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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 Meeteren 
Teamleider team 4: Harry de Rover 
Teamleider team 5: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  € 75,- per jaar 
Juniorleden:  € 40,91 per jaar 
Aspirantleden:  € 27,27 per jaar 
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 19:45 - 23:45 
Wijkcentrum “De Born” 
Oude Bornhof 55 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00 
Aansluitend vrij schaken (ook voor senioren) 
Het Volkshuis 
Houtmarkt 62 
 
Afmelden interne competitie senioren: 
bij Olav Wilgenhof voor maandagavond 18:00 
 
Afmelden interne competitie junioren: 
bij Coen Rampen per e-mail voor 
vrijdagmiddag 14:30 of telefonisch voor 
vrijdagavond 18:00 
 
Deadline volgende Toren: 
22-2-2002 
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Voorwoord 
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een ieder wens ik een sportief en gelukkig 2002 toe in 
goede gezondheid en vooral vrede. Vrede? Kan dat nog na 11 september 2001? De aanslag 
op het WTC heeft bij een ieder een diepe indruk achtergelaten. We merken het nu nog 
door de toestand in Afghanistan. Ook dicht bij huis is vrede soms ver te zoeken, denk maar 
aan het zinloos geweld. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar iets meer 
begrip opbrengen voor elkaars standpunten en niet gelijk dit met geweld menen te kunnen 
oplossen, dat moet toch kunnen. 
Zelfs in het schaken praat men al over oorlog. Schaakoorlog dan wel te verstaan. Enige tijd 
geleden stond een artikel in de krant dat de oorlog aan de wereldtop van het schaken nog 
steeds in alle hevigheid doorwoedt. Dit komt door de 3 K's, te weten: Karpov, Kasparov en 
Kramnik. Zij spelen, gelijktijdig met het WK schaken in Moskou, een toernooi en willen dit 
zelfs in dezelfde locatie laten plaatsvinden. Alles draait om macht. Gelukkig gaat het er in 
onze vereniging niet zo aan toe. (Denk maar aan de kandidatuur voor het bestuur – red) 
 
Terugblik 2001 
 
Het dieptepunt in 2001 was het plotselinge overlijden van ons oudste schaaklid Henk 
Jacobs. Vervolgens de ziekte van Wouter Janse, die hiervan nog steeds niet hersteld is. 
Wouter was en is een fanatiek schaker, die het zeer op prijs stelt dat hij eens wat hoort 
van de vereniging. 
Het nieuwe seizoen zijn we begonnen om de interne competitie anders dan voorheen te 
laten plaatsvinden. We spelen nu afwisselender, interne competitie, snelschaak, rapid, 
thema-avond en kolderschaak. Ik hoor over het algemeen positieve reacties, dus is het 
denk ik een goede keus geweest. 
Het jaarlijks kersttoernooi stond dit jaar in het teken van kolderschaak. Olav had weer een 
prachtig schema opgesteld. Ik wist niet dat er op zoveel manieren geschaakt kan worden, 
nl. schietschaak, schaduwschaak, halfschaak, lijnschaak en damschaak. Het was opletten 
geblazen, want voordat je het weet denk je weer aan de normale schaakregels. Bij het 
halfschaak maakte Wim van Haaster de opmerking dat je bij dit spel enorm flexibel moet 
zijn wil je het goed kunnen spelen. Dat ontlokte mij de opmerking dat er dan een aantal 
spelers behoorlijk in het nadeel zouden zijn, want die zijn ambtenaar! (Ikzelf ook).  
Het was een gezellige avond, met dank aan Olav, en kolderschaakkampioen is geworden: 
Daniel Alink. Proficiat Daniel. 
 
René Terink is verhuisd naar Lochem en lid geworden van die vereniging. 
 
Een goed schaakjaar toegewenst. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
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Redactioneel 

Wederom heb ik mij verkneukeld bij het lezen van de ingekomen kopij. Dit keer slechts 
één partij. Albert Jansen heeft de smaak te pakken en laat zijn vertoonde kunsten zien. 
Van het eerste maar liefst drie wedstrijdverslagen, waarvan Eric Kloppers er twee voor zijn 
rekening genomen heeft. Van het derde, vierde en vijfde geen wedstrijdverslagen 
ontvangen. Jammer! Eindelijk is er een ledenlijst.  
 
 
Olav Wilgenhof 
 

Agenda 
Maandag 21 januari Intern ronde 14 
Maandag 28 januari Theoriebehandeling + partij vanuit bepaalde stelling 
Maandag 4 februari Zutphen 2 – Schaakstad 5 
 Zutphen 4 – Wisch  
 Zutphen 5 – Schaakmaat 6 
 Intern ronde 15 
Donderdag 7 februari VDS 2 – Zutphen 4 
Maandag 11 februari Rapid ronde 3 (20 min. pp/pp) 
Maandag 18 februari Intern ronde 16 
Vrijdag 22 februari Deadline kopij Zutphense Toren 82 
Zaterdag 23 februari De Toren – Zutphen 1 
Zaterdag 23 februari Schoolschaaktoernooi 
Maandag 25 februari Intern ronde 17 
Maandag 4 maart Zutphen 2 – De Cirkel 
 Zutphen 3 – Schaakstad 8 
 Voorst 3 – Zutphen 5 
 Intern ronde 18 
Dinsdag 5 maart Twello 2 – Zutphen 4 
 

Partijverslag Intern: Albert Jansen – Han Molewijk 
Deze partij was leuk om na te spelen want het duurde nog even voordat Han zijn partij 
opgaf. Hij bood nog remise aan waar ik niet op inging want ik kon zien dat deze partij 
gewonnen was voor mij. Het was een boeiende partij. Han had zijn paarden ingesloten, 
later werden ze nog een beetje actief maar konden toch niet genoeg tegenstand bieden. Ik 
haalde de winst binnen doordat ik twee torens op 1 lijn had staan en daardoor een paard 
en een dame kon afpakken. Han verzette zich nog hevig tegen mij, maar moest uiteindelijk 
de partij opgeven. Kijk maar: hier is mijn partij. 
1. e4 a6 2. Lc4 b5 3. Lb3 c5 4. d3 Lb7 5. Pc3 g6 6. a3 Lg7 7. Pge2 Ph6 8. 0-0 e6 9. Le3 
De7 10. Dd2 Pg4 11. h3 Pe5 12. f4 c4 13 La2 cxd3 14. cxd3 Pec6 15. Tc1 d6 16. b4 Pd7 
17. Lb1 Tc8 18. d4 e5 19. d5 Pd8 20. f5 h6 21. fxg6 fxg6 22. Tf3 Pf6 23. Tcf1 Pf7  
24. Lf2 g5 25. Pg3 Tc4 26. Pf5 Df8 27. Pxg7 Dxg7 28 Lb6 Ph5 29. Txf7 Dxf7 31. Txf7 
Kxf7 31. Df2+ Ke7 32. Pe2 Tf8 33. De3 Lc8 34. Ld3 Pf4 35. Lxc4 bxc4 36. Pxf4 gxf4  
37. Dc3 Ld7 38. Dxc4 f3 39. gxf3 Txf3 40. Dc7 Txa3 41. Dd8+ Kf7 42. Dxd7+ Kg8  
43. Kg2 Ta2+ 44. Lf2 Te2 45. Dg4+ 1-0 
 
 
Albert Jansen 
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Ranglijst Interne Competitie 

Interne + Externe competitie Schaakgenootschap Zutphen 2001/2002  

07-01-2002 Najaarscompetitie Intern: 12e ronde Extern: 4e/5e ronde 

  Plaats na vorige ronde Plaats na eindstand seizoen 2000/2001 Extern winst: waarde +10; remise: ½ waarde +5 

