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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 Haaster 
Teamleider team 4: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie: 
Seniorleden:  € 88,- per jaar 
Juniorleden:  € 52,- per jaar 
Aspirantleden:  € 39,- per jaar 
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 20:00 - 24:00 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00 
Aansluitend vrij schaken (ook voor senioren) 
 
Speelzaal: 
Wijkcentrum “De Born” 
Oude Bornhof 55 
 
Afmelden interne competitie senioren: vóór 19:00 bij Olav Wilgenhof. 
  
Deadline kopij Toren 97: 
11-03-2005
 

 

 
 

 

 



De Zutphense Toren 96   3 

 

Voorwoord 
Allereerst wens ik iedereen een goed en vooral gezond 2005 toe. Gelukkig is Piet van 
Gorkum weer zover opgeknapt dat hij weer in ons midden is. Als nieuw lid het ik Jan 
Willen Keen welkom. Ik hoop dat Jan Willem met plezier z’n hobby zal kunnen uitoefenen 
op onze club. 
18 december 2004 hebben we een “open schaakmiddag” georganiseerd voor beginnende 
schakers. Het vond plaats in het Multicultureel Centrum De Mene in Leesten. In het huis 
aan huisblad “Warnsvelds Contact” (wordt ook in Leesten bezorgd) heeft een uitnodiging 
gestaan. Daarnaast zijn in Leesten, Warnsveld en Zutphen affiches opgehangen. Klaas, 
Olav en ondergetekende (en Coen – red.) waren die middag aanwezig om belangstellenden 
op te vangen. Helaas viel er weinig op te vangen. 2 jongeren uit Wijchen kwamen even 
kijken. Helaas niet voor het schaken maar voor basketbal. Verder was er geen 
belangstelling. 
Conclusie: schaken staat momenteel niet in de belangstelling, dit is ook te merken aan het 
teruglopende ledental. 
Het kersttoernooi was weer erg gezellig en Daniel was de terechte winnaar. 
In de externe competitie doen we het redelijk tot goed c.q. uitstekend. In de interne 
competitie staat Alexander Sahakian nog steeds aan kop. Ik hoop dat de opkomst voor de 
interne competitie op hetzelfde peil blijft. 
Hier wil ik het deze keer bij laten. Veel schaakplezier gewenst. 
 
Gerrit Ruegebrink 

Redactioneel 

Geachte lezers van ons prachtige clubblad, 
 
Een heel gelukkig nieuwjaar en veel schaakplezier toegewenst in 2005! 
Voor u ligt de 96e editie van de Zutphense Toren. Bij de 100e editie moet er eigenlijk wel 
een feestje gehouden worden. Wellicht dat er iets georganiseerd kan worden te zijner tijd. 
Nu vullen de wedstrijdverslagen van Eric ‘Diagram’ Kloppers ons zeer geëerde blad voor 
een heel groot deel. Bedankt Eric, voor jouw zoveelste bijdrage. Ook van het derde is er 
een wedstrijdverslag van Wim van Haaster. Hulde! Het wachten is nog altijd op een verslag 
van het vierde. Misschien bij de 100e editie? Ik heb nog een stukje geschreven over het 
Boerenkooltoernooi in Lochem of althans in die buurt daar.  
Een heel gelukkig nieuwjaar en veel schaakplezier toegewenst in 2005! 
 
Olav Wilgenhof 

Agenda 
 
ma 17 januari  17e ronde (1e ronde voorjaarscompetitie) 
ma 14 februari Zutphen 2 - Doesborgh  
ma 14 februari  Zutphen 4  - Ons Genoegen 2 
vr 18 februari Lelystad  - Zutphen 1   
ma 28 februari Rapid-avond (20 min p.p.p.p.) 
ma 14 maart Zutphen 1 - Pion 2 
ma 14 maart Zutphen 3 - Groenlo 
di 15 maart  Doetinchem 2 - Zutphen 2 
do 17 maart Ugchelen 2 - Zutphen 4 
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Interne competitie: stand na 16e ronde 

