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Redactioneel  

 
Chaos! Complete chaos! Oh wacht, ik ben al aan het typen. Hee, jongens en meiden! Alles 
goed? Met de meeste van ons in ieder geval wel! “De meeste”? Dát leg ik zo nog uit… We 
hebben er de afgelopen paar maanden weer een heleboel leden bij gekregen. Maar dat 
hadden jullie vast al gemerkt! Een probleempje is dan wel dat we de laatste paar maanden 
ook eigenlijk elke week weer een leraar moesten missen. Op dit moment is er zelfs een 
van ons ziek en een ander op vakantie… Probleempje dus, want hierdoor is het vaak wel 
een béétje een chaos op de club en kunnen we jullie helemaal niet goed lesgeven! 
Tegenwoordig weten we door alle uitval vantevoren al bijna niet welke Stap we les gaan 
geven… Nou zijn wij als jeugdleiders ontzettend slim, dus we hebben voor dit probleempje 
al een oplossing bedacht. En dat gaan jullie de komende weken hopelijk merken op de 
club! In ieder geval hopen we dat we iets minder gezellige chaos en iets meer gezellige 
lessen gaan hebben! 
Wat dit clubblad betreft: hier vind je weer veel toernooi- en wedstrijdverslagen. Met 
foto’s natuurlijk! Oh ja, voordat ik het vergeet: het is alweer een tijdje geleden, maar 
ondertussen is ook bekend geworden wie de najaarscompetitie gewonnen heeft. Dit is… 
Areg! Gefeliciteerd, Areg!  
Felicitaties zijn ook verdiend door Geert Houterman (kennen jullie die nog?) en Lennaert 
Stronks. Zij wisten op het afgelopen OSBO-jeugdkampioenschap beide 2e te worden! 
Gefeliciteerd dus! 
Nou, hier hou ik het voorlopig maar bij. Ik hoop dat jullie fijne Paasdagen hebben (en een 
nog fijner Paaseitjestoernooi).  
Veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
Rob 
 
 
 

Agenda 

 
zaterdag 3 april Externe wedstrijd Zutphen D te Nijmegen 
 
vrijdag 9 april  Goede vrijdag; paaseitjestoernooi (wel schaken dus!) 
 
vrijdag 30 april Tulpvakantie; vrij schaken! 
 
vrijdag 7 mei  Tulpvakantie; gewoon schaken! 
 
vrijdag 4 juni  Proefexamens 
 
vrijdag 25 juni Examens 
 
vrijdag 2 juli  Einde seizoen; Prijsuitreiking, Diploma-uitreiking en Spelletjesavond 
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Interne competitie 
 
We zijn nog niet zo lang bezig in de voorjaarscompetitie; om precies te zijn hebben we nu 
vier van de veertien rondes gespeeld. Aangezien de ranglijst na vier ronden niet zo heel 
veel betekent, heb ik maar besloten een paar bomen te sparen en hem niet op te nemen in 
dit clubblad. Ik kan wel vertellen dat Areg inmiddels alweer bovenaan staat met 4 
gewonnen partijen. 2e staat Heleen met 3 gewonnen partijen uit 3 wedstrijden; spannend 
dus! Volgende Loper meer. 
 
Coen 
 

Externe competitie: Zutphen D (21-02-2004) 
 
Van de eerste finaledag van het D-team heb ik geen verslag. Dat heeft Daniel naar me 
opgestuurd, maar op de een of andere manier is het niet goed bij mij aangekomen…  Wat 
ik wél weet is dat we door een zieke Andre en een afwezige Lennaert een best wel 
verzwakt team hadden. We speelden uiteindelijk ook maar met 3 personen, omdat Andre 
vlak van tevoren af moest zeggen… We beginnen op deze manier al aardig bekend te 
worden als de club die altijd een speler te weinig meeneemt… 
Hieronder de uitslagen op een rijtje: 
 
Wageningen D – Zutphen D: 2-2 
Zutphen D – BYE: 3-0 
Zutphen D – De Cirkel D1: 1-3 
De Toren D2 – Zutphen D:  2-2 
Zutphen D: Schaakmaat D1:  0-4 
 
Hiermee staan we, met 4 wedstrijdpunten en 8 bordpunten, 7e van de 9 teams. Op 3 april 
hebben we nog een kans om wat hoger te komen. Nou maar hopen dat iedereen er dan is! 
 