     Interne competitie int+ext  Externe competitie int+ext  

   naam  gesp + ½ - pnt afm pnt int pnt tot waarde gesp + ½ - pnt. w/z % score 

1 A 1 Jan Kalkwijk 1 10 9  1 9 2 830,5 851,5 90 4 2  2 2 o 78,6 

2 A 2 Daniel Alink 4 11 9  2 9 1 745 793,5 89 4 2 1 1 2½ w 76,7 

3 A 3 Kees Henstra 43 8 3+r 3 2 4½  436 732 88 4 3 1  3½ o 66,7 

4 A 7 Willem Oving 6 8 5 2 1 6 1 521,5 660,5 87 3 1 1 1 1½ w 68,2 

5 A 4 Jeroen Bosch 26 11 7 1 3 7½ 1 452 643 86 5 3 1 1 3½ 2z 68,8 

6 A 6 Klaas Hagendijk 3 10 5 3 2 6½ 2 469 622,5 85 5 2 1 2 2½ z 60 

7 A 5 Sule Dzepar 9 10 5 3 2 6½  407 592 84 3 2 1 r 2½ z 69,2 

8 A 10 Frank Posthuma 10 9 5 1 3 5½ 3 500 500 83 0    0 3z 61,1 

9 A 8 Olav Wilgenhof 13 10 3 1 6 3½  263,5 496,5 82 4 2 1 1 2½ z 42,8 

10 C 14 Jan Blaak 11 8 5 2 1 6 2 452 495 81 3  1 2 ½ w 59,1 

11 B 9 Gerrit Ruegebrink 14 9 2 3 4 3½ 1 276 492,5 80 6 3 1 2 3½ 2z 46,7 

12 B 11 Erik Kloppers 2 11 5 2 4 6 1 492,5 492,5 79 3  2 1 1 4z 50 

13 B 15 Wim van Meeteren 19 5 2 1 2 2½ 4 285 458 78 4 1 2 1 2 w 50 

14 A 13 Nagib Zafari 5 12 5 1 5 5½  428 428 77 5 1  4 1 z 38,2 

15 B 12 Wilfred Verbeek 30 8 3 1 4 3½ 1 268 420 76 2 2  2r 2 2w 55 

16 C 21 Wouter Rothengatter 7 9 4+r 1 4 4½ 2 411,5 411,5 75 5  1 4 ½ 2w 41,7 

17 B 16 Hans de Vos 12 6 3 1 2 3½ 5 328 408 74 2 1  1 1 2z 56,3 

18 B 19 Harry de Rover 23 7 2 1 4 2½ 1 166 398 73 4 2 2  3 w 50 

19 D 20 Arne Post Uiterweer  5 2 2 1 3  174 381,5 72 4 2 2  3 w 66,7 

20 C 17 Dirk van Rikxoort 20 7 4 2 1 5 3 379 379 71 3   3 0 z 50 

21 C 18 Wim Bekkers 37 6 2 3 1 3½ 3 264,5 359 70 4 1 2 1 2 3z 55 

22 C 22 Wout van Gulik 29 8 4 1 3 4½ 4 346,5 346,5 69 0    0 o 56,3 

23 B 23 Otto Wilgenhof  2 2   2 6 305,5 305,5 68 0    0 o 100 

24 B 26 Vincent Theissen 8 7 2 2 3+2r 3 1 224,5 303,5 67 3  3 r 1½ 2z 45 

25 D 29 Wim van Schooten 34 3 1  2 1 6 193,5 301 66 3  3  1½ w 41,7 

26 B 24 Jurriën Schouten  8 2  6 2  128 294 65 4 2  2 2 z 33,3 

27 C 36 Albert Goedkoop 22 8 4   4 4 2 228 293 64 2 1  1 1 o 50 

28 C 25 Meinze Weerman 15 8 2 2 4 3 1 287,5 287,5 63 5  1 4 ½ 3w 26,9 

29 D 28 Fred Jongkind 24 9 3 2 4 4 3 287 287 62 1 1   1 w 50 

30 D 27 Albert Jansen 31 8 2 3 3 3½  204,5 270,5 61 4 1  3 1 w 37,5 

31 D 31 Max Venema 27 6 2 2 2 3 5 268 268 60 2   2 0 o 37,5 

32 C 37 Cor Weltevrede 39 10 2 5 3 4½  232,5 266 59 3  1 2 ½ w 38,5 

33 D 38 Henk Boland 44 8 1+2r 1 6 1½  192,5 256,5 58 4 2  2 2 o 29,2 

34 C 30 Egbert Talens 40 9 1  8 1 1 67,5 255,5 57 4 3 1  3½ w 34,6 

35 D 35 Wim van Haaster 17 8 2 1 5 2½ 1 159,5 254 56 3 1 1 1 1½ o 36,4 

36 C 32 Piet van Gorkum 32 8 1 2 5 2 2 176,6 246,5 55 4 2  2 2 2w 33,3 

37 B 33 Tom Molewijk 18 8 2 2 4 3 1 214,5 238,5 54 3 1 1 1 1½ 3z 40,9 

38 D 34 Han Molewijk 33 7 2  5+r 2 2 124,5 228,5 53 3 1 1 1 1½ o 35 

39 D 39 Wouter Janse 21 0    0 11 133,5 133,5 52 0    0 o 0 

40 D 40 Raymond Gieteling 36 4  1 3 ½ 6 132,5 132,5 51 2   2 0 2w 8,3 

41 D 41 Paul Ham 25 3 1  2+r 1 5 130 130 50 4   4 0 w 14,3 

   Berry Withuis  0    0 (no)    2  2  1 2w 50 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 1 – Kasteel 1 

Het is altijd weer opletten bij een thuiswedstrijd. Vrijdagmiddag de sleutel halen bij De 
Born, anders kom je er Zaterdag niet in. Zaterdagmorgen oeff……. de sleutel vergeten!!!!!!  
Haastig Karel bellen. Hij vertelde dat hij op het punt stond te vetrekken en dat ik binnen 
10 minuten op De Born de sleutel kon halen! 
Na afloop van de match voldaan naar huis, alles weer onder controle. Sjit!!!! Volgens mij 
staat het koffieapparaat nog aan! Weer terug naar De Born, de sleutel als een dief uit de 
brievenbus gevist, (ik durfde Karel niet meer te bellen) Ja hoor hij stond nog aan. Het 
leven van een wedstrijdleider gaat niet over rozen! 
 
De wedstrijd volgens bord volgorde:  
Jan Kalkwijk zette zijn partij weer degelijk op en er leek geen vuiltje aan de lucht. Toch 
werd zwart rond de 38e zet erg gevaarlijk. Wit dreigt mat maar met 38… Tc3+ moet wit de 
Dame geven met winnend spel voor zwart. In plaats daarvan offerde zwart de toren 38… 
Txh3, waarna de witte koning ontsnapte aan de schaakjes en won. 
Klaas Hagendijk zag zijn Morra geweigerd worden. (Zwart speelde 3… d5.) Wit offerde 
pion en kreeg groot voordeel dankzij ontwikkelingsvoordeel. Na een verkeerde koningszet 
verloor zwart een stuk en de partij.  
Jeroen Bosch pakte de koningsvleugel en liet de damevleugel voor wit. Dit bleek een 
goede strategie. Zwart won het eindspel makkelijk. 
Nagib Zafari kreeg Lettisch op zijn bord. Hij speelde de opening voortreffelijk en besliste 
via een mooie combinatie. 
Wouter Rothengatter kwam in het nadeel na een onnauwkeurige 13e zet. Hij verloor een 
pion en liep steeds achter de feiten aan. Na taai verweer verloor zwart het eindspel. 
De partij van Daniel Alink kreeg na gesloten spel Franse trekken. Wit probeerde na lange 
rokade van zwart een aanval, maar zag zijn poging stranden, waarna de vrede werd 
getekend. 
Eric Kloppers speelde zijn geliefde Lettisch. Hij kreeg gemakkelijk gelijk spel, maar meer 
zat er ook niet in. 
Gerrit Ruegebrink hield na de opening een slechte pionnenstand over. Nadat zwart via een 
listig vorkje een stuk won was het pleit geslecht. 
 
 
    Zutphen 1                   1864    - Het Kasteel 1        1887 4  - 4 
1. J.P.Th. Kalkwijk   (1) 1999    -  W.J.H. van Berkel       (1) 1953   0  - 1 
2. K. Hagendijk         (1) 2018    - R.J. Duin               (1) 1959  1  - 0 
3. J. Bosch van Rosenthal  (1) 1976    -  W.J.F. Blankert         (1) 1845  1  - 0 
4. N. Zafari             (1) 1797    -  H. Massink             (1) 1880  1  - 0 
5. W. Rothengatter     (1) 1783    -  H.T.F.W. van Kortenhof  (1) 1922  0  - 1 
6. D. Alink             (1) 1817    -  C. Hermeling            (1) 1843  ½ -½ 
7. E. Kloppers           (1) 1798    -  D.A.J. Derks           (1) 1833  ½ -½ 
8. G.J. Ruegebrink       (2) 1720    -  W.H. van Nie            (1) 1862  0  - 1 
 
 
Klaas Hagendijk 
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Wedstrijdverslag Extern: Doetinchem 1 – Zutphen 1 
Onvergetelijke zaterdag in Doetinchem 
 
We staan voor de 4e speelronde van het eerste: het team waarin Albert Goedkoop pleegde 
te spelen is vandaag onze gastheer: Doetinchem 1, de weinig trotse bezitter van maar 1 
wedstrijdpunt. Dat betekent dat we ons bij winst vrijwel zeker veilig spelen, maar…we zijn 
vooraf gewaarschuwd voor de kracht van de superboeren. 
 
