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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 
 
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 
0575-513580 
 
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: 
26-4-2002 
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Voorwoord 
De Fide heeft er weer 2 wereldkampioenen bij. De 18-jarige Ruslan Ponomariov en de 25-
jarige Chinese Zhu Chen. In onze interne competitie staat Jan Kalkwijk nog steeds aan kop. 
Bij de externe wedstrijden heeft het 1e helaas wederom verloren en staat nu voorlaatste. 
Men moet nog 3 wedstrijden, tegen ASV, Lelystad en Bennekom. Bennekom staat laatste 
en Lelystad staat 1 wedstrijdpunt boven ons. Als we van deze 2 winnen dan handhaven wij 
ons in ieder geval. Het 2e team heeft eveneens verloren en kan zo het kampioenschap wel 
vergeten. Het 3e team heeft voor het eerst gewonnen en staat nu op de 6e plaats. Er 
degradeert maar 1 team uit deze klasse, dus handhaving moet mogelijk zijn. Het 4e team 
verloor van Wisch met 3½ - 2½ en staat 5e. Het 5e heeft gewonnen van Schaakmaat 6 met 
4-2 en staat nu op de 4e plaats. 
Albert Goedkoop heeft om redenen van persoonlijke aard lidmaatschap opgezegd. 
 
Vriendelijke schaakgroeten, 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 

Redactioneel 

Met twee weken vertraging nu dan toch nog een nieuwe editie van onze beminde Toren. 
Erg veel tijd heb ik er niet aan kunnen besteden omdat ik dus midden in een verhuizing zit. 
Dat wil zeggen, het huis waar ik zal komen te wonen heeft een stevige opknapbeurt nodig. 
Over de interne competitie zijn nogal wat vragen gerezen en heerst er enige onvrede 
onder een aantal leden. Ik moet bekennen dat het beeld wat ik hierover had aan het begin 
van de competitie niet erg duidelijk was, ook niet voor mezelf. Gaandeweg kreeg het meer 
gestalte, echter heeft het zoals gezegd tot enige frustratie geleid bij een aantal leden; 
hoger geplaatste spelers tegen lager geplaatsten uit laten komen is hiervan het meest 
geuite. Ik moet erbij zeggen dat voor mij het ook allemaal nieuw is geweest dit seizoen en 
ik besef dat er enige inconsequenties in het systeem zijn geslopen. Daar kan ik helaas niet 
iets meer aan veranderen. Voor het komende seizoen zal ik vooraf uitgebreid verslag doen 
in de Toren. Het beeld dat ik heb over de interne zal ik dus vooraf presenteren, zodat 
hierop dan weer gereageerd kan worden, teneinde goed voorbereid het nieuwe seizoen in 
te gaan en ellenlange discussies op de jaarvergadering te voorkomen. Ik hoop dat u enig 
begrip heeft voor de dingen die dit seizoen zijn misgelopen. Gerrit Ruegebrink schreef een 
verslag over het Basisschoolschaaktoernooi. Verder zijn er van het tweede, derde en het 
vierde team enige wedstrijdverslagen binnengekomen en van Wim van Haaster een stukje 
over professor Elo. 
Veel Leesplezier. 
 
 
Olav Wilgenhof 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 2 – Schaakstad 5 

Na 4 wedstrijden was de stand als volgt: 
 
1. VDS   7 matchpunten 19 bordpunten 
2. Zutphen 2  6 matchpunten 20½ bordpunten 
3. Ede   6 matchpunten 19 bordpunten  
4. Schaakstad 5 5 bordpunten  17½ bordpunten 
 
Zouden we winnen en VDS een misstap maken dan hebben we goede kans om kampioen te 
worden. Ja, als we zouden winnen……………, maar we verloren met 4½ - 3½. 
 
