
DE ZUTPHENSE 
LOPER 

 
 
 

 
 
 
 

Schaakgenootschap 
zutphen 

 

 

 

16e jaargang, nummer 95B 
november 2004 



 

De Zutphense Loper 95B 2 

 

Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 

Nou, we zijn alweer een tijdje bezig, dus het werd weer eens tijd voor een nieuw 
clubblad! Er is al het nodige gebeurd, en daar kunnen jullie hier dan weer over lezen! We 
hebben bijvoorbeeld herexamens gehad voor diegenen die het examen in de zomer nét 
niet gehaald hadden. En verder zijn de eerste teamwedstrijden alweer geweest. Elk van 
onze drie teams heeft nu een keer gespeeld en een van die keren was het zelfs een echte 
thuiswedstrijd, waarbij iedereen dus naar Zutphen toe kwam! Maarten D. doet er verslag 
van, samen met Persfotograaf Daan V.! Verder zijn er nogal wat nieuwe leden bijgekomen 
sinds het begin van het seizoen. Welkom jongens, hopelijk hebben jullie het leuk bij ons! 
Okee, veel leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
Rob 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent en Alex waren er tijdens 
de prijsuitreiking in juli niet bij 

en krijgen hier hun diploma.  
Anna krijgt ook haar diploma, 

omdat ze het herexamen  
heeft gehaald.  

Ranco tenslotte krijgt hier de 
prijs voor beste speler van Stap 1 

 
 

Agenda 
Zaterdag 20 november Zutphen C: 2e speeldag OSBO-competitie in Zevenaar 
 
Vrijdag 3 december Pepernotentoernooi 
 
Zaterdag 4 december Zutphen AB: 2e speeldag OSBO-competitie in Zevenaar 
 Zutphen D: 2e speeldag OSBO-competitie in Zutphen 
 
Zaterdag 11 december Zutphen AB: 3e speeldag OSBO-competitie in Deventer 
 Zutphen D: 3e speeldag OSBO-competitie in Deventer 
 
Zaterdag 18 december Zutphen C: 3e speeldag OSBO-competitie in Millingen 
 
Vrijdag 24 december Kerstavond. Geen schaken! 
 
27 t/m 30 december OSBO Persoonlijke Jeugdkampioenschappen in Apeldoorn 
 
Vrijdag 31 december Oudejaarsvakantie. Geen schaken!
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Interne Competitie 
Er zijn alweer negen ronden gespeeld in de najaarscompetitie van het nieuwe seizoen! 
Weinig verassing op de eerste plaats: Areg won alles, met uitzondering van 1 remise tegen 
Lennaert. Rick staat verassend hoog: 2e plaats maar liefst! Zou hij dan toch kunnen 
schaken? Lennaert staat echter maar anderhalf punt achter hem, dus dat is zeker 
spannend. Op wat meer achterstand staan de vertrouwde top-tieners Leon, Thomas, 
Vincent, Thijs en Andre. Rutger doet het prima met een negende plaats, mede dankzij een 
overwinning op Andre. Beter op je Dame letten in het vervolg, Andre! Op plaats 10 vinden 
we Laurens terug, die ook goed speelt dit seizoen. Eindelijk eens twee andere broertjes 
dan de Sahakians in de top tien! 
 