Eerst maar even bord 4. Daar speel ik zelf tegen een mij onbekende speler, Kuper. 
Blijmoedig zet ik hem met zwart een zeer dubieus nep-Lettisch voor (1 e4 e5; 2 Lc4 f5!?). 
De obscure variant die op het bord kwam bevalt me niet, bovendien krijg ik van Jeroen tot 
mijn schrik te horen dat mijn tegenstander deze zomer in Dieren de A-groep heeft 
gewonnen. Hij zag er al slim uit, vond ik. Gelukkig heeft hij zijn dag niet, hij mist een 
aardige mogelijkheid en vervolgens kan ik het spel geforceerd afvlakken tot een stellinkje 
dat ik zelfs tegen Kasparov met gemak zou houden (?). Hij biedt na 16 zetten remise aan 
en we zijn klaar, ver voor alle andere spelers. 
 
Ik bereid me voor op de ronde langs de borden in het voor mij nieuwe Denksportcentrum, 
dat opvalt door een onvoorstelbaar aantal verwijzingen naar sponsors. Als niet-liberaal 
doet het me pijn aan de ogen en ik meen dat zelfs het toiletpapier voorzien was van de 
naam van een advocatenkantoor. Maar eerst even naar mijn 2 meegebrachte kerstbrood-
sneetjes. Nu had ik tussen het woud van commerciële aanbevelingen toevallig bij de bar 
ook een bord ontdekt met daarop een verbodsbepaling omtrent het eten van meegenomen 
waar. Ik dacht: ik pak het brood, neem het mee naar buiten en eet het daar op. Maar 
nauwelijks is mijn hand in de jaszak verdwenen of de barman, die speciaal voor dit doel 
een gesloten videosysteem tot zijn beschikking lijkt te hebben, komt aangesneld om mij op 
heterdaad te betrappen. Beschaamd probeer ik de etenswaar terug te frommelen, maar hij 
heeft het echt al door:”Als u wilt eten, wilt u dat dan BUITEN doen meneer!” – “Ja 
natuurlijk, meneer…” en ik haal het voedsel schaapachtig maar weer tevoorschijn. Na vijf 
minuten knabbelen in de kou bestel ik eerst met herwonnen zelfvertrouwen een kopje 
thee en dan die borden maar eens: 
 
Aan bord 1 zit Jan Kalkwijk met wit een Leningrader te bestrijden: hij heeft ruimte en een 
mooie diagonaal a1-h8. 
Jeroen Bosch staat geheel tegen zijn gewoonte in direct vanuit de opening zwaar 
aangekrant. Hij verwoordt dit treffend in de wandelgangen: “Ik sta als een krant.” 
Klaas Hagendijk speelt met wit met veel pionzetten tegen een Scandinavische verdediging. 
Hij gebruikt wel wat tijd en heeft nog 6 minuten tegen 55 voor zijn koele tegenstander. En 
dan hapt Klaas ook nog een pion op b7, terwijl hij zelf met zijn arme koning op b1 
zwemt…brrr. 
Aan bord 5 vinden we Wouter Rothengatter. Hij speelt lekker en beantwoordt de zetten 
van zijn tegenstander liefst zo onbekommerd mogelijk. Via het Morra-gambiet heeft hij 
vlot een eindspel met K D P en 6 pionnen tegen K D P en 6 pionnen op het bord. Remise? 
Nee hoor, Wouter besluit losjes tot het geniale doch weinig correcte semi-schijnoffer Pxe6 
!! – oh nee: ???. Met talrijke zetten kan de tegenstander nu een paard winnen, maar om mij 
totaal onduidelijke redenen laat deze het bij een weinig imponerende pionwinst. Wouter 
kan kiezen tussen een exemplaar op de a-lijn, ver weg van het strijdtoneel, of eentje 
dichtbij zijn koning, die dan wellicht mat zal gaan. Hij kiest het laatste en komt ook mat 
te staan na een lange verplichte zettenreeks. Doetinchem leidt met 1 ½ - ½. 
Daniel Alink heeft een weinig correcte, maar zeer opwindende Slavische partij. Op een 
korte fase in het middenspel na staat hij goed, maar hij moet zeer precies blijven spelen 
in het eindspel K D P L en 4 pionnen tegen K D T en 3 pionnen voor zijn opponent. 
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Nagib Zafari speelt een heerlijke partij. Hij heeft direct vanuit de geslaagde opening alles 
wat je je kunt wensen: initiatief en de mogelijkheid een kwaliteit te winnen. Dat wordt 
zeker een puntje! 
Dan zijn we bij onze vermaarde invaller aan bord 8, de onvolprezen preses Gerrit 
Ruegebrink. Hij zwoegt met zwart in een crisisstelling, want wit beheerst de enige open 
lijn niet zo’n klein beetje. Hij vertelt me remise aan te willen bieden. Ik zeg dat zijn 
tegenstander dat nooit aan zal nemen als hij een beetje kan schaken. Dan zie ik Ruug zijn 
kaaklijn zich aanscherpen. “O.K., dan pak ik het scherp aan!”. Zo hoort het ook! Hij 
forceert zijn stelling hierop met een absoluut griezelige breekzet. Heerlijk gespeeld, 
maar….? 
 
Dan de beslissingen. Voor de lezers die een hekel hebben aan een voorspelbaar plotje: 
even doorlezen. Wie meer van het boeketreeks-genre houdt: stop na deze alinea! 
Jeroen Bosch gaat inderdaad gladjes ten onder; echt een geflopte-opening-nederlaag.  
Maar naast hem komt Jan Kalkwijk, die zijn voordeel had zien wegkwijnen, ineens met een 
studie-achtige zet: de mokerslag Ld5!! De onverwachte tussenplaatsing levert de kwaliteit 
en de partij op, zodat het nu 2 ½ - 1 ½ is. 
Gerrit de moedige krijgt zijn loon: in objectief gewonnen stand mist zijn tegenstander 
(meer een schuiver, denk ik) een klein paardzetje tussendoor. Het grapje kost wel een 
hele dame en dus de partij, waardoor het nu 2 ½ - 2 ½ is.  De winst begint zich af te 
tekenen: Nagib en Daniel staan gewonnen en Klaas zal denkelijk gaan verliezen met 
minder dan een minuut op de klok tegen 20 voor zijn tegenstander. Op zich is dit 
tijdverschil niet verontrustend, maar Klaas heeft normaal gesproken dan wel het initiatief. 
Nu redt hij het inderdaad niet en gaat in verloren stand door zijn vlag. Even later wint 
Daniel de toren voor zijn loper en dan is ook daar de te verwachten uitslag bereikt. Het is 
3 ½ - 3 ½ en Nagib heeft zo te zien het heldere winstplan (dat de toeschouwers allen zien) 
ook voor ogen. Aan de bar zijn de Doetinchemmers zich al aan het beklagen over weer een 
kleine nederlaag. Einde alinea! 
 
Nagib breekt volkomen terecht door met zijn c-pion; de winst is nog een kwestie van een 
zet of 3. Zijn tegenstander weet het ook niet meer en besluit uit wanhoop maar tot Th2, 
net als Nagib even van het bord weg is. Deze lompe zet dreigt mat in 1, omdat er een 
zwarte loper op de lange diagonaal staat en de witte koning op b3 geen vrij veld meer 
heeft. De loper kan echter met een simpel schaakje verwijderd worden, waarna de arme 
toren op h2 staat te niksen en promotie van Nagib’s c-pion dreigt. 
Nagib komt, zet ogenblikkelijk zijn c-pion en….wordt even ogenblikkelijk matgezet. 
4 ½ - 3 ½ voor Doetinchem is het onvoorstelbare resultaat.  
 
Conclusie: er is iets gebeurd tijdens de korte afwezigheid van Nagib bij het bord. Ik zie een 
rol voor de barman, die ook eerder al blijk had gegeven van telepathische gaven (het 
video-circuit was een grapje). Want dit was geen gewone blunder. Zet Nagib in 1000 
snelschaakpartijtjes steeds zo’n misselijk dreiginkje voor en hij ziet het 999 keer. Toeval 
bestaat niet. Determinatie ook niet. Geschiedenis herhaalt zich nooit. Zutphen zal niet 
degraderen. Nagib zal nooit meer blunderen. Wouter zal al zijn bedenktijd gaan gebruiken 
en dan de beste speler blijken. En Gerrit mag nooit meer invallen. Bah! 
 
 
Eric Kloppers 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 1 – Veenendaal 1 

Meer schaats- dan schaakpret in Zutphen 
 
Op de mooiste winterdag van het schaatsseizoen 2001-2002 staat juist onze match tegen 
Veenendaal op het programma. Terwijl op een zonovergoten ijsbaan duizend liefhebbers 
gezond aan het glijden zijn, zitten er in het Oude Bornhof 16 schakers in een zaal die de 
sfeer van lange maandagavonden heeft, te zwoegen aan hun partijen. Veenendaal is dik 
favoriet; het sterke team is nog ongeslagen.  
 