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs 

1 Alexander Sahakian 753.17 70 13 9 2 2 76.9 68 54 -3 1Z 0 3 0 

2 Kees Henstra 726.00 69 14 10 1 3 75.0 85.5 70.75 2 1Z 0 2 0 

3 Klaas Hagendijk 686.67 68 15 10 1 4 70.0 70.5 52 -1 1Z 1 0 0 

4 Jan Kalkwijk 655.33 67 14 7 5 2 67.9 76.5 49.25 0 1W 0 2 0 

5 Nagib Zafari 605.50 66 15 7 3 5 56.7 84.5 41.75 1 1W 0 0 1 

6 Willem Oving 600.33 65 13 7 2 4 61.5 73.5 36.75 3 3W 0 3 0 

7 Eric Kloppers 587.67 64 11 7 0 4 63.6 54.5 19.5 1 2Z 1 4 0 

8 Paul Ham 569.50 63 4 4 0 0 100.0 6 6 2 3W 0 11 1 

9 Olav Wilgenhof 562.83 62 13 7 2 4 61.5 60.5 27.75 1 2W 0 3 0 

10 Wouter Kerpershoek 551.17 61 13 8 1 4 65.4 57 25.5 1 1Z 0 3 0 

11 Dirk van Rikxoort 528.50 60 15 6 5 4 56.7 60.5 22.75 -1 2Z 0 1 0 

12 Wouter Rothengatter 497.67 59 15 8 2 5 60.0 65 33.75 -1 2Z 0 1 0 

13 Gerrit Ruegebrink 491.83 58 14 3 8 3 50.0 79.5 35.75 2 2W 0 2 0 

14 Sule Dzepar 469.00 57 7 3 3 1 64.3 42.5 34 1 2W 1 8 0 

15 Frank Posthuma 447.17 56 13 5 3 5 50.0 70 27.75 1 2Z 1 2 0 

16 Han Molewijk 423.83 55 10 5 2 3 60.0 28 11 0 1Z 1 5 0 

17 Wim van Haaster 396.50 54 15 4 6 5 46.7 74.5 31.75 -3 2Z 0 1 0 

18 Harry de Rover 390.00 53 13 3 6 4 46.2 64.5 26.75 1 2W 0 3 0 

19 Hans de Vos 383.00 52 16 4 6 6 43.8 93 31.75 -2 2Z 0 0 0 

20 Rick Eckstein 370.00 51 14 4 4 6 42.9 63 28 0 2W 0 2 0 

21 Wim van Meeteren 358.33 50 10 2 5 3 45.0 39.5 18 0 2W 0 6 0 

22 Tom Molewijk 346.83 49 11 3 3 5 40.9 47 18 1 1W 0 5 0 

23 Wim Bekkers 329.00 48 10 3 3 4 45.0 33.5 15.75 2 4W 0 6 0 

24 Martin Jaspers Focks 326.33 47 7 3 0 4 42.9 41 13.5 1 1W 1 8 0 

25 Fred Jongkind 319.83 46 7 3 2 2 57.1 20.5 4 -1 1Z 0 9 0 

26 Max Venema 313.50 45 13 4 2 7 38.5 50.5 13.25 -3 1W 1 1 1 

27 Jurrien Schouten 301.50 44 12 4 2 6 41.7 43.5 12.25 0 1W 1 3 0 

28 Jan Blaak 290.17 43 4 2 0 2 50.0 23 12.5 -2 2Z 0 12 0 

29 Wim Jagersma 278.00 42 9 4 0 5 44.4 43.5 5.5 1 2W 0 7 0 

30 Levon Sahakian 264.83 41 5 1 2 2 40.0 38 13.25 -1 1W 0 11 0 

31 Egbert Talens 251.33 40 13 5 0 8 38.5 53.5 8 -1 1Z 0 3 0 

32 Piet van Gorkum 202.00 39 6 1 1 4 25.0 30 3 0 1W 1 9 0 

33 Jan Willem Keen 165.00 38 7 1 0 6 14.3 37 6 1 1W 0 9 0 

34 Toon Groenewoud 121.17 37 8 0 1 7 6.3 41 2.5 0 2Z 0 8 0 

  
Na 16 ronden staat Alexander Sahakian na de iteratieve herberekening fier bovenaan. Hij is 
de winterkampioen. Kees Henstra volgt hem op de voet. Opvallend feit is dat Paul Ham 
met 4 gespeelde (externe) partijen op de 8e plaats staat. Behoorlijk geflatteerd als je in 
ogenschouw neemt dat hij in het vierde team altijd met wit, aan een laag bord speelt. De 