Rob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zutphen D had op de 
eerste finaledag maar 
3 spelers mee: Sjoerd, 
Tom en Areg. 
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Toernooiverslag: OSBO-PJK 

 
Net als elk jaar werd het OSBO-jeugdkampioenschap weer in de Kerstvakantie gehouden. 
Hieronder het verslag. 
 
Dag 1 (27-12-2003) 
 
Vandaag spelen er in drie leeftijdscategorieën spelers van onze club mee. In de A-groep 
doen Daniel Alink en Geert Houterman mee, Levon Sahakian en Jaimy Hageman spelen in 
de C-groep mee en in de E-groep vinden we David Enthoven (eigenlijk F-speler) terug. Het 
begint allemaal al goed als David één van de twee spelers in de hele zaal is, die geen 
tegenstander heeft. Gelukkig mogen ze tegen elkaar spelen, zodat David niet een ronde 
hoeft te wachten. Helaas speelt zijn tegenstander zó goed, dat David al heel snel verliest. 
Dit was de eerste keer dat ik iemand in de E-groep zo effectief pionnen heb zien offeren! 
Geert opent zijn eerste partij met iets dat me op de een of andere manier aan het 
gekkenmat doet denken (met pionnen op b5 en c5). Hij heeft ongetwijfeld weer wat 
gemene openingsplannetjes in zijn hoofd zitten. 
Levon’s eerste partij gaat goed. Hij is de enige met stukken in het centrum en heeft zo de 
controle over het hele bord. Jaimy is in een pion-vorkje getrapt!? Als hij maar niet zo 
slecht gaat spelen als vorig jaar! Hij weet het nog een uur vol te houden, maar verliest 
uiteindelijk wel. Levon heeft dan nog wel het initiatief, maar er zijn al een boel stukken 
afgegaan, dus misschien dat hij te weinig overheeft om er nog iets mee te doen… 
David heeft ondertussen zijn 2e partij ook verloren. Helaas verliest hij ook de derde partij. 
Hij zet telkens weer een aanval op, maar vergeet dan zijn Koning te verdedigen en wordt 
matgezet… 
Daniel staat al deze tijd, vind ik, nogal onduidelijk. Hijzelf vertelt me dat hij goed staat, 
aangezien hij positioneel beter staat. “Ik heb een echte ‘Alink-stelling’: klein voordeeltje, 
lekker uitbuiten…” 
Geert staat ondertussen ook goed. Of zoals hij het zelf zegt: 
Geert: “Ik sta een stuk voor” 
Rob: “Hoe krijg je dat nou voor elkaar?” 
Geert: “Ja, hij speelde de opening verkeerd…” 
Levon’s eerste partij eindigt na 2 uur toch in remise. Geert wint en Daniel remiseert, 
zodat nu van iedereen een uitslag binnen is. Tijd voor een frikadellenpauze! In de kantine 
blijken ze namelijk best wel lekkere frikadellen te hebben! Zo lekker, dat David er nog 
eentje voor zijn moeder mee wil nemen… Na de frikadellen rekenen David en ik uit dat 5 
seconden 180 keer in 15 minuten passen. David gaat hierom proberen bij elke zet minimaal 
5 seconden na te denken. Eens kijken of het werkt! En ja hoor, even lijkt het te werken, 
want in recordtijd wint hij én een Paard én een Toren. Alleen vergeet hij zich nog altijd te 
verdedigen, waarna een sneaky Dame hem toch weer mat zet… En zo gaat het eigenlijk de 
hele dag door. David komt, vind ik, telkens weer beter te staan, alleen dan dringt zijn 
tegenstander z’n stelling binnen en staat David plotseling mat. Uiteindelijk besluit David 
deze dag (en het toernooi) met maar 1 punt van de 11. Dit geeft toch maar aan hoe sterk 
dit toernooi wel niet is… Volgende keer beter David! 
Daniel en Geert doen wat ze de ronde ervoor ook hebben gedaan … maar dan andersom. 
Daniel wint en Geert speelt remise bedoel ik. Levon haalt uiteindelijk 2 punten uit 3 
partijen, Jaimy 1 punt. 
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Dag 2 
 