Wouter Rothengatter kan in het bezit komen van een smakelijke appeltaart, mede 
mogelijk gemaakt door ondergetekende. Maar dan moet hij vandaag wel minstens 118 van 
de hem toebemeten 120 minuten voor 40 weldoordachte zetten verbruikt hebben… 
Na een uurtje spelen is het tijd voor een uitje langs de borden: Jan Kalkwijk zet een 
welbeproefde Siciliaan neer; de stukken vinden aardig normale plaatsen. Jeroen Bosch 
vertelt mij over zijn opening dat hij na 1 d4 f5; 2 g4 had gehoopt op het door hem terdege 
voorbereide fxg4. Na lang denken besluit zijn opponent echter tot 2 …d5, waarop Jeroen 3 
g5 speelt, maar nu zelf ook uit zijn theorie is. Het belooft een mooie partij te worden! 
Aardig is ook dat slechts deze 3 zetten in een vol uur op het bord zijn gebracht. 
Op bord 3 zit Klaas Hagendijk in een tweepaardenspel na de mooie zet Lg5 van zijn listige 
tegenstander zwaar in de problemen. Het probleem zal hem 1 vol uur bedenktijd gaan 
kosten, maar hij komt dan wel met de enig mogelijke zettenreeks. Op bord 4 heeft Daniel 
Alink het genoegen om een dubieuze aanpak van zijn geliefde 1 d4 2 Lg5 - opzet te mogen 
bestrijden. De tegenstander komt namelijk met een ongepast dubbelfianchetto en staat al 
snel matig. 
Zelf speel ik weer met zwart; ditmaal is het een Budapester met Lf4 van wit. Gesneden 
koek heet dat, ik sta simpel gelijk en het bord vlamt bepaald niet: de stelling is als een 
rimpelloze Donau. Dat geldt ook voor Wouters compositie. Hij heeft in gepast tempo (echt 
niet te vlug dus!) een flink overwicht op basis van goede tegen slechte loper bereikt. 
Helaas lijkt de pionnenstructuur al te vastgelopen te zijn voor winst. 
Nagib Zafari zet tegen een Catalaanse opening het deze middag ten onrechte geliefde 
dubbelfianchetto in en ook hij staat al gauw zwaar minder: zijn tegenstander heeft mooier 
stukkenspel en een gedekte vrijpion. Komen er nog tegenkansen? 
Sule Dzepar tenslotte speelt op 8 een vreemde opening met veel witte damezetten. Na 
dameruil wordt het een rustig stukkenspelletje, waarin de opponent volgens mij beter 
staat, omdat deze een gezondere pionnenstructuur heeft.  
 
Tot mijn teleurstelling komt de fraai opgezette partij van Jeroen plotseling tot een einde: 
remise, omdat beide spelers in hen onvertrouwde stellingen zaten. Wouter Rothengatter: 
“Heb je een zaal, denken ze nog dat het een salon is…!” 
Een goed uur later geeft hij zelf ook maar remise, want hij komt niet verder. Dan komt de 
eerste 0. Tot mijn schrik verloopt mijn vlakke stelling na een op het oog onschuldige 
massale ruil (die ik wel zelf op mijn geweten heb) uit op een ineens razend moeilijk 
toreneindspel met elk 5 pionnen. Er volgen een aantal prachtige zetten van mijn 
opgeleefde tegenstander en na de knappe vondst Ta6 is het zomaar over en uit.  
 
Dan de andere beslissingen: Sule weet op knappe wijze het halfje binnen te slepen. Klaas 
is er eerst volledig bovenop gekomen en heeft 2 torens voor de dame. Hij staat nu veel 
beter. Dat geldt ook voor Jan Kalkwijk, die na een moeilijk middenspel het initiatief heeft 
genomen. Bovendien wint Daniel Alink inderdaad zijn partij: hij domineert met 2 paarden 
en 3 pluspionnen tegen een zielig loperpaartje van de weggespeelde tegenstander. Nagib 
vecht als een leeuw en houdt het zeer lang vol, maar het wordt toch een 0.  Nog steeds is 
er hoop, maar dan verlaat Jan Kalkwijk het rechte spoor; hij komt weer in de problemen 
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en ontsnapt nu niet: een op grond van de eerder waargenomen stelling tragische 0, die ook 
op teamcaptain Klaas Hagendijk zijn uitwerking niet mist. Die heeft de adrenaline 
behorend bij een partij waarbij het er echt om gaat nodig. En nu is Veenendaal al in het 
bezit van 4 ½ punt… 
Kortom, Klaas stuurt zijn koning het bos in op zoek naar verlossing. En ja hoor, hij gaat 
prompt mat, midden op het bord.  
Nu is er weer verloren, maar niet getreurd: we moeten alleen nog even 2x winnen van 
mindere goden. Of is Zutphen eigenlijk geen zaterdagclub? 
 
 
Eric Kloppers 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 2 – Schaakmaat 4 
Maandag 3 december jl. speelde het tweede team van Zutphen thuis tegen het vierde 
team van De Schaakmaat. Ik weet niet wat het is maar Zutphen doet het altijd goed tegen 
De Schaakmaat. Ik neem nog maar eens in herinnering dat twee seizoenen terug, toen 
Zutphen 1 ook promotieklasse speelde en helaas degradeerde, één wedstrijd wist te 
winnen, namelijk van De Schaakmaat 1. Zij promoveerden naar de KNSB. Dit seizoen heeft 
Zutphen 1, in dezelfde klasse, gewonnen van De Schaakmaat 2 en heeft Zutphen 3 gelijk 
gespeeld tegen De Schaakmaat 5. Hopelijk zal het eerste zich dit seizoen weten te 
handhaven.  
 
Nu dus naar de actuele stand van zaken. Het 4e team van De Schaakmaat kwam met een 
gemiddeld zeer jonge delegatie naar Zutphen. Bij de Zutphense jeugd is het algemeen 
bekend dat De Schaakmaat onverslaanbaar is (Oh ja? Zie Loper – red), maar bij De 
Schaakmaat zal het inmiddels algemeen bekend zijn dat de seniorafdeling van Zutphen 
onverslaanbaar is. Na krap 3 uur spelen was de 5½ - 2½ overwinning een feit. Zutphen 2 is 
een sterk team. Ondanks twee gelijke spelen eerder dit seizoen tegen Pallas 2 en VDS 1 zal 
Zutphen 2 door deze overwinning (voorlopig nog) in de subtop meedraaien, maar ik ben 
ervan overtuigd dat promotie naar de eerste klasse zeker tot de mogelijkheden behoort. 
 
Zoals gezegd bestaat het vierde team van De Schaakmaat bijna volledig uit jongeren. Van 
deze jongeren speelden drie meisjes(!) respectievelijk aan de borden 1, 2 en 3 en drie 
jongens respectievelijk aan de borden 5, 7 en 8. Twee senioren, alias automobilisten(?), 
speelden aan de borden 4 en 6. De speler aan bord 6 ken ik van gezicht, hij is voor een 
groot deel verantwoordelijk voor het welzijn van De Schaakmaatse jeugd, ik zie hem vaak 
(als ik er ben, is hij er altijd) bij toernooien en wedstrijden van de jeugd. Hij drinkt graag 
een “jonkie”; helaas voor hem wordt er bij De Born geen sterke drank geschonken en 
moest hij zich behelpen met een biertje. Drie spelers van Zutphen kwamen iets later en 
Vincent Theissen kwam helemaal niet opdagen. (Stoute jongen!) Ik wist wel dat je naar 
Spanje zou vertrekken maar dat zou pas op de verjaardag (ik hoop in de Zak!!) van 
Sinterklaas zijn. 
 
Na minder dan een uur spelen stonden wij met 1-0 achter. Hans de Vos (bord 5) speelde 
tegen een kennelijk wel zeer getalenteerde jeugdspeler want hij werd genadeloos van het 
bord geveegd. Bange voorgevoelens maakten zich van mij meester. Met de zwarte stukken 
had Hans werkelijk niets in te brengen tegen de tornado die over hem heen kwam. Ik heb 
zijn partij niet heel goed kunnen volgen want het was vlug voorbij maar leerzaam zal het 
zeker geweest zijn. De eerste keer dat ik de stelling kwam bekijken zag het er al griezelig 
uit voor Hans. Korte tijd later speelde Hans nog wel maar stond hij inmiddels verloren. Zijn 
koning stond open en bloot op f7 en zijn dame deed niets op g7, terwijl dwars door het 
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centrum de witte loper en dame gezamenlijk op kinderlijk eenvoudige wijze de toren op 
a8 wisten te veroveren. 
 