Coen 
Plts Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On Ng Perc 

 1 Areg Sahakian 621,50 80 9 8 1 0 0 0 94,4 
 2 Rick Koekoek 466,00 79 9 7 0 2 0 0 77,8 
 3 Lennaert Stronks 464,50 78 8 6 1 1 0 1 81,3 
 4 Leon ter Horst 406,00 77 7 5 0 2 0 2 71,4 
 5 Thomas van Schooten 396,00 76 7 5 0 2 0 2 71,4 
 6 Vincent Linssen 362,00 75 8 5 0 3 0 1 62,5 
 7 Thijs Strangman 333,00 74 7 4 0 3 0 2 57,1 
 8 Andre Sahakian 322,00 73 9 5 0 4 0 0 55,6 
 9 Rutger Gordon 321,00 72 7 4 0 3 0 2 57,1 
10 Laurens Stronks 321,00 71 9 5 0 4 0 0 55,6 
11 Jaimy Hageman 320,00 70 4 4 0 0 0 5 100,0 
12 Jeroen Landsheer 311,00 69 7 4 0 3 0 2 57,1 
13 Tom Akkerman 296,00 68 7 4 0 3 0 2 57,1 
14 Alex Weisbeek 280,00 67 7 4 0 3 0 2 57,1 
15 Pelle Jonassen 266,50 66 9 4 1 4 0 0 50,0 
16 Ranco Goedhard 262,50 65 9 4 1 4 0 0 50,0 
17 Heleen Landsheer 252,00 64 8 4 0 4 0 1 50,0 
18 Jot van Suijlen 251,50 63 7 3 1 3 0 2 50,0 
19 Mirjam van Saane 236,00 62 7 3 0 4 0 2 42,9 
20 Daan Vos 221,00 61 5 3 0 2 0 4 60,0 
21 Sjoerd Hiesselaar 217,00 60 6 3 0 3 0 3 50,0 
22 Jamiro Brokken 215,00 59 8 3 1 4 1 0 43,8 
23 Koen Seebus 214,50 58 5 2 1 2 0 4 50,0 
24 Anna Krans 206,00 57 8 3 0 5 0 1 37,5 
25 Lisa van der Linden 199,50 56 8 3 0 5 0 1 37,5 
26 Gerard Draatjer 192,50 55 9 3 1 5 0 0 38,9 
27 Maarten Enthoven 173,50 54 7 1 3 3 0 2 35,7 
28 Rene Gosen 171,00 53 6 2 1 3 0 3 41,7 
29 Bjorn Goedhard 163,50 52 8 2 1 5 0 1 31,3 
30 Zeb Olden 155,50 51 8 2 1 5 1 0 31,3 
31 Marcus Roos 140,00 50 6 2 0 4 0 3 33,3 
32 David Enthoven 130,00 49 5 1 0 4 1 3 20,0 
33 Arran Winmai 122,50 48 7 1 1 5 0 2 21,4 
34 Maikel Hakkert 112,50 47 3 1 1 1 0 6 50,0 
35 Stan Wolfhagen 92,00 46 5 1 0 4 0 4 20,0 
36 Bart Hutink 73,33 45 3 0 0 3 1 5 0,0 
37 Wessel Zennipman 72,00 44 8 0 2 6 0 1 12,5 
 
Wa = Waardecijfer, Gsp = Aantal partijen gespeeld, Gw = Aantal partijen gewonnen, Rm = Aantal 
partijen remise gespeeld, Vl = Aantal partijen verloren, On = Aantal keren niet gespeeld vanwege 
een oneven aantal spelers, Ng = Aantal keren niet gespeeld vanwege afwezigheid (met of zonder 
reden), Perc = Percentage punten uit gespeelde partijen. 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen AB, 13 november 2004 
Zutphen AB begint sterk 
 
Het externe seizoen is weer begonnen, en dus trapte het AB-team zaterdag 13 november in 
Groesbeek af voor het nieuwe seizoen. Dit jaar mochten Daan en ik niet meer meedoen omdat we 
te oud waren, en Geert was al lange tijd niet meer gesignaleerd op de club, dus is het AB-team 
vrijwillig gedegradeerd van de KNSB-promotieklasse naar de OSBO-competitie. Van het oude team 
was alleen Maarten er nog bij, want Levon kon helaas niet, zodat het nieuwe team er als volgt uit 
zag: 
 
1. Areg Sahakian 
2. Maarten Derickx 
3. Lennaert Stronks 
4. Vincent Linssen 
 
Wie de verslagen van vorig jaar heeft gevolgd, weet dat het inmiddels traditie is dat minstens 1 
teamlid te laat of helemaal niet komt opdagen. Deze keer was het de eer aan Maarten, die dacht 
dat we pas om 12 uur vertrokken in plaats van half 12. Gelukkig heeft hij een weekend-OV dus kon 
hij gewoon achter ons aan reizen. Hij miste daardoor wel onze belevenissen in en rond de trein… zo 
zaten we amper of Vincent tovert een Tupperware doos vol spaghetti tevoorschijn, met de 
toevoeging dat dat zijn ontbijt was. Voor zo’n lange schaakdag is het dan ook verstandig 
koolhydraten te hamsteren… toen Vincent er genoeg van had, begon het tekenuurtje, met deze keer 
als thema ‘portretten’. Met stift tekende iedereen om de beurt zijn overbuurman, de ene wat 
creatiever dan de andere (of niet Lennaert?). Ik had beloofd ze te scannen en in het verslag op te 
nemen, maar bij gebrek aan tijd en een fatsoenlijke scanner stel ik dit uit tot de volgende Loper… 
 