Op dag 2 wordt er niet meer gespeeld in de E-categorie. In plaats daarvan mogen de  
D-spelers nu spelen. En daar hebben we er 4 van meegenomen: Lennaert Stronks, Areg 
Sahakian, Andre Sahakian en Jeroen Landsheer! Het begint al goed als Areg’s tegenstander 
er niet blijkt te zijn. Misschien dat die niet durfde? Er wordt snel een andere tegenstander 
voor hem gezocht en plotseling speelt hij 19 borden hoger!  Lennaert’s tegenstander is er 
wél en deze gaat enthousiast van start. In een mum van tijd zijn er al 4 stukken geslagen. 
Andre maakt het nóg bonter: hij is na 6 minuten al in het eindspel aangekomen. Andre 
krijgt dan nog een tip van zijn tegenstandster mee: “Waarom gaf je daar niet schaak met 
je Toren? Dan moest ik met mijn Koning weg en dan kun je daarna met je Toren mijn Dame 
slaan!” Maar dáár trapt Andre niet in! “Nee hoor, dan sla je toch gewoon mijn Toren met 
de Dame?” “Oh ja!”, klinkt het aan de andere kant van het bord. Vervolgens wint Andre 
een paar zetten later alsnog de Dame. En een Toren. En een Loper. Jeroen is de laatste bij 
wie ik ga kijken en hij blijkt ook meteen de allermoeilijkste tegenstander te hebben: Floris 
Busscher. Deze tegenstander is wel héél erg sterk (hij is bijvoorbeeld Open Apeldoorns 
kampioen in zijn leeftijdscategorie) en Jeroen weet het dan ook niet te houden. Areg en 
Lennaert winnen wél, net als Andre natuurlijk. Jaimy is ondertussen met een rustige partij 
bezig. Na 15 zetten is er nog niets van het bord verdwenen. Wel is er ongelijk gerokeerd, 
dus het kan nooit lang meer duren voor er iets geslagen wordt… Levon heeft ook alles nog 
op het bord staan, maar hij is nog maar 8 zetten ver… 
Geert speelt ondertussen tegen Sander van Eijck. Als er iemand is die onze jongens kan 
tegenhouden, is het Sander wel. Hij is namelijk de sterkste speler in de poule en trouwns 
ook regerend OSBO-jeugdkampioen. Er wordt lekker snel gespeeld: 10 zetten binnen 5 
minuten. Toch wel lekker als je je openingen kent! Daniel speelt de eerste ronde tegen 
Kasper Uithof. Daniel: “Vorig jaar had ik hem mat in 20 zetten!” En ook dit jaar gaat het 
lekker, want Daniel komt na 10 zetten al een gezonde pion voor te staan… 
Als ik weer in de andere zaal terugkom (Daniel en Geert spelen in een aparte zaal), zie ik 
dat Lennaert weer goed bezig is. Hij staat in een eindspel 2 vrijpionnen voor. Areg heeft 
ook niet al te veel problemen: hij staat een Dame voor. Jaimy speelt ondertussen goed: hij 
weet met een combinatie een Loper te winnen! Andre is even verderop niet zo zuinig met 
zijn pionnen: hij is er al 5 tegen 1 kwijt! Jeroen raakt, terwijl ik aan het kijken ben, door 
een truukje zijn Dame kwijt. Daar is natuurlijk geen redden meer aan… Omdat we zoveel 
spelers mee hebben, vind ik het moeilijk om bij iedereen te kijken. Of zou dat komen 
doordat we tussen de ronden door óók schaken en ik dan mee doe? In ieder geval verliest 
Geert zijn eerste partij en wint hij zijn tweede. Daniel doet het andersom: zijn eerste 
partij is niet zo’n probleem voor hem, maar de tweede partij verliest hij wel. Levon en 
Jaimy halen elk 1,5 punt vandaag, waarbij Levon’s overwinning tegen Jaimy is! Ook in de 
D-groep spelen 2 van onze spelers tegen elkaar; Lennaert weet Areg te verslaan. 
Uiteindelijk weet Jeroen 2 uit 7 te halen, Andre 3 uit 7, Areg 4 uit 7 en Lennaert zelfs       
6 uit 7! 
 