Toch leek het er in het begin niet op dan we zouden verliezen. Als eerste wist Olav het 
punt binnen te halen, eerst ging pion f7 eraan en daarna de partij. Jan Blaak stond 
moeilijk, tegenstander had een sterke aanval en offerde een stuk. Jan verdedigde zich 
echter knap en wist zowaar de partij winnend af te sluiten. Wim van Meeteren, onze 
invaller voor Vincent, speelde een prima aanvallende partij. Tegenstander stond zo vast 
als een huis, maar om een huis te slopen moet er blijkbaar meer materiaal ingezet worden 
dan schaakmateriaal. Nu werd het een verdienstelijke remise. We hadden nu al 2½ punt. 
Op de andere borden stonden Willem en Sule goed; Hans, Kees en Gerrit wat minder.  
Gerrit speelde, zeer ongebruikelijk voor hem, de Franse verdediging, kwam goed uit de 
opening, maar ging toen lelijk de fout in na Db6 met aanval op pion f2 en b2. Tegenstander 
verdedigde f2. Ik dacht lang na en merkte zelfs nog op: “Sla nooit een pion op b2, ook al is 
het goed”. Toch kon ik de verleiding niet weerstaan en dat heb ik geweten. Ik zal het nooit 
meer doen, want vanaf dat moment had de tegenstander de touwtjes stevig in handen. 
Een dikke nul was het gevolg. Hans stond wat minder, zwakke Koningsloper op d3 en 
pionnen op c4 en e4, dus Loper op d5 is veel beter. Hans verloor uiteindelijk de partij. Dan 
Sule z’n partij. Sule stond vanaf het begin uitstekend. Op het eind stond de Loper van de 
tegenstander ingesloten op h2. Vanaf dat moment had de tegenstander alleen maar de 
keus om zo agressief mogelijk te spelen en dat had voor hem een positief resultaat. Kees 
stond, volgens mij, vanaf het begin wat minder: ontwikkelingsachterstand en een zwakke 
Dame-Loper. Hoe het precies gegaan is weet ik niet, maar Kees vertelde dat hij terecht 
verloren heeft. Willem tenslotte, speelde een beresterke partij, solide opgebouwd, 
gebruik makend van sterke velden, open lijnen etc. Hij wist op een zeer fraaie manier te 
winnen, maar het was helaas niet voldoende voor de winst van de wedstrijd. Volgende 
wedstrijd beter, op 4 maart tegen De Cirkel uit Ede. 
Stand na de 5e ronde: 
 
1. VDS   9 matchpunten 
2. Ede   8 matchpunten 
3. Schaakstad 5 7 matchpunten 
4. Zutphen 2  6 matchpunten 
5. De Cirkel  4 matchpunten 
6. Pallas 2  3 matchpunten 
7. Voorst  2 matchpunten 
8. Schaakmaat 4 1 matchpunt. 
 
Er promoveert 1 team. Er degraderen er 2; geen van beide is op ons van toepassing. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 2 – De Cirkel 

Maandag 4 maart jl. speelde het tweede team van Zutphen een thuiswedstrijd tegen De 
Cirkel uit Ede. Voordat de wedstrijd kon beginnen moest eerst nog geregeld worden dat 
een aantal spelers van De Cirkel bij het Volkshuis opgehaald werden. Kennelijk had men 
deze locatie als speelzaal op maandag aangemerkt. Daarbij kwam ook nog dat door een 
ongeval op de snelweg een aantal leden van de Edese club in de file stonden. Er werd 
besloten om 20.20 uur de wedstrijd aan te vangen. De mensen die nog niet gearriveerd 
waren moesten het uiteindelijk met ongeveer 10 minuten minder bedenktijd doen. Gerrit 
bombardeerde mij tot wedstrijdleider omdat hij –nog niet geheel hersteld van een griepje- 
bij een eventuele snelle afwikkeling van de partij eerder naar huis wilde.  
 
Kees Henstra aan bord 1 speelde een Hollandse partij. In het middenspel had hij meer 
ruimte en beschikte hij over het loperpaar. Veel meer kan ik er niet over zeggen omdat hij 
al snel de partij naar zich toetrok en winnend afsloot.  
Willem Oving aan bord 2 had zeer actief spel en lange tijd stond de zwarte witveldige 
loper opgesloten. Hij wist zijn stellingvoordeel om te zetten in winst. 
Sule Djepar aan bord 3 speelde Scandinavisch en werd langzaam maar zeker verder de 
verdediging in gedrukt. Het kostte hem een pion en later de partij. 
Vincent Theissen aan bord 4 kreeg het door hem zo gehate Frans tegen zich. Kennelijk 
weet hij zich toch redelijk te handhaven in deze opening want ondanks een pion minder 
wist hij het spelletje remise te houden.  
Hans de Vos aan bord 5 speelde Caro-Kann en werd in de verdediging gedrukt. Zijn 
tegenstander beging echter een blunder en verloor de dame voor een stuk. Het spelletje 
duurde daarna nog redelijk lang, maar De Vos van Steenwijck tot Nederveenkappell won 
uiteraard wel. 
Ikzelf aan bord 6 speelde d4, Pf6, Lg5, Pe4, Lh4, g5, f3. De naam van deze opening weet ik 
niet hoewel ik het graag speel. Mijn tegenstander probeerde de stelling solide te houden 
maar kwam daardoor nooit aan de rokade toe. Zijn damevleugel bleef onderontwikkeld 
zodat ik door middel van een stukoffer een mataanval kon voorbereiden. In razende 
tijdnood won ik de partij. 
Gerrit Ruegebrink aan bord 7 speelde Caro-Kann, verdedigde zeer solide en kwam een pion 
voor. Hij wist echter niet hoe de partij te winnen en kwam remise overeen. 
Jan Blaak aan bord 8 kreeg Siciliaans tegen zich en hij ontpopte zich als een heldhaftige 
drakendoder. Met aanvallend spel en ver opgerukte pionnen op de koningsvleugel trok hij 
de partij naar zich toe. 
Uitslag: 6 – 2. 
 