We kwamen aan op de locatie en ook Maarten was net op tijd, zodat we voltallig aan de eerste 
ronde tegen De Schakel AB konden beginnen. Het begin van de eerste ronde was nogal chaotisch, 
dus pas na een paar minuten kreeg ik het papier te pakken waar ik de namen moest invullen. Hmm, 
er klopt iets niet… na enkele minuten staren en vragen kom ik tot de ontdekking dat het team 
verkeerd om zit, dus Vincent aan bord 1 en Areg aan 4. Wat mij nog meer verbaasde was dat binnen 
10 minuten Vincent een stuk had gewonnen, terwijl Areg er 1 achter stond… ik besloot maar niets te 
zeggen over de opstelling om de spelers niet uit hun concentratie te halen. Dat bleek een goed 
plan, want Vincent speelde als een vorst en won 2 stukken, wikkelde af naar een eindspel met een 
toren meer en kon vrolijk de pionnetjes van zijn tegenstandster gaan ophalen. Daarna was het snel 
gebeurd. 
Aregs tegenstander bewees toch op het vierde bord thuis te horen door een dame weg te geven. 
Ook hier was de winst snel binnen. 
Maarten speelde intussen de mooiste partij van de dag. Na ongelijke rokades ging de tegenstander 
op pionnenjacht, wat Maarten twee torens op open lijnen naar de koning opleverde. Met een 
prachtig torenoffer werd de koning de hoek in gedreven, waarna er nog tijd was voor een subtiel 
tussenzetje om het laatste verdedigende paard uit te schakelen, zodat Maartens tweede toren mat 
kon geven op de h-lijn. 
Lennaert was toen nog bezig om zijn tegenstander ervan te overtuigen dat je niet kan winnen met 
een toren minder, maar het lukte nog niet erg zodat Lennaert bijna al zijn tijd nodig had om de 
winst binnen te halen. Dus ook in omgekeerde volgorde zijn we een maatje te groot voor deze 
tegenstander: De Schakel AB-Zutphen AB: 0-4 
 
Zo, dat begint goed! De OSBO-competitie bleek toch niet zo sterk als ik had gedacht. Om mij heen 
zie ik overal partijen waar stukken worden weggegeven, waarna de tegenstanders ook per se mat 
gezet willen worden met 3 dames in plaats van op te geven… 
 
In de tweede ronde zit Vincent weer op bord 4. Hij lijkt zich aan te passen aan zijn tegenstander, 
die echt afgrijselijke zetten doet, want in plaats van die zetten af te straffen doet Vincent zelf ook 
afgrijselijke zetten. Hoe het kon weet ik niet maar op de 16e zet heeft Vincent toch mat weten te 
zetten. 
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Ik ga even boven analyseren met Vincent en als ik een half uurtje later terugkom heeft Lennaert 
zijn tegenstander alweer in de bekende houdgreep. Na een slordigheidje van de tegenstander slaat 
Lennaert toe en met een mooi kwaliteitsoffer wint hij de Dame, waarna de rest gesneden koek is. 
Maarten heeft ook al ergens een Dame weten te bemachtigen (wat zei ik ook alweer over het niveau 
van de OSBO-competitie) en is hard op weg een tweede te halen. Dat doet hij, maar zijn 
tegenstander ook! Gelukkig was Maarten net een zetje eerder en met twee dames is het lekker 
matgeven. De slotzet was ook leuk: Dge8 mat! 
Areg was deze ronde minder op dreef, tegen een best wel sterke speler. Na wat pionnetjes verloren 
te hebben probeert hij nog een koningsaanval, maar die loopt op niets uit, dus geeft hij maar op. 
Zutphen AB-Kasteel AB: 3-1 
 
We hebben dus twee keer gewonnen! Op de terugweg werd dit uitbundig gevierd met de rest van de 
spaghetti, de Metro-krant en een viltstift… tja bedenk maar eens wat je daar mee kan doen! 
Zutphen AB staat nu gedeeld eerste, dus als Levon straks mee kan doen moeten we nog hoog kunnen 
eindigen! 
 
Daniel 
 

 
 
Ronde 1 
Wit: Maarten Derickx 
Zwart: D. Windhouwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ronde 2 
Wit: Robert Isik 
Zwart: Lennaert Stronks 
 
W: Kf1, Dd1, Te1, Ta1, Pe3, Ld2, pa2, b4, c3, f4, g3, h2 

Z: Kg8, Dc6, Tf8, Td8, Pg6, Lc5, pa7, b7, c7, f7, g7, h6 

 

Zwart won na 1… Dh1+ 2. Kf2? Txd2+! 3. Dxd2 Dxh2+ 4. Kf3 Dxd2 

een dame en de partij. 