Dag 3 
 
En ja hoor, ook vandaag spelen er 2 van onze spelers tegen elkaar, namelijk Daniel en 
Geert. Ze er al een beetje rekening mee gehouden want ze hadden van tevoren alvast wat 
openingen met elkaar besproken. Zo van: “Ik weet nog niet wat ik tegen jou ga spelen, 
maar dát in ieder geval niet.” Of: Misschien speel ik wel Pf6 tegen jou.” 
In de andere zaal heeft Areg wéér geen tegenstander!? Ze doen het expres! Gelukkig weten 
ze weer een speler voor Areg op te trommelen. Lennaert staat ondertussen tweede en 
moet tegen de nummer 3, die óók 6 uit 7 heeft! Jeroen heeft even verderop een wel héél 
mooi mat: hij zet mat met een Paard op f7! Uiteindelijk weten al onze vier D-spelers hun 
eerste partij te winnen. Bij Levon en Jaimy gaat het minder goed. Levon weet nog een 
remise uit het vuur te slepen, maar Jaimy verliest zijn partij. Als ik, na drie kwartier, maar 
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weer eens bij de A-spelers ga kijken, zie ik dat Geert een supergoed Paard heeft, maar 
tegelijkertijd ook een superslechte Loper. Daniel ondertussen heeft een dubbelpion. Of 
laten we het een “aanvalslijn” noemen. Ik ben toch benieuwd wat dat gaat worden! 
Ondertussen is het in de D-categorie heel spannend aan het worden, want koploper Sebas 
Beumer verliest, terwijl Lennaert wint, waardoor Lennaert plotseling op de eerste plaats 
staat! Helaas verliest Lennaert 2 ronden later een partij, waardoor hij toch weer ingehaald 
wordt. Maar de tweede plaats geeft hij niet meer af! Uiteindelijk haalt Lennaert vandaag 5 
uit 6, net als Andre. Areg weet 4,5 punt te scoren en Jeroen 3.  
Levon en Jaimy scoren deze laatste dag 1,5 uit 3. Dit is voor Levon niet genoeg om bij de 
eerste drie te komen, wat hem vorig jaar wel lukte. Wel krijgt hij voor zijn prestatie de 
medaille voor de beste overige speler van zijn geboortejaar. 
De wedstrijd tussen Daniel en Geert wordt gewonnen door Geert. Daniel heeft de volgende 
ronde een Bye. Dat is op zich goed voor zijn totaalscore, maar het is níet zo goed voor zijn 
rating… Geert wint de 6e ronde ook, 2 uit 2 dus. 
 