nieuwelingen Jan Willem Keen en Toon Groenewoud (de laatstgenoemde is na 8 ronden 
niet meer komen opdagen) sluiten de rij met één winstpartij respectievelijk één remise. 
Zal Alexander nog te verslaan zijn in het komende half jaar? We zullen het zien na de 
volgende zestien ronden!  
 
Olav Wilgenhof 
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Wedstrijdverslag Extern: SMB 4 – Zutphen 1 

Zutphen 1 verliest dure punten in Nijmegen 
 
De reis per trein en fiets verliep comfortabel en ik zat al lang en breed aan de thee, toen 
de eerste auto arriveerde bij de SMB-locatie, een bruine kroeg met gezellige zaal. Willem 
Oving kwam met zijn boekenbusje te laat, want een overijverige agent had hem direct 
herkend als onaangepast en mogelijk staatsgevaarlijk individu, die je in deze tijden zo 
scherp mogelijk hoort aan te pakken. Gelukkig vond de dienstklopper een kapot lampje, 
zodat hij likkebaardend een proces-verbaal kon uitschrijven. We zullen zien of deze 
voorbereiding en nadeel of een voordeel is! 
 
Aan bord 8 vinden we onze invaller (Cees Henstra is er niet): de gretige Wouter 
Kerpershoek, tenminste iemand die graag speelt! Als ik na een klein uur eens langs de 
borden loop, slaat de schrik mij om het hart, want waar zijn de spelers die vandaag gaan 
winnen? Ik noteer slechts = en een enkele – bij de stellingen van bijvoorbeeld Willem en 
Wouter.  
 
Bijna halverwege de tijd probeer ik wat preciezer te kijken. Jan Kalkwijk heeft zijn 
Engelse opening braaf gespeeld, maar er straalt geen witte dreiging van het bord. Klaas 
doet het met zwart weer scherp met Spaans+f5; hij heeft dan wel 2 pionnen meer, maar 
zijn tegenstander heeft het duidelijk op zijn lang gerokeerde koning voorzien. Als hij het 
eindspel maar haalt! Bij Nagib is het kommer en kwel: in het middenspel worstelt hij met 
een kleine ontwikkelingsachterstand, waarna de tegenstander afwikkelt naar een 
toreneindspel met een pion meer. Ik reken op een 0. Willem gaat ook richting afgrond: hij 
vlucht richting een matig slecht-paard-goede-loper-eindspel. Aan bord 5 speel ik in mijn  
D-loperspelletje nogal wild, maar ik geloof in de gekste zetten en het voelt goed. Naast me 
zit Sule echter te zweten. Hij staat ongeveer klem op 3/8 van het bord, de andere velden 
zijn voor de opponent, die dan ook geforceerd een kwaliteit wint. Frank Posthuma speelt 
zeer geconcentreerd en vangt een dreigende koningsaanval bekwaam op, maar of hij zelf 
iets kan en wil? Wouter vecht als een leeuw, maar wel een in een te klein hokje: hij heeft 
zich in de opening enorm laten wegduwen in het centrum en nu staat de koning er ook nog 
zwakjes bij. 
 