 
 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xaAbAaBaAx 
xBaAeFdBax 
xaAaAaAaBx 
xAaHhAaAax 
xaAjAkAaAx 
xHhLaAhAax 
xaAmAaAiIx 
ZwwwwwwwwY 
Wit wint met 1. Txg6+! fxg6 2. 
Dxg6+ Kh8 3. Lg5! Df7 4. Lxf6+ 
Dxf6 5. Txh5 mat! 

WyyyyyyyyX 
xAaAcAcGax 
xbBbAaBbAx 
xAaFaAaDbx 
xaAeAaAaAx 
xAhAaAhAax 
xaAhAjAhAx 
xHaAkAaAhx 
xiAaLiMaAx 
ZwwwwwwwwY 
Zwart wint na 1. ... Dh1+ 2. Kf2? 
Txd2+! 3. Dxd2 Dxh2+ 4. Kf3 Dxd2 
een dame en de partij 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen C, 6 november 2004 
Blub zegt de kerstboom 
(Echt niet want een kerstboom kan helemaal niet praten) 
 
Op zaterdag 6 november organiseerde onze schaakclub de eerste vier ronde’s van de 
externe competitie voor de C-teams. Ik werd door Rob gevraagd of ik die dag kon helpen. 
Toen ik die dag rond half een aankwam kreeg ik een papiertje en een pen in mijn handen 
geduwd met de vraag of ik een verslag van deze dag en ons C-team dat hier meespeelt zou 
kunnen maken. Dat is naast wat andere dingen dus ook waar ik me de rest van die dag mee 
heb beziggehouden. 
 
Nadat de ouders een kopje koffie en de kinderen een berg snoep hebben gehaald begint de 
eerste ronde. En nadat deze net begonnen is komt er zoals een gewoonlijk een team te 
laat binnen zetten. Maar gelukkig zijn alle teams er nu en worden we nu dus niet verder 
gestoord door laatkomers. 
De eerste ronde moet ons team, bestaande uit: Areg Sahakian, Lennaert Stronks, Koen 
Seebus, Heleen Landsheer en Jeroen Landsheer, tegen het team van ASV spelen. Areg 
speelt op het eerste bord, Lennart op het tweede, Koen op het derde en Heleen op het 
laatse.  
Op het moment dat ik na een paar minuten ga kijken hoe het ervoor staat zie ik dat Koen 
en Heleen al een behoorlijke achterstand hebben gelopen, terwijl Areg en Lennaert 
redelijk gelijk opgaan met hun tegenstanders. Even later komt Lennaerts tegenstander 
erachter dat gepende stukken niet zulke goede verdedigers zijn en Lennaert komt 
daardoor een kwaliteit voor te staan. Koens tegenstander weet zijn voorsprong nog iets uit 
te breiden waarna Koen zonder al te veel moeite mat wordt gezet terwijl Lennaert 
hetzelfde doet als Koens tegenstander. Heleens tegenstander maakt echter een paar kleine 
fouten waardoor ze haar achterstand goed kan maken en zo toch nog remise weet te 
houden in een pionneneindspel.  
Na een lange strijd blijkt Aregs tegenstander te sterk voor hem en eindigt deze ronde in 
een 1 ½ - 2 ½ verlies voor Zutphen. 
Tijdens de korte pauze tussen de rondes door hebben een paar kinderen kibbeling gehaald 
op de markt en vullen de ruimte met een geur van net gebakken kibbeling terwijl ze deze 
naar binnen werken. 
 
De tweede ronde begint, deze keer moeten we tegen het team van Variant spelen. De 
opstelling is iets verandert, want Jeroen heeft de plek van zijn zus ingenomen, voor de 
rest is de opstelling hetzelfde gebleven. Jeroen begint zijn eerste partij aanvallend 
waardoor zijn tegenstander een grote fout maakt. Het gaat hierdoor helemaal fout bij zijn 
tegenstander en Jeroen zet zijn tegenstander binnen een paar minuten afschuwelijk mat 
met zijn dame en loper terwijl de overgebleven stukken van zijn tegenstander er een 
beetje doelloos omheen stonden. 
Koen doet het echter iets minder goed en verliest na ongeveer een kwartiertje zijn dame, 
daarna krijgt hij ook nog eens een hevige Koningsaanval te verduren. Areg wint op dat 
moment een kwaliteit en begint ook aan te vallen. Koen weet zijn ondergang nog lang uit 
te stellen maar moet daar wel veel stukken voor opgeven. Bij Lennaert verdwijnen er 
langzaam ook allemaal stukken van het bord, gelukkig wel zo dat hij evenveel verliest als 
zijn tegenstander. 
Ik besluit even iets anders te gaan doen en op het moment dat ik terugkom zie ik dat Koen 
nog maar twee pionnen op het bord heeft staan en Areg zich een weg naar zijn 
tegenstander boordt. Niet veel later gaat Koen mat en toen ik daarna naar Lennaerts 
stelling keek zag ik dat hij op een of andere manier een dame had gewonnen en nu zijn 
tegenstander van het bord aan het vegen is.  
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Daniel Alink komt is er nu ook eindelijk om te helpen en ziet nog net hoe Lennaert zijn 
tegenstander mat zet. Waarna hij de partij van Areg iets te snel voor verprutst verklaart 
omdat hij niet meteen zag dat Areg gedwongen een dame kan winnen. Areg doet dit 
uiteraard en wint de partij verder zonder al te veel moeite.  
Deze ronde eindigt met 3-1 winst zonder al te veel moeite. 
 