Dag 3,5 
 
Voor de A-groep wordt er altijd nog een halve dag aan het toernooi geplakt. Met Daniel en 
Geert ga ik dus nog één keer naar Apeldoorn toe. Helaas wordt er deze dag niet zo heel 
goed gescoord. Daniel verliest, Geert speelt remise. Meer kan ik er niet van maken, ook 
omdat ik nu bij het typen van dit verslag zie dat ik m’n laatste blaadje aantekeningen 
kwijt ben… Maar in ieder geval heeft Geert met deze score de tweede plaats te pakken! 
 
Al met al is dit een succesvol toernooi geweest voor onze club. Met twee tweede plaatsen 
op het OSBO-jeugdkampioenschap, blijkt dat sommige van onze spelers toch een heel 
aardig potje kunnen schaken! Gefeliciteerd, jongens! Al met al een knappe prestatie! 
 
Nog even de uitslagen op een rijtje: 
 
A-groep: Geert 5 punten uit 7 2e plaats! 
 Daniel 3,5 punten 
 
C-groep: Levon 5 punten uit 9 
 Jaimy 4 punten 
 
D-groep: Lennaert 11 punten uit 13 2e plaats! 
 Areg 8,5 punten 
 Andre 8 punten 
 Jeroen 5 punten 
 
E-groep: David 1 punt uit 11 
 
Oh ja: op de volgende bladzijden zijn de foto’s van dit toernooi te vinden! 
 
 
Rob 
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Foto’s OSBO-PJK 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de trein hadden we een hele 
coupé voor onszelf! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

David staat veel 
aanvallender. Tóch 

verliest hij deze partij. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jaimy en Levon mogen 
hier tegen elkaar. 
Jaimy heeft er zo te 
zien wel lol om. 
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Geert tegen Daniel: 
“Je denkt toch niet 
dat ik Pf6 ga spelen, 
hé?” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hier zien we onze  

D-spelers terug tijdens 
een potje 

doorgeefschaak. 
 

 
 
 
 

 
Ze hadden daar een aardig goede kantine…  
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De prijswinnaars: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geert … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Lennaert … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… en Levon 
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Toernooi-verslag: Schoolschaken 2004 

 
Het schoolschaaktoernooi werd dit jaar gehouden op 14 februari. Valentijnsdag ja. Maar 
helaas hadden we geen betere datum vanwege club-teamwedstrijden en zo, dus we 
probeerden het dit jaar maar extra gezellig te maken… We hadden in ieder geval genoeg 
jeugdleiders om mee te helpen en ook financieel zat het weer goed, omdat we weer 
gesponsord werden door VIZ en De Rabobank. We moesten er dus wel weer een geslaagd 
toernooi van kunnen maken! 
Omdat er dit jaar héél veel aanmeldingen waren, wel 20 teams, hadden we van tevoren al 
besloten dat we twee groepen zouden maken. In iedere groep werd er 5 ronden lang 
gestreden, waarna iedereen opnieuw werd ingedeeld in groepen van vier teams. In zo’n 
groepje van vier moest je daarna nog eens 3 ronden spelen. Na 8 ronden was de strijd dus 
bekeken en tot onze verbazing wist basisschool De Waaier uit Zutphen de beker wéér te 
winnen. We waren natuurlijk niet écht verbaasd, want als je Levon, Areg en Andre 
Sahakian in je team hebt zitten, heb je toch wel een heel grote kans om te winnen… 
Tijdens het toernooi waren er weer genoeg leuke of gekke dingen te zien. Wat dachten 
jullie van een partij waarin alle 4 de lopers per ongeluk op witte velden waren komen te 
staan? Of een driedubbel-schaak? Dat is dus dat de tegenstander’s Koning schaak staat door 
3 stukken tegelijk! Natuurlijk hebben we ook weer Herdersmatjes lopen turven. Dit jaar 
waren er vrij weinig: maar 18 gedurende het hele toernooi! Wel heeft een van ons het 
Dubbeltjes-mat gezien. Het was wel een eerlijk mat, want er werd niet bij gepraat… Als 
jullie dit niet snappen, vraag dan maar aan Lennaert hoe het Dubbeltjes-mat precies gaat! 
De prijsuitreiking werd dit jaar verzorgd door Zutphen's wethouder van sportzaken, meneer 
van Os. Al met al was het dit jaar weer een geslaagd toernooi. Eens kijken of we volgend 
jaar meer dan 20 teams kunnen inschrijven! 
 