Jan Kalkwijk remiseert als eerste (en dat met wit!) en het moet me van het hart dat hij 
daarmee in de voetsporen gaat treden van Nico Cortlever, wijlen onze 1e bordspeler die 
kon spelen als de beste maar daar soms (op winkelzaterdag) geen zin in had en dan vlug 
remise gaf om naar de stad te kunnen. Om misverstanden te voorkomen: Jan vertrekt niet 
naar het Nijmeegs nachtleven, maar blijft de match volgen… 
Even later win ik mijn partij in 20 zetten door mat, omdat mijn tegenstander na veel 
ingewikkelde röntgenmotieven de kluts kwijtraakt en een eenvoudige wending overziet. 
Daarna moet Wouter ontgoocheld opgeven; hij haat verliezen! Willem doet plotseling van 
zich spreken: in het eindspel is zijn zielige paard uitgegroeid tot een pionnenverslindend 
monster, terwijl de eens zo mooie loper van zijn blunderende tegenstander is verworden 
tot een soort dam (wat doet dat ding nog?). Hij wint vlot en we staan zelfs voor. Tegen 
mijn advies in neemt Frank daarop remise (3-2), waardoor de druk op de rest om uit de 3 
overgebleven rotstellingen samen tenminste 1 vol punt te halen enorm wordt. Het 
presteren van Nagib in het toreneindspel is subliem: hij offert er een pion bij om dan met 
zeer actief spel net de remisehaven te bereiken.  
Nog een halfje en we mogen onze handen dichtknijpen, maar wie moet dat wonder 
verrichten? Sule speelt in reuzentijdnood heel knap en bereikt een eindspel met elk 4 
pionnen op dezelfde vleugel. Zijn paard moet de witte toren zien te bedwingen… Is het al 
een bunker? Klaas is geconfronteerd met een akelig correct torenoffer; hij weigerde het 
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terecht (anders mat), maar staat nu zo wrak als de Titanic in zijn laatste kwartiertje. Dus 
is onze hoop vooral op Sule gevestigd. Hij kan niet voorkomen dat zijn tegenstander de 
kwal teruggeeft voor een lekker pionneneindspel. De dubbelpion van Sule is een vreselijk 
nadeel en in plaats van lijdzaam het verlies van oppositie af te wachten, gaat Sule 
omlopen en pionnen eten, waarna een wedren ontstaat als zijn tegenstander hetzelfde 
doet. Helaas komt Sule 1 tempootje te kort en moet hij de hand schudden. Ik snel voor een 
sprankje hoop naar Klaas, maar die heeft ook moeten opgeven. Je kunt spreken van een 
volstrekt logisch verlies, gezien de posities op de borden halverwege deze match. Echter, 
ik vind dat ongeveer gelijkstaande spelers (zeker witspelers) verder horen te kijken dan 
hun eigen bord en om tactische reden langer in de strijd moeten blijven als het 
overduidelijk slecht gaat met de stellingen elders! 
 
Aldus sprak deze bevoegde leraar teamtactiek: Eric Kloppers. 
 
P.S. Gelukkig was Willem nog net niet vertrokken met zijn busje, waar mijn fiets in kon, 
anders had ik per fiets naar Warnsveld moeten gaan… Nog een conclusie: beboet worden 
en reizen per trein is een voordeel! 
 
Overzicht: SMB 4 – Zutphen 1 4½ - 3½  
 
1 Jan Kalkwijk  ½ 5 Eric Kloppers  1 
2 Klaas hagendijk  0 6 Sule Dzepar   0 
3 Nagib Zafari   ½ 7 Frank Posthuma  ½  
4 Willem Oving  1 8 Wouter Kerpershoek 0 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 1 – UVS 2 

Zutphen 1 wint sensationeel van koploper UVS 2 
 
In de derde competitieronde ontmoette het eerste achttal van het Zutphens 
Schaakgenootschap vlak na Sinterklaas de Nijmeegse titelkandidaat UVS. De Nijmegenaren 
bereikten de speelzaal aan het mooie, maar ietwat verborgen gelegen Oude Bornhof een 
kwartier te laat; maar wedstrijdleider Klaas Hagendijk had de klokken nog niet aangezet. 
Dat iedere speler exact 2 uur speeltijd voor de hele partij krijgt, zou deze avond geen 
onbelangrijk detail blijken…  
 