Nadat de kinderen weer hun dosis snoep en de ouders hun dosis cafeïne hebben gehad 
begint nu de derde ronde. Van Rob mag ik nu gratis snoepjes uit gaan delen die hij speciaal 
voor de kinderen gekocht had (alsof ze er zelf nog niet genoeg meegenomen en bij de bar 
gehaald hadden). Als ik bij ons team aan kom zie ik dat we tegen het meisjes team van de 
schaakmaat aan het spelen zijn en dat de opstelling weer is veranderd. Heleen heeft het 
weer van haar broertje overgenomen en Lennaert en Areg hebben van bord gewisseld. Zo 
te zien gaat het nog redelijk gelijk op en ik ga verder met het uitdelen van de snoepjes. 
Als ik klaar ben en weer bij het team ga kijken zie ik dat Koen het al voor elkaar heeft 
gekregen weer te verliezen en dat Heleen een sterke aanval op haar tegenstanders 
koningsvleugel heeft opgebouwd. Zo sterk dat het mat in drie is als ze haar dame offert. 
Ze besluit echter iets minder risico te nemen en haar tegenstander in iets meer zetten mat 
te zetten. Lennaerts pionnen staan verdeeld in allemaal kleine groepjes maar gebruikt zijn 
halfopen lijnen goed om een aanval op te zetten. Terwijl ik dit aan het opschrijven was 
zag ik ineens dat Areg gewonnen had, hij verteld me dat zijn tegenstander een grote fout 
maakte waardoor hij mat kon zetten met loper en dame.  
Niet veel later zie ik dat Lennaerts aanval een succes is geworden en dus eindigt deze 
ronde in een winst van 3-1. 
 
Inmiddels heb ik behoorlijke honger gekregen en dus ging ik snel even naar de markt om 
een grote portie kibbeling te halen. Daan Vinke wou ook dus dat werden er twee. Nadat 
we deze buiten opgegeten hadden gingen we weer naar binnen. Hier zie ik dat Jeroen nu 
weer op het laatste bord zit in plaats van zijn zus en Daniel vertelt me dat Koen net als de 
vorige partijen veel te snel schaakt (een half uur p.p. is misschien niet lang maar zeker 
geen snel schaak) en toen ik de stellingen ging bekijken zag ik dat Jeroen een toren 
achterstond, Koen stond nog gelijk alleen krijgt een aftrekaanval waaroor hij nu ook een 
toren achterstaat. Areg staat daarentegen een loper voor. Bij Lennaert heeft niemand een 
duidelijke voorsprong, alhoewel Lennaert er positioneel iets beter voor staat.  
Ook op dit niveau is het lastig schaken met een toren achterstand dus Jeroen en Koen 
verliezen snel en Areg wint ook makkelijk nadat hij eerst nog wat moeite had met een 
vrijpion van zijn tegenstander. Lennaert wint nog een pion en gaat hiermee een goed 
eindspel in. Hij heeft echter nog behoorlijk veel moeite in het eindspel ondanks zijn pion 
voorsprong en na een tijdje verliest hij deze zelfs. De tijd begint te dringen voor Lennaert 
en hij moet deze Partij winnen om er nog een gelijk spel uit te slepen. Dan biedt zijn 
tegenstander remise aan, en Lennaert neemt deze zomaar aan. Op zich niet onbegrijpelijk 
als je naar de stelling kijkt, maar niet als je ook rekening houdt met de 2-1 achterstand in 
deze ronde. Jammer genoeg eindigd deze ronder dus in een verlies van 1 ½ tegen 2 ½. 
 
Na vier rondes staat het Zutphen C nu achtste van de veertien teams. Dit is niet erg slecht 
maar gezien de spelers in dit team had er meer ingezeten. Zeker als Lennaert en Areg iets 
meer aandacht aan hun eigen stelling hadden besteed dan aan die van hun buurman. En 
ondanks de matige prestatie van het C-team liep de organisatie van de dag goed door de 
inspanningen van Rob, Olaf, Daan, Daniel en mijzelf. 
 