Rob 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dubbeltjes-mat”? Hoe 
gaat dat?
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Toernooiverslag: Open Apeldoorns Kampioenschap 2004 

 
In februari werd dit jaar alweer het 25e Apeldoorns Jeugdschaak Kampioenschap gehouden, 
ook wel bekend onder de naam “Foto Kuipers toernooi”. Gedurende 3 dagen mochten een 
heleboel spelers en speelsters met elkaar uit gaan maken wie er nou de sterkste was. De 
eerste dag was ik er zelf helaas niet bij, maar heeft Vincent onze deelnemers heen en 
weer gebracht. We deden met 3 spelers mee: Levon deed in de Kampioensgroep mee, 
Lennaert in de A-groep en Andre en Sasja in de B-groep. Dat klinkt allemaal best wel 
moeilijk, of niet?! Gelukkig waren het geen OSBO-leeftijdsgroepen, maar werd iedereen 
ingedeeld op schooljaar. Als je bijvoorbeeld niet meer op de basisschool zat, dan deed je 
automatisch in groep A mee… 
Van dag 1 weet ik dus niet zoveel af, omdat ik zelf niet meeging. Wel weet ik dat Levon 
het zwaar had in de hoogste groep: hij haalde 0,5 punt uit 3 partijen. Lennaert verging het 
niet al te beter met 1 uit 3. Andre haalde 3 uit 5 en Sasja 2 uit 5. 
Op dag 2 was ik er wél. We bleken midden in een sneeuwbui aan te komen. Dat was dus 
sneeuwballen gooien! Helaas blijk ik van de leiding niet bij de partijen aanwezig te mogen 
zijn. Ze pakken het nog serieuzer aan dan op het OSBO-PJK! Gelukkig was dat allemaal niet 
zo erg, omdat onze spelers sowieso op verschillende tijden speelden en er dus altijd wel 
iemand was om tussendoor een potje mee te schaken. Verder had de leiding voor een boel 
stripboeken gezorgd, een boel puzzels, een kleurplaat en … een schakende clown! Genoeg 
te doen dus! De resultaten van vandaag waren: 1,5 uit 3 voor Levon, 0,5 uit 3 voor 
Lennaert, 3 uit 5 voor Andre en 2,5 uit 5 voor Sasja. Op de terugweg missen we de trein 
nét. Hmmm… Gebeurde dat vorig jaar niet ook al? Terwijl we aan het wachten zijn oefent 
Karate-Sasja alvast wat nieuwe traptechnieken op Lennaert. De terugweg zijn we zoet met 
het spelen van potjes schaar-papier-steen of vuur-water-gras. Oh ja: we hebben ook nog 
aardig na zitten denken over waarom Sasja op de ranglijst een rating van 3925 punten 
heeft… 
Dag 3 verliep veel als de eerdere dagen. Dit keer had de leiding gezorgd voor een serie 
rebussen en een raadsel. Verder konden we aan het eind van de dag aanschuiven bij een 
schaaksimultaan door een heel sterke speler. Levon en Lennaert durfden het wel aan. 
Uiteindelijk gaat ook deze dag razendsnel voorbij. Uiteindelijk zijn de totaalscores: 3,5 uit 
9 voor Levon en Lennaert, 6,5 uit 15 voor Sasja en 8 uit 15 voor Andre. Bij de 
prijsuitreiking is het nog even spannend. Niet alleen omdat er nog een loterijtje gehouden 
wordt, maar ook omdat Sasja weer op tijd in Zutphen moet zijn om bij de kapper te zijn. 
Met de lootjes winnen we uiteindelijk niets, maar Andre mag nog wel een prijsje uitzoeken 
voor zijn 8 punten! Op de terugweg vinden we een nieuw spelletje uit: schaak-mat-pat. 
Voor de regels moeten jullie bij Levon, Andre, Lennaert of Sasja zijn! 
Nou, het was me wat dit jaar! Ik ben eigenlijk nog nooit bij een schaaktoernooi geweest 
waar ze zóveel andere dingen deden dan schaken! Voor mij was het in ieder geval best 
leuk en ik geloof dat onze spelers dat ook wel vonden. Misschien kunnen we volgend jaar 
met meer jeugdleden gaan? 
 