Gelukkig werd de stand gelijk na een snelle overwinning van Sule Djepar (bord 3). 
Aanvankelijk leek Sule iets minder te staan omdat wit de beschikking had over het 
loperpaar. Dit voordeeltje werd echter vakkundig tenietgedaan en nadat alle stukken 
geruild werden (behalve de torens) kwam Sule in een comfortabel dubbel toreneindspel 
terecht met twee pionnen meer.  
 
Gerrit Ruegebrink (bord 6) won eindelijk weer eens. Met de witte stukken is hij geen 
moment in gevaar geweest. Hij won in het middenspel een stuk doordat het zwarte paard 
op f6 gepend stond en aan alle kanten belaagd werd (17. Pd5!!). De zwarte stelling was 
werkelijk een ramp, de damevleugel kwam niet tot ontwikkeling en de loper op c8 heeft 
nooit aan het spel meegedaan doordat de pion op d7 geblokkeerd werd. 
 
Ikzelf (bord 7) speelde in het Frans de loper van c8 via d7 naar b5 met loperruil als gevolg 
en aanvankelijk stond ik zeer solide; ik kreeg echter te kampen met ruimtegebrek op de 
damevleugel. De witte pionnen waren opgerukt tot f4, e5, d4, b6 en a5. Voordat het zover 
kwam heb ik heel wat moeten manoeuvreren met torens, paarden en dame om niet in een 
verloren positie terecht te komen. Uiteindelijk kon ik remise afdwingen door een paard te 
ruilen tegen de witte zwartveldige loper. Pion d4 kwam daardoor op c5, welke 
noodzakelijk werd geblokt door het paard op c6 en had ik zowaar een heuse vrijpion op d5 
gecreëerd, die ik overigens nooit zou mogen opspelen omdat dan het witte paard via c4 of 
e4 en d6, b7 kon veroveren.  
 
Intussen speelde Meinze Weerman (bord 4) een knappe remise ondanks 45 minuten 
achterstand in tijd. Hij moest zijn partij tegen Wout van Gulik na -ik geloof 12 zetten- 
afbreken om in te vallen voor onze stoute jongen Vincent, inmiddels in de Zak van 
Sinterklaas, op weg naar Spanje. Zijn stelling leek een beetje op een omgekeerde 
Scandinaviër en aanvankelijk stond hij zeer goed totdat hij zijn pion tot f5 opspeelde. 
Waarschijnlijk net iets te optimistisch. Het zwarte paard kon zodoende naar e5 en de 
stelling werd opeens onduidelijk. Hij moest alles in het werk stellen om pionverlies te 
voorkomen. Hij deed dit zeer verdienstelijk en kon het halfje incasseren. 
 
Willem Oving (bord 2) speelde met wit een moeilijke partij. Hij kwam redelijk uit de 
opening en de dames werden snel geruild. Op de koningsvleugel ontstonden redelijk wat 
spanningsvelden en zwart speelde enige tijd met een pion meer (meen ik mij te 
herinneren) en een sterk paard in het centrum. Toch wist Willem de stelling ingewikkeld 
genoeg te houden, zodat zijn opponent fouten ging maken en in een verloren eindspel 
belande met uiteindelijk veel materiaal achterstand. In tijdnood hield Willem het hoofd 
koel en maakte hij het -misschien niet op de snelste manier- toch fraai af. 
 
Jan Blaak met wit (bord 8) leek aanvankelijk zinloos een pion weg te geven vrij snel na de 
opening, maar had de stelling kennelijk toch zeer behoorlijk ingeschat en kreeg ruime 
compensatie voor de pion minder. Hij had de beschikking over een zeer sterk loperpaar en 
kon zwart tot in het eindspel de ontwikkeling van zijn stukken belemmeren waardoor het 
pionverlies uiteindelijk ongedaan werd gemaakt, ten koste weer wel van het loperpaar. 
Partijen kwamen remise overeen nadat de wedstrijd voor ons reeds gewonnen was. Voor 
Jan het eerste halfje dit seizoen en in tegenstelling tot het vorige, totnogtoe een matig 
resultaat, maar het begin is er. Kom op Jan! 
 
Kees Henstra (bord 1) speelde met zwart een zeer solide partij. Zijn opponent was echter 
ook zeker niet slecht. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd en al gauw ontstond er op 
het ganse bord een hete strijd. De stelling had iets weg van het Frans met de loper op f5. 
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Wit gooide snel de pionnen op de koningsvleugel naar voren en creëerde daardoor veel 
ruimte, waarvan zwart echter ook gebruik kon maken. De strijd op de koningsvleugel 
verlegde zich na geruime tijd naar het centrum, waar uiteindelijk Kees de partij naar zich 
toe wist te trekken. Ingenieus wist hij dameruil af te dwingen en stellingvoordeel te 
bereiken door Td8(!) te spelen - met de witte dame op d3, een witte toren daarachter, de 
koning op c2, de zwarte dame op f5 gedekt door een pion op e6 - en de koning op e7. Het 
eindspel was gewonnen voor zwart. 
 
Zo werd dus onze eerste overwinning geboekt die wat mij betreft smaakt naar meer. 
 
 
Olav Wilgenhof 
 

Partij-analyse Extern: Willem van Berkel – Jan Kalkwijk 

Het Kasteel-ZSG 4-4 
 
Op zaterdag 24 november speelde ons eerste tegen Het Kasteel uit Wychen. 
Ondergetekende speelde weer aan het 1e bord en ditmaal moest ik een nederlaag 
incasseren. Jammer want ik had de winst in handen en een overwinning had ons wat verder 
van de onderste regionen afgebracht. Ik houd er niet zo van om op zaterdag te spelen. Na 
vier uur spelen krijg ik last van concentratieverlies en onderstaande partij laat duidelijk 
zien wat er dan gebeurt. En iedere schaker begrijpt dat ik na zoiets gewoon slecht slaap. 
Dat wil zeggen, ‘s nachts ben ik nog steeds aan het schaken. Met winstpartijen heb ik dat 
probleem niet!! 
1. Pf3 c5 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 Pc6 5. 0–0 Pf6 6. d4 
cxd4 7. Pxd4 0–0 8. Pc3 a6 9. Pc2 d6 10. h3 Ld7 11. e4 
Pe5 12. b3 Lc6 13. Lb2 Tc8 14. De2 e6 15. Tad1 Dc7 
16. Pe3 Tfd8 17. Kh2 b6 18. f4 Ped7 19. b4 Db8 20. a3 
Pe8 21. f5 Pe5 22. fxe6 fxe6 23. Pg4 Db7 
Fritz noemt deze opening symmetrisch Engels. Voor mij 
was het nogal improviseren en ik herken er vooral 
stellingsbeelden van de Siciliaan in. Met 21. f5 heeft wit 
de knuppel in het hoenderhok geworpen en zwart moet de 
aanval afweren en tegelijkertijd zorgen voor wat 
tegendreigingen. De zet 23. ... Db7 is er op gericht 
controle over de f-lijn te houden, maar de zet ontneemt 
Lc6 het veld b7. Met de volgende zet jaagt wit die loper 
naar d7, waardoor dat doel dus niet bereikt wordt. De 
tekstzet is dus een ergerlijke vergissing. 
Zwart had 23. ... Dc7 moeten spelen, waarna had kunnen 
volgen 24. Pxe5 Lxe5 25. Df2! Pf6 26. Pd5 exd5 (26. ... Pxd5 27. Lxe5 dxe5 28. exd5 exd5 
29. Df6 d4 30. De6+ Kh8 31. Lxc6 Dxc6 32. Dxe5+ Kg8 33. Txd4 Txd4 34. Dxd4 Dxc4) 27. 
Lxe5 Pxe4 28. Lxe4 dxe5 29. cxd5 Lb5 30. Tfe1 Dd6. In de getoonde varianten is de stelling 
aardig in evenwicht. 
24. b5! axb5 25. cxb5 Ld7 26. Pxe5 Lxe5 27. Df3 
27. Df2 Pf6 28. Pd5 exd5 29. Lxe5 dxe5 30. Dxf6 d4 31. Dxe5 Te8 32. Dxd4 Lxb5 33. Tf6 Tc5 
34. e5 
27. ... Pf6 28. Pd5 Lxb2 29. Pxf6+ Kh8 
29. ... Kg7 30. Db3 Le5 (30. ... Lxf6?? 31. e5 Dc7 32. exf6+ Kh8 33. f7 Tf8 34. Db4 en zwart 
heeft een probleem). 
30. Txd6 Le5 31. Pxd7 Txd7 32. Txe6 Db8 33. Tc6 Tcd8 34. Tfc1 Kg7 
34. ... Td3?? 35. Tc8 Lxg3+ 36. Kh1 Txc8 37. Txc8+ Dxc8 38. Dxd3 Dc1+ 39. Lf1 leidt niet 
tot een gunstige afwikkeling voor zwart. 
35. Dg4 Td3 36. Te6 Txg3 
36. ... Lxg3+ 37. Kh1 Lf4 38. Te7+ Kh8 39. Dh4 Td1+ 40. Lf1 