Maarten Derickx 
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Hieronder nog een overzichtje van de wedstrijden in tabelvorm. Te zien is dat we ergens in 
het midden, op plaats 8 zijn geëindigd. 
 
 

C    ZUID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  mp  bp 

1 De Toren C1 XX       3 3½       3     3     8  12½ 

2 De Schaakmaat C2   XX   3   1½ 2½           4     6  11 

3 Variant C     XX         1   2 4 3½       5  10½ 

4 De Toren C2   1   XX   2         2½     4   5    9½ 

5 De Toren C3 1       XX     2½     2 3       5    8½ 

6 A.S.V.  C ½ 2½   2   XX   2½               5    7½ 

7 De Schaakmaat C4   1½         XX 1 4       3     4    9½ 

8 Zutphen C     3   1½ 1½ 3 XX              4    9 

9 BAT Zevenaar C             0   XX 2½     1 3   4    6½ 

10 S.M.B.  C 1   2           1½ XX       3   3    7½ 

11 De Elster Toren C     0 1½ 2           XX 3       3    6½ 

12 Voorst C     ½   1           1 XX   3   2    5½ 

13 Millingen C 1 0         1   3       XX     2    5 

14 P.I.O.N.  C       0         1 1   1   XX   0    3 

 Duiven C     had zich afgemeld bij de OSBO       

 
 
Rob 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Prijsvraag: wat denkt 
Maarten hier?  
 
A: “Vervelend dat ik ook 
bardienst heb. Als ik dat 
nou héél snel doe, kan ik 
meteen weer verder met 
mijn verslag!” 
 
B: “Ik had niet zoveel 
koffie moeten drinken…” 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen D, 13 november 2004 
Op 13 november 2004 werd de eerste speeldag voor Zutphen D gehouden, hieronder het verslag. 
 
Vandaag 13 november begint voor Zutphen D de OSBO-competitie. De dag begint al goed als we in 
de auto naar Apeldoorn toe zitten. We komen bij Apeldoorn in een file te staan waar we toch een 
kwartiertje in staan. Gelukkig zijn we op tijd vertrokken, zodat we nét op tijd de basisschool 
binnenkomen waar we vandaag mogen spelen. Het team van vandaag bestaat uit: 
1. Andre Sahakian 
2. Jeroen Landsheer 
3. Jot van Suijlen 
4. Arran Winmai 
In vergelijking met vorig jaar een íets minder sterk team, maar we moeten toch nog aardig mee 
kunnen spelen, denk ik zo! 
 
In ronde 1 lijkt het begin veelbelovend: tegen team O&O D uit Kampen hebben Jeroen en Arran een 
tegenstander die het Herdersmat bij hen uitprobeert. Dan kúnnen ze eigenlijk niet zo sterk zijn… 
toch? Ik hoor het mezelf denken op het moment dat Jeroen het tóch niet helemaal goed doet. Hij 
gaat niet mat, maar raakt wel op de een of andere manier zijn Dame kwijt? Arran houdt alles nét 
iets beter dicht en is nu bezig pionnen uit te wisselen met zijn tegenstander… Jot heeft een bord 
verder even zijn gedachten niet bij de partij en geeft een stuk weg. Arran komt dan toch snel 
slechter te staan en hij verliest bijna gelijktijdig met Jeroen, binnen 6 minuten! Au. Jot houdt het 
gelukkig wat langer uit: na een kwartier is hij in een moeilijk eindspel terechtgekomen met 2 
pionnen meer tegen een Loper voor zijn tegenstander. Hij blijft alleen veel pionnenzetten doen en 
vergeet hier en daar een pionnetje van zijn tegenstander weg te slaan. Of toch? Terwijl ik dit 
schrijf, zie ik hem bedenken dat het tóch wel een goed idee is om pionnen van je tegenstander te 
slaan als ze ongedekt staan… Daar gaat er een af, en daar weer een. Helaas geeft hij een paar 
zetten later dan zijn Toren weg… Ik ga maar eens bij Andre kijken op bord 1. Andre heeft de hele 
partij eigenlijk in evenwicht gehad. Half-open lijnen worden gebruikt, stukken op goede velden 
neergezet. Eigenlijk gaat alles gelijk op, totdat zijn tegenstander een fout maakt. Dan laat Andre 
zien dat hij Sahakian heet en met een combinatie wint hij een Toren. Dat moet wel goed gaan, 
denk ik zo, dus ik ga weer bij Jot kijken. Jot heeft alleen zijn Koning overgehouden terwijl zijn 
tegenstander een Koning en Toren overheeft. Maar dan zet zijn tegenstander de Toren ongedekt 
vlak naast Jot’s Koning neer? Jot denkt even na en slaat hem dan toch maar, waardoor het remise 
wordt. Andre heeft dan al gewonnen. O&O D – Zutphen D: 2,5 – 1,5 
 