Na een halfuurtje de openingen maar eens bekijken: Jan Kalkwijk speelt met zwart een 
scherpe variant van het damegambiet met een enorme spanning op de damevleugel als 
gevolg. Hij staat onduidelijk, maar zeker niet slecht. Kees Henstra is soepel uit de  
Caro-Kann gekomen en Klaas Hagendijk gaat met zwart in het Koningsgambiet op de witte 
koning af. Nagib Zafari zit in de Franse ruilvariant, een opening waar ik niet veel van 
begrijp. Ik zie wel dat hij niet veel spel heeft. Willem Oving krijgt een Orang Oetan (1. b4) 
te zien maar speelt met zwart goede en natuurlijke zetten: hij is de laatste tijd goed in 
vorm! Ik zit weer met wit in het bekende Dameloperspelletje met Lf4. Mijn tegenstander 
heeft vroeg gerokeerd; linke beslissing tegen dit systeem. Bij Alexander, de 
onoverwinnelijke Sahakian, staat ook de Franse ruilvariant op het menu. Alle paarden zijn 
al verdwenen; er rest een tamelijk open en diagonaal gebeuren op het bord met al die 
lopers en zware stukken. Frank Posthuma mag met wit de tegenwoordig wat vergeten 
Nimzo-Indische opening bestrijden; hij staat comfortabel. 
We kunnen vaststellen dat Zutphen de openingsfase goed is doorgekomen! 
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Halverwege de avond wordt het duidelijk dat de uitslag toch niet ver van 4-4 af zal komen 
te liggen. Mooie stellingen voor Zutphen zijn in deze fase waar te nemen aan de borden 3, 
6 en 7, bij respectievelijk teamcaptain Klaas Hagendijk, Eric Kloppers en Alexander 
Sahakian, de enige invaller in het achttal. De overige 5 spelers staan of slecht, of ongeveer 
gelijk. Het is een tegenvaller als aan bord 2 Kees Henstra een stuk cadeau doet en direct 
kan opgeven. Bovendien blijkt de kwaal besmettelijk, want de anders zo vaste Willem 
Oving overkomt hetzelfde aan bord 5. Gelukkig weet Eric Kloppers zijn tegenstander al op 
zet 25 te verslaan door een verwoestende koningsaanval na een kansrijk loperoffer. Het is 
nu 1-2 voor UVS.  
 
Nagib Zafari toont opnieuw zijn verdedigingskunst aan bord 4, waar hij een kwaliteit heeft 
verloren, maar de tegenstander komt mede door tijdgebrek niet verder dan remise. Frank 
Posthuma wordt aan bord 8 echter verrast door een binnenwandelende dame met paard; 
een dodelijke combinatie. Intussen is het zonneklaar dat Klaas Hagendijk en Alexander 
Sahakian beiden de technische klus naar winst goed zullen afronden. Klaas heeft dameruil 
niet kunnen voorkomen, waardoor zijn koningsaanval vastliep, maar hij heeft wel een 
pionnetje mee gesnoept. Als hij er later nog 1 bij wint gaat het gladjes naar het punt, 
ondanks enige tijdnood (er blijkt maar eens dat je met tijdnood in goede stelling baat hebt 
bij een overzichtelijke stelling zonder dames!). Alexander heeft zowaar een loper 
gewonnen en blijft ook actief staan. Het is wel even opletten met al die zware stukken nog 
op het bord, maar zijn koning staat veilig. 
 