WyyyyyyyyX 
xAaCcDaGax 
xaFaAaAeBx 
xBbEbBaBax 
xaAaAdAaAx 
xAhHaHaJax 
xhAjAaAhHx 
xAkAaLaKmx 
xaAaIaIaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 23. ... Db7 



De Zutphense Toren 81   13 

37. Te7+ Kf8 
37. ... Kh8 38. De6 Tc3+ was wel veiliger geweest. 
38. De6 
Zie diagram. 
38. ... Txh3+?? 
Zwart grijpt vlak voor de eerste tijdcontrole vreselijk mis. 
38. ... Tc3+ had feitelijk de winst opgeleverd. 39. Dxe5, 
gedwongen (39. Kh1?? Txc1+ 40. Lf1 Txf1+ 41. Kg2 Ld4 en 
wit kan opgeven; 39. Kg1?? Txc1+ 40. Lf1 Lh2+ 41. Kh1 
Txf1+ 42. Kg2 Tg1+ 43. Kf2 Td2+ 44. Ke3 Df4#) 39. ... 
Dxe5+ 40. Txe5 Txc1 41. Te6 Tc2 42. Tc6 Ta2 43. Tc3 
Tdd2 44. Tg3 Te2 45. Tg4 Txa3 46. Kg1 Ta1+ 47. Kh2 Tb1 
48. Kg3 Txb5; 38. ... Txg2+ 39. Kxg2 Td2+ 40. Kf1; 38. ... 
Tgd3+ 39. Kh1 Td1+ 40. Lf1 
39. Kxh3 Td3+ 40. Kg4 Tg3+ 1–0 
En om nog wat zout in de wond te wrijven zei mijn 
tegenstander na afloop, dat hij 38. ... Tc3+ wel gezien 
had! 
 
Jan Kalkwijk 
 

Partij-analyse Extern: Jan Kalkwijk – Kees Nederhoorn 
Doetinchem-ZSG 4½-3½ 
 
Op 15 december jl. speelden we in Doetinchem tegen de schaakclub met dezelfde naam. 
We verloren jammerlijk, terwijl we de winst eigenlijk al telden. Ik zelf speelde een 
interessante Hollandse partij. Mijn 8e zet Pc3-d5 verraste zwart duidelijk en lange tijd had 
wit het beste van het spel. Het voordeel verwaterde helaas in de loop van de partij, 
waarop ik op de 23e zet besluit een pion te offeren voor een betere stelling. Bij goed spel 
van zwart had er overigens niet meer dan remise in gezeten. Echter de 28e zet van zwart 
stelt wit in staat de partij fraai in zijn voordeel te beslissen.  
1. c4 f5 2. d4 Pf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Pf3 0–0 6. 0–0 
d6 7. Pc3 De8 8. Pd5 Pa6 9. Pxf6+ Txf6 10. b3 Tf8 
11. Lb2 c6 12. Dd2 Ld7 13. Tad1 Td8 14. d5 Lxb2 
15. Dxb2 Pc5 16. b4 Pe4 17. Pd4 Df7 18. f3 Pf6 19. e4 
fxe4 20. fxe4 e5 21. dxe6 e.p. Lxe6 22. Pxe6 Dxe6 
23. c5 Pxe4 24. cxd6 Pxd6 25. Tfe1 Pc4 26. Db3 Txd1 
27. Dxd1 Df6 28. Tf1 Td8 
Wit heeft met 28. Tf1 de zwarte dame aangevallen. Zwart 
antwoordt door op zijn beurt de witte dame aan te vallen 
(wellicht ingegeven door zorgen om het ongedekte zwarte 
paard). Wit antwoordt: 
29. Ld5+!! 
en zwart heeft opeens grote problemen. Immers zijn 
dame staat nu ongedekt, terwijl de loper de werking van 
de zwarte toren onderbreekt. 
Het vervolg: 
29. ... Txd5 30. Dxd5+ cxd5 31. Txf6 
is dus gedwongen, waarna zwart de kwaliteit tegen pion is achter gekomen. Erger voor 
hem is dat de stelling totaal verloren is. Er volgde nog: 
31. ... Kg7 32. Tf4 g5 33. Tf5 Kg6 34. Txd5 Pb6 35. Tc5 1–0 
 
Jan Kalkwijk 

WyyyyyyyyX 
xAfAcAgAax 
xaAaAiAaBx 
xAbAaLaBax 
xaHaAeAaAx 
xAaAaHaAax 
xhAaAaAcHx 
xAaAaAaKmx 
xaAiAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 38. De6 

WyyyyyyyyX 
xAaAcAaGax 
xbBaAaAaBx 
xAaBaAfBax 
xaAaAaAaAx 
xAhDaAaAax 
xaAaAaAhAx 
xHaAaAaKhx 
xaAaLaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 28. ... Td8 
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Partij-analyse Extern: Brongers – Kalkwijk 

Zutphen-Veenendaal (uitslag 2½-5½) 
 
Wederom aan het 1e bord van ons onvolprezen 1e team speelden we op 5 januari tegen 
Veenendaal. Dit is een sterk team, want ze waren nog ongeslagen. We leden dus een forse 
nederlaag, maar zoals zo vaak had de uitslag ook een andere kunnen zijn. Zie wat ik mij in 
deze wedstrijd zelf aandeed en de lezer zal begrijpen dat schaken uiteindelijk een 
frustrerende bezigheid is en blijft. De opening is een Siciliaan, die ik niet nauwkeurig 
genoeg behandel. Het gevolg is een drukstelling, waarin zwart alle zeilen moet bijzetten 
om te voorkomen dat hij snel door wit overlopen wordt. Dat lijkt te lukken en zelfs met 
voordeel, maar op het moment dat het er op aankomt grijpt zwart helemaal mis. Zie hier 
deze droeve geschiedenis. 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 g6 5. c4 Lg7?? 
Zwart verwisselt de 5e en 6e zet. Is dat dan zo belangrijk? Het antwoord is ja, want hij 
verliest zonder meer een tempo. Zwart moet eerst 5. ... Pf6 spelen en dan 6. Pc3 Pxd4 
7. Dxd4 Lg7 8. Le3 0–0 9. Dd2. De grap is dus dat wit zo een tempo verliest en zwart kan 
zich beter ontwikkelen. In dit soort stellingen is dat essentieel. 
6. Le3 Pf6 7. Pc3 0–0 8. Le2 d6 9. 0–0 Ld7 10. f3 Pxd4 
11. Lxd4 Lc6 12. Dd2 b6 13. Tfc1 Dd7 14. a4 Tfd8  
15. a5 Db7 16. Tcb1 Pd7 17. b4 Pf8 18. b5 Lxd4+  
19. Dxd4 e5 20. De3 Le8 21. Ta3 Kg7 22. Tba1 Pd7  
23. f4 f6 24. Pd5 Lf7 25. fxe5 dxe5 26. axb6 
Zie diagram. Wit denkt terecht dat de kogel door de kerk 
moet. Het zwarte paard gaat naar c5 en staat daar 
prachtig en verder heeft zwart de goede loper. Voor een 
eindspel ziet dat er veelbelovend uit. 
26. ... axb6  
In de post mortem dacht mijn tegenstander dat  
26. ... Lxd5 voordeel oplevert. Maar dat klopt niet en dat 
had ik goed gezien. Na het vervolg 27. Txa7 Lxe4 28. Kf2! 
Txa7 29. Txa7 Db8 30. Dxe4 Dxb6+ 31. De3 Dxe3+ 32. Kxe3 
heeft wit twee verbonden vrijpionnen op de damevleugel 
over en dat lijkt op den duur voldoende voor de witte 
winst. Dus: 
27. Txa8 Txa8 28. Txa8 Lxd5??  
Hier gaat zwart de mist in. Hij denkt dat de pion op b6 verloren gaat (dat dacht wit 
trouwens ook) waarna feitelijk de stukken in de doos kunnen. Maar wit kan helemaal niet 
nemen op b6. De mooiste voortzetting is 28. ... Dxa8 29. Pxb6 Da5 (zie diagram). 
De tekst valt het witte paard op b6 aan terwijl er een 
matdreiging is op e1. Het vervolg is gedwongen 30. Pd5 
Lxd5 31. Lg4 Lxc4 32. Lxd7 Lxb5 33. Lxb5 Dxb5 en met een 
pion minder zal wit moeten vechten voor remise. 
Minder goed, maar voldoende voor remise is 28. ... Dxa8 
29. Pxb6 Pxb6 30. Dxb6 Dxe4 31. Df2 Lxc5 32. Lxc5 Dxc5, 
waarna zwart weliswaar een pion is voorgekomen, maar 
de vrijpion van wit gecombineerd met de nodige schaakjes 
verzekert hem van remise. 
Het vervolg laat zich raden. 
29. Td8 Le6 30. h4 Dc7 31. Ta8 Pc5 
en na nog wat zetten in tijdnood gaf zwart op. 
 