In ronde 2 spelen we tegen de gastheren Schakel D. En weer probeert iemand bij Jeroen het 
Herdersmat uit. Gelukkig houdt hij ditmaal zijn Dame wél op het bord! ☺ Arran’s tegenstandster 
spiegelschaakt voor de eerste 7 zetten en besluit dan aan te vallen. Jot geeft helaas meteen in 
begin ergens een Toren weg. Daarna gaat hij in een vervelende penning staan. Denk aan 3-op-een-
rij, Jot! Gelukkig is zijn tegenstander dan zo aardig om zelf een stuk weg te geven, waardoor diens 
aanval niet (zo) gevaarlijk meer is. Jeroen heeft helaas iemand tegen zich die precies weet hoe die 
met zwakke velden en gaten in Koningsstelling om moet gaan. Jeroen krijgt een Loper en Dame voor 
zijn Koning te staan en wordt ondekbaar mat gezet… Ondertussen is ook Andre in de problemen 
gekomen. Hij komt 3 pionnen en een Toren (van zijn tegenstander) tegen 2 Paarden (van hemzelf) 
achter te staan. Ik zie de pionnenovermacht al zijn kant op komen. Even verderop heeft Arran 2 
Lopers weggegeven. Misschien is De Schakel gewoon te sterk voor ons?  
Dit alles gebeurt in het eerste kwartier en aan het eind van dat kwartier zie ik Arran en Jot allebei 
verliezen. Andre speelt nog door, maar kiest in een moeilijk eindspel de verkeerde strategie. Hij 
kan zijn tegenstander’s vrijpion nog maar nét tegenhouden, maar al zijn stukken staan plotseling uit 
positie: ze staan nu alle drie in een andere hoek van het bord… Zijn tegenstander’s werken wél 
samen en Andre wordt langzaam maar zeker weggedrukt. Ook Andre verliest dus: 
Zutphen D – De Schakel D: 0-4 
 
Ik heb nog steeds het gevoel dat we een stuk beter kunnen spelen dan we tot nu toe gedaan 
hebben. Helaas laten de uitslagen dat tot nu toe nog niet zien, maar gelukkig zijn we nu wel mooi 
op tijd klaar met deze ronde. Kunnen we mooi even alles kwijt in een potje tikkertje op het 
schoolplein!  
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Als we weer naar binnen geroepen worden zien we dat we in ronde 3 tegen team Veenendaal D 
mogen spelen. Jeroen is helaas weer snel klaar. Zijn tegenstander doet in de opening iets wat niet 
op het Herdersmat lijkt, maar het uiteindelijk wel wordt. Helaas ziet Jeroen het allemaal niet door 
het gegoochel van zijn tegenstander en hij wordt dan ook heel snel mat gezet… Jot heeft op bord 3 
wat meer geluk met zijn tegenstander. Jot laat zien dat hij weet wat de 3 gouden regels van de 
opening te zijn (pion in het centrum, stukken ontwikkelen, Koning in veiligheid), door deze regels 
allemaal zorgvuldig niet uit te voeren. Toch krijgt hij het voor elkaar om 2 stukken te winnen? Ik 
snap er helemaal niets van… Helaas zie ik dat Jot daarna toch gaat ontwikkelen en meteen zelf 
weer 2 stukken weggeeft… Andre besluit op Bord 1 om, onder druk van een heel sterk Loperpaar, 
met zijn Koning het centrum in te lopen. Als dat maar goed gaat!  
Op de laatste 2 borden zie ik dan een sterk staaltje van liefdadigheid. Het begint als Arran’s 
tegenstander een briljant slechte zet doet, waardoor Arran zijn Dame kan slaan, hoera! Jot’s 
tegenstander besluit dan om Jot een herkansing te geven en geeft opnieuw 2 stukken weg. Arran 
laat zich dat niet over zijn kant gaan: de tegenstanders mogen toch niet aardiger zijn dan wij? Of 
dat zijn gedachten waren weet ik niet, maar Arran geeft wel prompt zijn Dame (voorsprong) weer 
weg… Gelukkig maakt Jot het dit keer wel af: hij slaat steeds meer stukken weg bij zijn 

