rob verzekerde ons dat hij toch 'wel ongeveer' wist waar het was, omdat 
hij er nog zeker 5 jaar geleden was geweest (…), een hele geruststelling. 
Vol goede moed reden we de eerste straat door, en bij de eerste kruising sloegen we 
resoluut linksaf, op de voet gevolgd door de auto van Thomas' vader. Prompt reden we 
verkeerd, zodat het eerste informatiebordje uitkomst moest brengen. De uitgebreide kaart 
van Bathmen werd grondig bestudeerd, en opnieuw wisten we 'ongeveer zeker' hoe we 
moesten rijden. 
 

We sloegen weer linksaf, reden een tijdje door, tot het begon op te vallen dat de huizen 
langs de weg behoorlijk in aantal begonnen af te nemen. Rechtsaf, spoorlijn over, en 
Bathmen uit… de paardevijgen op de weg deden ons vermoeden dat dit toch niet helemaal 
de goede kant op was. Wonder boven wonder bleek dit wel de straat te zijn die we 
zochten… was het wel het goede adres dan? 
 
De weg vervolgde bochtig, en modderig. Het asfalt was nog net te zien (niet meer te 
voelen trouwens). En ja, daar was het nummer dat we zochten. Hee, wat vreemd, dit lijkt 
net een boerderij?? En dat was het ook. Hmm, toch maar even opzoeken waar het ook 
alweer was. Ja, deze straat. En inderdaad bleek Rob ons vakkundig naar… het woonhuis 
van de toernooiorganisator geleid te hebben (geeft niet hoor Rob, gebeurt ons ook wel 
eens ☺). 
 

Keren, terug, Bathmen weer in, spoorlijn over, linksaf… hee dit hebben we al gezien. De 
straatnaam Brink die we nu zochten deed vermoeden dat het ergens in het dorpscentrum 
moest zijn. Zo'n dorp kan toch groot zijn als je de weg niet weet. Eén informatiebordje en 
twee behulpzame dorpelingen later waren we weer op de goede weg.  
Heee, de Dorpsstraat. Mensen die monopoly kennen weten nu dat de Brink dichtbij is. 
Gelukkig was onze bestemming een grote feestzaal, die overal in het dorp al bewegwijzerd 
stond. We vroegen ons serieus af hoe we dit hadden kunnen missen. Na nog slechts één 
gemiste afslag kwamen we aan bij de parkeerplaats. Zo besloten we de eerste etappe van 
Dwars door Bathmen. Het was beginnen te regenen, dus we haastten ons naar de 
inschrijving. Uiteindelijk ruim op tijd kwamen we de zaal binnen. Borden opzoeken, en 
schaken maar. 
 

Het schaken vandaag was niet veel soeps voor de meesten. Tja, wij hadden onze lol er al 
op zitten voor de dag. Gelukkig konden we nog een prijs mee naar huis nemen, want 
Lennaert maakte (zoals we inmiddels gewend zijn) weer korte metten met al zijn 
tegenstanders min één. Met 6 uit 7 behaalde hij de eerste plaats. Gefeliciteerd! Dit zijn de 
uitslagen van alle Zutphense deelnemers: 
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 1 2 3 4 5 6 7 totaal 

Carlo (K) 1 0 0 1 0 0 1 3 

Geert (D) 1 1 0 0 1 1 0 4 

Roy (LB) 1 0 0 0 1 1 0 3 

Alex (LB) 0 1 0 0 0 1 1 3 

Thomas (LA) 0 1 1 0 1 0 1 4 

Lennaert (PB) 1 1 1 1 0 1 1 6 (1e plaats) 

Lisa (PC) 1 0 0 0 0 0 1 2 

Daniel (K) 0,5 1 0 0 1 0,5 0 3 

 
K=Koningsgroep, D=Damegroep, LB=Lopergroep B, LA is Lopergroep A, PB is Piongroep B, 
PC is Piongroep C. 
 

Nog even een groepsfoto, en weer op huis aan… 
… 
 
<Tja, en hier had dus een groepsfoto moeten komen. Helaas zijn alle foto’s van ons 
uitstapje naar Bathmen mislukt, dus kan ik hier geen groepsfoto tussenplaatsen. Om het 
geheel toch nog een beetje op te vrolijken hierbij een paar foto’s van de redactieleden. 
Red.> 

 
 
… 
En je voelt hem al aankomen, OOK op de TERUGWEG reden we verkeerd. Dit keer misten 
we een afslag op een lange, donkere bosweg. We reden nog even door, maar kwamen tot 
de ontdekking dat onze volgauto ons niet meer volgde (ja da's raar he). Dus, keerden we 
maar weer om, en nu reden we wel in één keer goed terug. 
Ondanks het 'ongemak' hebben we ons prima vermaakt en tja, zonder Rob is zo'n toernooi 
ook weer zo saai he. Rob, bedankt voor het rijden en de morele steun tijdens het toernooi! 
 
Daniel 
 
 
 

 
 

 
 