Jan Kalkwijk 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaDaEgBx 
xAjAaAbBax 
xfHaAbAaAx 
xAaHaHaAax 
xaAaAlAaAx 
xAaAaKaHhx 
xaAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 29. ... Da5 (analyse) 

WyyyyyyyyX 
xCaAcAaAax 
xbFaDaEgBx 
xAhAaAbBax 
xaHaJbAaAx 
xAaHaHaAax 
xiAaAlAaAx 
xAaAaKaHhx 
xiAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 26. axb6 
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Partij-analyse Extern: Gerrit Reugebrink – Hessel Visser 

 
03-12-2001 
wit  : Gerrit Ruegebrink 
zwart  : Hessel Visser (Schaakmaat 4) 
Opening : Siciliaan 
 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Le2 
Ik speel meestal Le2, omdat ik later van plan ben om met h4 en g4 te vervolgen. 
6. … Lg7 7. Le3 0-0 8. Dd2 Te8 9. h4 e5 10. Pdb5 
Hessel hield alleen rekening met Pb3. 
10. … Lf8 11. Lg5 Le7 12. h5 a6 13. Pd6 Lxd6 14. Dxd6 
Te6 15. Dd2 Pd4 16. hxg6 hxg6 
Na fxg6 staat de toren gepend. 
17. Pd5 
Kost in ieder geval stukverlies, speelt zwart 17. ... Kg7, 
dan volgt 18. Lxf6+ Txf6 19. Dh6 en mat volgt, daarom 
speelt zwart  
17. … Pxe4 
Kost ook stukverlies. 
18. Lxd8 Pxd2 19. Kxd2 Td6 20. Lf6  
Dreigt in 1 zet mat op h8, toch is 20. Lf6 niet de sterkste 
zet 20. Pf6+ (zie diagram) is veel sterker, na 20. ... Txf6 
21. Lxf6 volgt weer mat op h8. Speelt zwart 20. ... g7 dan 
volgt: 21. Th7+ Kf8 22. Th8+ Kg7 23. Tg8+ Kh6 24. Ta1+ 
Kg4 25. Ta5+ Kf4 26. g3 mat. 
20. … Txf6 21. Pxf6  
En opgegeven. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
    

WyyyyyyyyX 
xCaEkAaGax 
xaBaBaBaAx 
xBaAcAjBax 
xaAaAbAaAx 
xAaAdAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHmKhHax 
xiAaAaAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Stelling na 20. Pf6 (analyse) 
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Individuele Uitslagen Externe Competitie 
 ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 ronde 6 ronde 7 ronde 8 ronde 9 tot. score 

Zutphen 1; prom.kl. Wagen. 2 Schaakmt. 2 Kasteel Doetinchem Veenendaal De Toren ASV 3 Lelystad Bennekom   

Jan Kalkwijk  1 0 1 0     2 

Jeroen Bosch 1 1 1 0 ½         3½ 

Klaas Hagendijk ½ 1 1 0 0     2½ 

Eric Kloppers     ½ ½ 0         1 

Berry Withuis ½ ½        1 

Daniel Alink 0   ½ 1 1         2½ 

Nagib Zafari 0 0 1 0 0     1 

Wouter Rothegatter 0 0 0 0 ½         ½ 

Olav Wilgenhof i 0         0 

Vincent Theissen i ½                 ½ 

Kees Henstra i  1        1 

Gerrit Ruegebrink i   ½ 0 1           1½ 

Sule Djepar     ½     ½ 

tot. Score B -/- M 2½ -/- 0 5 -/- 2 4 -/- 1 3½ -/- 0 2½ -/- 0         17½-/-3 

           

Zutphen 2; 2e kl. B Pallas 2 VDS Schaakmt. 4 Voorst Schaakst. 5 De Cirkel Ede       

Kees Henstra 1 ½ 1       2½ 

Willem Oving ½ 0 1             1½ 

Vincent Theissen ½ ½ r0       1 

Sule Dzepar   1 1             2 

Jan Blaak 0 0 ½       ½ 

Hans de Vos   1 0             1 

Olav Wilgenhof 1 1 ½       2½ 

Gerrit Ruegebrink 1 0 1             2 

Dirk van Rikxoort i 0         0 

Albert Goedkoop i 0                 0 

Meinze Weerman i   ½       ½ 

tot. Score B -/- M 4 -/- 1 4 -/- 1 5½ -/- 2             13½-/-4 

           

Zutphen 3; 3e kl. C Ons Gen. Schaakmt. 5 Pallas 3 Ugchelen VDS 2 Schaakst. 8 Twello       

Wim van Haaster 0 ½ 1       1½ 

Tom Molewijk ½ 1   0           1½ 

Meinze Weerman 0 0 0 0      0 

Wim van Meeteren 1 ½ 0 ½           1½ 

Dirk van Rikxoort   0 0      0 

Max Venema 0   0             0 

Jurriën Schouten i 1         1 

Arne Post Uiterweer i   ½   ½           1 

Wim van Schooten i  ½        ½ 

Wim Bekkers i     1             1 

Albert Goedkoop i    1      1 

tot. Score B -/- M 2½ -/- 0 3 -/- 1 2 -/- 0 2 -/- 0           9½-/-1 

           

Zutphen 4; 4e kl. C Gendr. 2 Voorst 2 Rokade 2 Lochem 2 Wisch Twello 2 Schaakst. 9       

Harry de Rover 1 1 ½ ½      3 

Wilfred Verbeek 1 r0 1 r0           2 

Albert Jansen 1 0 0 0      1 

Han Molewijk ½ 1 0             1½ 

Wim Bekkers  ½ ½ 0      1 

Arne Post Uiterweer 1   1             2 

Wim van Schooten i ½   ½      1 

Jurriën Schouten i   1   0           1 

tot. Score B -/- M 5 -/- 2 3½ -/- 2 3 -/- 1 1 -/- 0           12½-/-5 

           

Zutphen 5; 4e kl. D Ons Gen. 2 ASV 8 Metamorfose Twello 3 Schaakmt. 6 Voorst 3 Ugchelen 3       

Paul Ham 0 0 0 0      0 

Piet van Gorkum 1 0 0 1           2 

Raymond Gieteling 0   0      0 

Cor Weltevrede ½ 0 0             ½ 

Egbert Talens 1 1 1 ½      3½ 

Henk Boland 1 0 0 1           2 

Fred Jongkind i  1        1 

Jurriën Schouten i     0             0 

tot. Score B -/- M 3½ -/- 2 2 -/- 0 1 -/- 0 2½ -/- 0           9-/-2 
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Overzicht Externe Competitie 

Promotieklasse Zaterdag  uitslag 2e klasse B   uitslag 

29-Sep-01 Zutphen  Wageningen 2  2,5 - 5,5  ma 8-okt-01 Zutphen 2 Pallas 2  4 - 4  

3-Nov-01 Schaakmaat 2  Zutphen   3 - 5  do 8-nov-01 VDS Zutphen 2  4 - 4  

24-Nov-01 Zutphen  Het Kasteel   4 - 4  ma 3-dec-01 Zutphen 2 Schaakmaat 4  5,5 - 2,5  

15-Dec-01 Doetinchem Zutphen   4,5 - 3,5  ma 7-jan-02 Voorst Zutphen 2  

5-Jan-02 Zutphen  Veenendaal  2,5 - 5,5  ma 4-feb-02 Zutphen 2 schaakstad 5  

23-Feb-02 De Toren Zutphen   ma 4-mrt-02 Zutphen 2 De Cirkel  

16-Mar-02 Zutphen  ASV 3  do 11-apr-02 Ede Zutphen 2  

6-Apr-02 Lelystad Zutphen       

27-Apr-02 Zutphen  Bennekom      

        