 
Olav Wilgenhof 
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Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 3 

Ons het 3e team speelt dit jaar niet best in de 3e klasse van de OSBO. Er dreigt zelfs 
degradatie! Er zijn daarvoor verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo heeft het 3e steeds 
met 1 of meer invallers moeten spelen. Het getuigt van grote clubliefde dat er steeds weer 
mensen zijn die zich spontaan aanbieden om met het 3e mee te doen. Soms moet ik 
iemand 's morgens vragen om 's avonds mee te willen spelen. Tegen V.D.S. 2 (Beekbergen) 
kon ik slechts beschikken over 2 spelers. Na overleg met de wedstrijdleider kon de 
competitiewedstrijd een week opgeschoven worden, waarbij V.D.S. zich zeer coulant 
opstelde. (Hulde).  
Zoals altijd in zo'n periode speelt men ook nog ongelukkig. Gevolg onnodige nederlagen. 
Het dubbeltje kan net zo goed de andere kant opvallen.  
Hier volgen enkele uitslagen:  
3e ronde Pallas 3 - Zutphen 3 4 - 2  
4e ronde Zutphen 3 – Ugchelen 2 - 4  
Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, had hier meer ingezeten.  
5e ronde V.D.S. 2 - Zutphen 3 2½ - 3½  
Eindelijk lachte het geluk ons toe, want bij een stand van 2½ - 2½ stond Harry de Rover 
glad verloren. Maar zijn tegenstander blunderde waardoor Harry het volle punt kon 
binnenhalen en daarmee de eerste zege van ons team.  
Het 3e heeft nu 3 punten en staat 3e van onder. Schaakmaat 5 en Schaakstad 8 hebben 
ieder 2 punten.  
Op 4 maart a.s. staat de belangrijke wedstrijd tegen Schaakstad 8 op het programma. Bij 
winst zijn we denk ik wel veilig. In april moeten we nog tegen Twello. Al met al wordt het 
nog behoorlijk spannend.  
 
 
Wim van Meeteren 
 

Wedstrijdverslag Extern: Lochem 2 - Zutphen 4 
Voor de tweede keer in deze competitie vertrokken wij met 5 man. Dus voor de tweede 
keer begonnen wij met een 1 – 0 achterstand. Voor Han Molewijk viel Jurriën Schouten in. 
Aanvankelijk ging de strijd aan de 5 borden gelijk op. Albert stond vrij snel een pion voor, 
maar rond 22.15 uur was hij de eerste die moest opgeven. Op mijn bord stond toen nog 
een remise-achtige stand, maar daarna voelde ik mij langzaam richting moeras afglijden. 
Om 23.00 uur was het mij gebeurd, evenals bij Jurriën Schouten. Harry de Rover en Wim 
van Schooten maakten toen snel remise.  
 
H. Kroes   - H. de Rover  ½ - ½  
J. Spijkerbosch - W. Verbeek  1 – 0 (regl) 
J. Wevers  -  J. Schouten  1 – 0 
A. Hulze  -  A. Jansen  1 – 0 
C. Boerlage  - W. Bekkers  1 – 0 
N. v/d Zee  - W. van Schooten ½ - ½  
 
 
Wim Bekkers 
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Toernooiverslag: Basisschoolschaakkampioenschap 