tegenstander en wint uiteindelijk. Arran geeft ondertussen opnieuw een stuk weg en ondertussen 
staat hij al een Toren, Paard en 2 pionnen achter. Dit houdt Arran natuurlijk niet, en hij verliest. 
Andre heeft ondertussen 2 pionnen minder in het centrum, maar gelukkig staat zijn Koning daar om 
ze tegen te houden! Ook zijn Paard en Toren staan oneindig veel beter: hij heeft ze mooi actief 
staan, terwijl die van zijn tegenstander nog in de beginstelling staan… Dan besluit Andre’s 
tegenstander om een kwaliteit te offeren om zijn Paard te kunnen activeren. Het lijkt me allemaal 
erg onwaarschijnlijk dat dat goed af kan lopen. Maar Andre laat zich even later in de luren leggen 
en geeft zijn Toren weg door een dubbele aanval van zijn tegenstander’s Paard… Andre verliest en 
de uitslag wordt: Veenendaal D – Zutphen D: 3-1 
 
Nou, het gaat dus niet zo goed met ons. 3 ronden gespeeld, 3 ronden verloren. We staan nu laatste 
en krijgen hierom een BYE: We spelen een ronde niet mee en winnen automatisch met 4-0… We 
hebben nu alleen een ronde lang nietsdoen. We gaan ondertussen maar wat schaakvarianten 
uitproberen. Na Kannibaalschaak, Atoomschaak en Schietschaak is het plotseling tijd voor ronde 5. 
 
In ronde 5 spelen we tegen team ZZS D. ZZS staat trouwens voor ‘Zwolle-Zuid Schaakt!’  
Arran heeft er in ieder geval zin in en roept al na 3 minuten “Mat!”. Helaas klopt het niet, maar het 
is in ieder geval een leuke aanval… Jot en Jeroen vallen ook enthousiast aan en staan beide na 3 
minuten al een Dame voor! Meteen daarna wint Arran ook een Dame. Zouden we dan toch eindelijk 
gaan winnen? Andre komt ook al een Toren voor te staan. Leuk is te zien dat de Koningen van onze 
tegenstanders alle kanten op gejaagd worden: Andre jaagt de (witte) Koning naar c2 toe, Jeroen 
duwt de (zwarte) Koning naar d7 toe en Arran krijgt zijn tegenstander’s (zwarte) Koning zelfs zo gek 
om naar a4 toe te lopen. Eindelijk laten jullie eens zien dat jullie kunnen schaken, jongens! En 
inderdaad winnen we al snel een 2 van de 4 partijen: Andre en Jeroen zijn na een minuutje of 10 
klaar met hun tegenstander. Jot wint ook kort hierna. Alleen bij Arran wordt het nog spannend. Hij 
is ergens toch weer zijn Dame kwijtgeraakt en zit nu in een erg moeilijk eindspel met Toren en 2 
pionnen tegen een Toren en Loper. Zijn tegenstander raakt zijn Toren kwijt aan één van de 
pionnen, maar mag de dan de andere pion ook ongehinderd opeten. Arran probeert het nog even 
met Toren tegen Loper, maar biedt dan toch maar remise aan. Zutphen D – ZZS D: 3,5-0,5 
 
Nou, het was me het dagje wel. Na een (lange) valse start zijn we uiteindelijk toch nog echt goed 
gaan schaken en met de BYE erbij hebben we nu 2 van de 5 ronden gewonnen. Als we het de 
volgende 2 dagen goed doen, dan hebben we misschien nog kans op de finale!  
 
Rob
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Foto’s OSBO-wedstijden Zutphen C, 6 november 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 november 2004 waren we 
gastheer voor de C-wedstrijden. 
Zowel de grote zaal… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… als de Kroonkamer zaten 
helemaal vol met schakers! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hier hebben we dan ons 
eigen team met Lennaert, Areg 
Koen en Heleen. Hier spelen ze 
trouwens tegen een compleet 
meisjesteam! 
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En opnieuw ons team, terwijl 
ze op hun tegenstanders 
wachten, dit keer in een iets 
andere opstelling: Areg en 
Lennaert wisselden elkaar af op 
borden 1 en 2 en Heleen’s 
broertje Jeroen wisselde 
Heleen af op bord 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heleen in een mooi eindspel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lennaert in opperste 
concentratie. 
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Er waren ook VIP’s aanwezig die 
tussendoor een potje mee 
schaakten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Areg laat zijn tegenstander  
 diep nadenken. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links zie je Persfotograaf  
Daan V. in actie. Hoe zou hij 
deze foto genomen hebben? 
 
 
 
 