3e klasse C   uitslag 4e klasse C   uitslag 

ma 8-okt-01 Ons Genoegen Zutphen 3  3,5 - 2,5  ma 8-okt-01 Zutphen 4 Gendringen 2  5 - 1  

ma 5-nov-01 Zutphen 3 Schaakmaat 5  3 - 3  ma 5-nov-01 Voorst 2 Zutphen 4  2,5 - 3,5  

do 6-dec-01 Pallas 3 Zutphen 3  4 - 2  ma 3-dec-01 Zutphen 4 Rokade 2  3 - 3  

ma 7-jan-02 Zutphen 3 Ugchelen   2 - 4  ma 7-jan-02 Lochem 2 Zutphen 4  5 - 1  

do 7-feb-02 VDS 2 Zutphen 3  ma 4-feb-02 Zutphen 4 Wisch  

ma 4-mrt-02 Zutphen 3 schaakstad 8  di 5-mrt-02 Twello 2 Zutphen 4  

di 9-apr-02 Twello Zutphen 3  ma 8-apr-02 Zutphen 4 Schaakstad 9  

        

4e klasse D   uitslag     

ma 8-okt-01 Ons Genoegen 2 Zutphen 5  2,5 - 3,5      

do 8-nov-01 ASV 8 Zutphen 5  4 - 2      

ma 3-dec-01 Zutphen 5 Metamorfose   1 - 5      

di 8-jan-02 Twello 3 Zutphen 5  3,5 - 2,5      

ma 4-feb-02 Zutphen 5 Schaakmaat 6      

ma 4-mrt-02 Voorst 3 Zutphen 5      

ma 8-apr-02 Zutphen 5 Ugchelen 3      
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Toernooiverslag: Kolderschaak 

De laatste schaakavond van het jaar 2001 stond in het teken van het kolderschaak. 
Traditioneel is het kersttoernooi een snelschaaktoernooi. Dit keer had ik de organisatie op 
me genomen en koos ik voor het zogenaamde ‘kolderschaak’. Voor een kwart van de 
aanwezige leden bleek de verandering te groot en lieten het in het tweede gedeelte (het 
kolderschaak gedeelte) afweten. Wel deden zij mee aan het snelschaken in de eerste 
(selectie-) ronde. Na het snelschaken bleven er drie finalegroepen van 6 personen over 
waarin gestreden werd om het kolderschaakkampioenschap van Zutphen.  
 
Ter voorbereiding haalde ik vijf varianten van het kolderschaak uit de oude doos, te 
weten: schietschaak, schaduwschaak, halfschaak, lijnschaak en damschaak. De meeste 
leden maakten voor het eerst kennis met deze bijzondere varianten van het schaakspel. 
Hieronder zal ik nog eens voor de toen afwezige leden de spelregels uiteenzetten. 
 
Schietschaak; 4 minuten p.p.p.p.: éénmaal met wit en éénmaal met zwart.  
In het schietschaak dient men zeer goed op zijn qui-vive te zijn omdat elk stuk dat 
aangevallen staat zonder meer van het bord ‘geschoten’ mag worden. Als bijvoorbeeld de 
witte dame op f3 staat, worden de zwarte pionnen op f7 en b7 aangevallen (ervan 
uitgaande dat deze pionnen nog niet bewogen hebben en er geen andere stukken 
voorgeplaatst zijn). Als wit op dit moment aan zet is, mag (in plaats van een zet te doen) 
dus zonder meer het aangevallen stuk (in dit geval een pion) verwijderd worden. Als wit 
ervoor kiest een zet te doen, mag dit natuurlijk niet meer.  
 
Schaduwschaak; 7 minuten p.p.p.p. 
In het schaduwschaak beweegt een geldstuk (bijvoorbeeld een euro) synchroon mee met 
de zetten die gespeeld worden. In de beginstand ligt dit geldstuk op veld e4. Het geldstuk 
kan alleen op lege velden terechtkomen. Tijdens het spel zal al snel blijken dat bepaalde 
zetten onmogelijk zijn, omdat het geldstuk niet op een door een stuk bezet veld mag 
komen. De partij aan zet verplaatst -alvorens de klok in te drukken- ook het geldstuk. 
 
Halfschaak; 10 minuten p.p.p.p. 
In het halfschaak heeft wit een zwarte damevleugel en zwart een witte damevleugel. Het 
halfschaak is een verkleinde vorm van doorgeefschaak. De stukken die op de damevleugel 
geslagen zijn, mogen bij wijze van zet op de koningsvleugel geplaatst worden en zodoende 
in het verdere verloop van het spel deelnemen. De stukken die op de koningsvleugel 
geslagen zijn dienen echter in het doosje gedeponeerd te worden. De stukken op de beide 
vleugels zijn gebonden aan hun speelhelft en de partij aan zet moet kiezen of er op de 
damevleugel of op de koningsvleugel een zet gedaan wordt. Bij het plaatsen van een (op 
de damevleugel) geslagen stuk op de koningsvleugel, mag niet direct schaak worden 
gegeven en mag een pion niet direct promoveren. 
 
Lijnschaak; 10 minuten p.p.p.p. 
In het lijnschaak nemen de stukken het functiekarakter van de stukken aan op de lijn, 
zoals die in de beginstelling op het bord staan. Bijvoorbeeld een paard op de a- of de h-lijn 
neemt het functiekarakter van een toren aan. Op de c- of de f-lijn neemt een paard het 
functiekarakter van een loper aan. Op de d- en de e-lijn blijven echter alle lichte stukken 
hun eigen functiekarakter behouden. Een paard op de e-lijn blijft gewoon een paard en 
neemt dus niet het functiekarakter van een koning aan en een paard op de d-lijn blijft 
eveneens gewoon een paard en neemt dus ook niet het functiekarakter van een dame aan. 
De dame blijft alleen op de d- en de e-lijn haar eigen functiekarakter behouden. De koning 
en de pionnen blijven hun eigen functiekarakter te allen tijde behouden.  
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Damschaak; 5 minuten p.p.p.p. 
In het damschaak is slaan verplicht, gaan alle pionnen schuin en is en passant slaan geen 
regel meer. 
 
Nadat voor iedereen enigszins duidelijk werd wat de bedoeling was, kon het kolderschaak 
beginnen.  Er ontstond grote hilariteit bij iedere variant. Iedereen riep door elkaar heen. 
Vele vragen moesten beantwoord en spelregels vaak herhaald. Soms bleef het een tijdje 
stil maar dat duurde nooit erg lang. De ene verbaasde uitroep volgde op de ander. Al met 
al was het een gezellige boel en werd er toch nog –voor zover mogelijk- serieus 
gekolderschaakt. Daniel Alink won de A-groep en is derhalve kolderschaakkampioen van 
Zutphen geworden. Voor iedereen was er een prijsje beschikbaar en een bloemetje voor 
Dinie. Dan volgt nu nog de uitslag. Bij gelijk aantal punten gaf het onderlinge resultaat de 
doorslag. 
 
Finalegroep A:  1 Daniel Alink  4 

2 Klaas Hagendijk 3½  
3 Jan Kalkwijk  3½  
4 Eric Kloppers  2½  
5 Willem Oving  1 
6 Nagib Zafari  ½  

 
Finalegroep B: 1 Gerrit Ruegebrink 4 
   2 Jan Blaak  3 
   3 Wim Bekkers  2½  
   4 Olav Wilgenhof 2½  
   5 Wim van Haaster 2 
   6 Hans de Vos  1 
 
Finalegroep C: 1 Harry de Rover 4 
   2 Arne Post Uiterweer 4 
   3 Wim van Schooten 2 
   4 Egbert Talens  1½  
   5 Piet van Gorkum 1 
   6 Meinze Weerman ½  
 
 
Olav Wilgenhof
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Ledenlijst 

Naam   Elo    
Daniel Alink    1817   
Wim Bekkers    1499   
Jan Blaak    1696   
Henk Boland    1548   
Jeroen Bosch   1974   
Sule Dzepar    1860   
Raymond Gieteling   1484  
Albert Goedkoop   1780  
Piet van Gorkum   1365  
Wout van Gulik   
Wim van Haaster   
Klaas Hagendijk   2045  
Paul Ham    1246   
Kees Henstra      
Wouter Janse   1696   
Albert Jansen   1506   
Fred Jongkind       
Jan Kalkwijk    1988   
Eric Kloppers   1779   
Rik de Lange    1819   
Wim van Meeteren   1615  
Han Molewijk    
Tom Molewijk    1596   
Willem Oving   1855   
Frank Posthuma   1698  
Dirk van Rikxoort   1686  
Wouter Rothengatter 1766  
Harry de Rover     
Gerrit Ruegebrink   1780  
Wim van Schooten   
Jurriën Schouten   
Egbert Talens   1348   
Vincent Theissen   
Arne Post Uiterweer   
Max Venema    1359   
Wilfred Verbeek   1621  
Hans de Vos    1675   
Meinze Weerman   1624  
Cor Weltevrede  1359  
Olav Wilgenhof   1624   
Berry Withuis   1884   
Nagib Zafari    1775   
 