23 februari heeft het basisschoolschaakkampioenschap van Zutphen / Warnsveld / Vorden 
plaatsgevonden in basisschool Welgelegen in Warnsveld. 20 teams (12 scholen) deden mee 
aan dit kampioenschap. Een team bestond uit 4 spelers en 1 wisselspeler, dus zo’n 100 
kinderen speelden mee. De beste school uit Zutphen, Warnsveld en Vorden mag meedoen 
aan de halve finales van de Osbo op 16 maart 2002. De Scheperstee uit Warnsveld is 
ongeslagen kampioen geworden. De Vrije school uit Zutphen en de Garve uit Wichmond 
hebben zich eveneens geplaatst voor de halve finales. Het is elke keer weer een genot om 
te zien hoe leuk de kinderen bezig (geconcentreerd) zijn. Toch is het voor hen een 
spannende dag. Veel kinderen doen voor het eerst mee en hebben slecht geslapen. Het viel 
op dat er dit jaar meer kinderen uit de lagere groepen meededen dan voorgaande jaren. 
Het aantal herdersmatten was haast niet meer bij te houden. Ook een patstelling kwam 
veelvuldig voor. Soms wist men mat te zetten op een manier die ik niet voor elkaar zou 
krijgen, of dat iets zegt over het niveau van de kinderen of over het niveau van mij dat 
laat ik in het midden. Mat zetten met 2 wit-veldige Lopers is toch knap nietwaar? Ik 
merkte daar wat van op, maar het antwoord was verrassend: “de pion is gepromoveerd en 
ik heb er een Loper voor terug gevraagd”. Subliem gespeeld! 
Wethouder van Oosten van de gemeente Zutphen heeft de prijsuitreiking verricht. Ook hij 
was verbaasd dat de kinderen zo geconcentreerd en stil aan het schaken waren. Voor elk 
team was er een beker beschikbaar en elk kind kreeg een vaantje mee naar huis.  
Het was een zeer gezellig en voorspoedig verlopen kampioenschap, volgens mij voor de 18e 
keer georganiseerd door het S.G. Zutphen.  
Dank nog aan Coen, Olav, Rob, Wim, Leon, Lisanne en Eline voor de hulp, want zonder 
jullie hulp zou het kampioenschap niet zo voorspoedig verlopen zijn.    
Het S.G. Zutphen timmerde zo weer positief aan de weg. 
 
 
Gerrit Ruegebrink 
 

Schaakuitslagen voorspellen 

Onlangs kwam ik in een wiskundeboek voor 5 VWO een pagina tegen die over de aan ons 
allen bekende professor Elo ging. De pagina behoorde niet tot de verplichte stof, maar was 
meer ‘ter lering ende vermaeck’. Toen ik het een en ander aan Olav, Gerrit, Paul en 
Wouter liet zien, hadden zij allen déjà-vu-achtige reacties die herinneringen opriepen aan 
de middelbare school: ‘Dat is toch wel heel lang geleden’ en ‘Het getal pi in een 
integraalberekening?’ en ‘Het ziet er toch wel ingewikkeld uit, misschien kan mijn broer 
het allemaal volgen.’ 
 
Hoe het ook zij, het is een fraai stukje werk van die professor vind ik, de moeite waard om 
het eens aan de hele vereniging te laten zien. Mocht u het niet kunnen volgen, niet 
getreurd, u bent de enige niet. Het doorlezen alleen al is een aardige bezigheid, die 
associaties oproept met de creatieve uitingen van Karel Appel; alsof het een mooi 
schilderij betreft, waar je de essenties ook niet helemaal van hoeft te doorgronden.  
 
De lange berekening eindigt met een aardig overzicht van de overwinningskansen bij 
verschillen in eloratings.  
 
 
Wim van Haaster 
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Agenda 

Maandag 11 maart Intern ronde 19 
 
Zaterdag 16 maart Zutphen 1 – ASV 3 
 
Maandag 18 maart Intern ronde 20 
 
Zaterdag 23 maart Bestuursvergadering 
 
Maandag 25 maart Paaseierentoernooi 
 
Maandag 1 april Paasmaandag: geen schaken 
 
Zaterdag 6 april Lelystad – Zutphen 1 
 
Maandag 8 april Zutphen 4 – Schaakstad 9 
 
 Zutphen 5 – Ugchelen 3 
 
Disdag 9 april Twello – Zutphen 3 
 
Donderdag 11 april Ede – Zutphen 2 
 
Maandag 15 april Rapid ronde 4 (20 min. pp/pp) 
 
Maandag 22 april Intern ronde 22 
 
Vrijdag 26 april Deadline kopij Zutphense Toren 83 
 
Zaterdag 27 april Zutphen 1 – Bennekom 
 
Maandag 29 april Intern ronde 23 
 
Maandag 6 mei Theoriebehandeling 
 
Maandag 13 mei Intern ronde 24. Laatste ronde! 
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Ledenlijst 

Naam + Elo    
Daniel Alink    1817   
Wim Bekkers    1499   
Jan Blaak    1696   
Henk Boland    1548   
Jeroen Bosch   1974   
Sule Djepar    1860   
Raymond Gieteling   1484   
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 
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   
 