Op de volgende bladzijden kunnen jullie trouwens de foto’s van dit toernooi zien! 
 
Rob 
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Foto’s Open Apeldoorn’s Kampioenschap 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vier jeugdleden 
maakten we eind februari 
deze trein onveilig. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lennaert demonstreert 
wat voor leuke spelletjes 

je allemaal tijdens een 
schaaksimultaan kunt 

doen!  
 

(foto genomen door 
Sasja!) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre tussen de andere 
prijswinnaars. 
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Toernooiverslag: Bathmen 2004 
 
Op 6 maart 2004 zijn we weer met een grote groep naar Bathmen toe gegaan. Daar wordt 
elk jaar een supergezellig schaaktoernooi gehouden in een heel mooie speelzaal. Misschien 
dat jullie er daarom elk jaar zo graag naartoe gaan? Dit jaar kwam ik er helaas wat laat 
achter wanneer het gehouden werd. De meesten van jullie heb ik een paar dagen van te 
voren nog gebeld of ze mee wilden doen! Uiteindelijk gingen er ook veel van jullie mee, 
namelijk Areg, Sjoerd, Laurens, Rutger, Lennaert, Thomas, Levon en Andre!  
Bij deze trouwens meteen mijn dank aan de vader van Lennaert en de moeder van Rutger 
die beiden meehielpen iedereen naar en van het toernooi te brengen! Bedankt! 
Het toernooi zelf was weer ouderwets goed. Alleen begon het voor Areg wat minder, 
omdat de toernooileiding op de een of andere manier niet wist dat hij ook mee zou doen… 
Na wat geregel was het voor elkaar en kon Areg alsnog meedoen, maar misschien in een 
wat (te) hoge groep. Hij bleek namelijk best moeilijke tegenstanders te hebben. Over de 
gehele linie was het toernooi dit jaar trouwens best sterk bezet. Geen van onze spelers 
wist uiteindelijk een plaats bij de 1e drie te behalen. Wel krijg je bij dit toernooi áltijd een 
handgemaakt houten schaakstuk mee, op welke plaats je ook eindigt. We hoefden dus niet 
met lege handen naar huis! 
In de tabel hieronder zijn de uitslagen van het toernooi te zien. Opvallend is dat Levon 
véél remise overeengekomen is. Verder heeft iedereen ongeveer evenveel punten gehaald. 
Oh ja: let ook op Laurens zijn “knipperlicht-score”: 1-0-1-0-1… 
 
Rob 

 Groep 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

Levon Koning 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 0 4 

Areg Dame 1R 1 0 0 1 0 0 3 

Andre Toren A 1 1 0 0 1 0 1 4 

Lennaert Toren B 1 1 0 0 1 0 1 4 

Thomas Toren B 0 1 1/2 1 1 0 1 4,5 

Laurens Loper A 1 0 1 0 1 0 1 4 

Sjoerd Loper C 1R 0 1/2 1 0 0 0 2,5 

Rutger Loper E 0 0 1R 0 1 1 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle deelnemers 
aan het toernooi 
in Bathmen dit 
jaar met hun 
gewonnen 
schaakstukken.  
 
 
 
 