Deze punten vast meegeteld staat het 3½-3½ en gaat alle aandacht rond middernacht uit 
naar het laatste halfuur aan bord 1, waar clubkampioen Jan Kalkwijk na een mooi 
opgebouwde zwartpartij de controle over de stelling totaal is kwijtgeraakt. Glimlachende 
UVS-ers en aanvankelijk droevig kijkende Zutphenaren verdringen zich rond het bord. Wel 
is het zo dat Jan Kalkwijk veel meer tijd over heeft dan zijn tegenstander, die al op 
minder dan 5 minuten resterende tijd staat. Nu hoort Jan Kalkwijk tot de weinigen die de 
barre elfstedentocht van 1963 zonder verlies van vingers, tenen of hersencellen hebben 
gereden, dus met zijn doorzettingsvermogen zit het wel goed. Maar wat heeft dat voor nut 
als zijn tegenstander de volstrekt gewonnen stelling gewoon in lekker tempo afrondt? Daar 
hoort eerst een dameruil bij, volgens de meeste toeschouwers, maar niet deze speler. De 
tijdsdruk en immense publieke belangstelling worden de man uit Nijmegen echter te veel. 
Hij doet tot 2x aan toe een onreglementaire zet en moet dan volgens de regels eerst de 
onjuiste zet terugnemen, om –alles nog in eigen bedenktijd- daarna weer een nieuwe zet 
op het bord te smijten. Dat is niet best voor de zenuwen als je nog maar 45 seconden over 
hebt en bij het terugzetten stukken omgooit… Niet alleen komt de opverende en steeds 
groter en sterker lijkende Jan Kalkwijk weer geheel in de stelling terug, maar plotseling 
klinkt ook het bevrijdende “klik”: het geluid van de vallende vlag van de UVS-er, ten teken 
dat zijn bedenktijd is overschreden en de partij dus is verloren! De UVS-ers zijn totaal 
ontgoocheld door deze abrupte apotheose, terwijl Jan Kalkwijk besmuikt lachend de 
felicitaties voor zowel zijn partij als de voor de poorten van de hel weggehaalde teamzege 
in ontvangst neemt. Het is in het verleden vaak precies andersom gegaan in de laatste 
seconden en omdat toeval niet bestaat, tekent deze zege de mentale kracht van Jan en 
het hele team met toeschouwers, dat rond het bord de tegenstander onder grote druk 
hield!  
 
Zutphen 1 heeft de kampioenskansen in de 1e klasse A van de Oostelijke Schaakbond nu 
nog steeds in eigen hand. Deze winter staan de barre uitwedstrijden tegen Lelystad 1 en 
O&O Kampen 1 op het menu; jullie zullen op de hoogte worden gehouden van de avonturen 
van de Zutphense schakers aldaar.   
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Persoonlijke scores: 
 
1 Jan Kalkwijk  1  5 Willem Oving  0 
2 Kees Henstra  0  6 Eric Kloppers  1 
3 Klaas Hagendijk 1  7 Alexander Sahakian 1 
4 Nagib Zafari  ½   8 Frank Posthuma 0 
 
P.S. Net als tegen SMB vielen de scores met wit tegen en met zwart mee; nu zijn er zelfs 3 
punten met zwart gescoord, tegen 1½ met wit. Volgende keer allemaal vrijwillig zwart 
nemen? (Ik niet hoor!) 
 
Eric Kloppers 
 

Wedstrijdverslag Extern: O&O Kampen 1 – Zutphen 1 

Zutphen 1 versus O&O Kampen 1: In de race blijven…! 
 
Op een zachte maandagavond 10 januari stond de uitwedstrijd tegen O&O op het 
programma. In de spannende 1e klasse A zijn er wel 5 kampioenskandidaten, waaronder 
onze tegenstander van vandaag. Om fris te blijven vertrok ik per trein; dat ging zeer snel 
en om 19.30 uur wandelde ik al monter over de Kamper brug naar het centrum van de 
mooie Hanzestad; volgens een vaag internet-kaartje lag de speelzaal een heel stuk verder 
naar het westen in een flatwijk. De wandeling zou fors worden en ik zette er flink de pas 
in: via een poort de oude binnenstad uit; via een donker park naar de Flevoweg en 
vervolgens maar eens flink wat doorstappen tot de beloofde weg naar rechts verscheen. 
Daar zou de zaal toch zijn? Maar er waren geen flats, wel dure nieuwbouw voor de reders 
en dominees…;een wat bevreesde heer wees me schichtig de weg terug, want ik zat al 
bijna 2 km te ver. Nu werd het snelwandelen, want het was al 8 uur en bovendien 
versperde een grote en bij dit weer weinig verlichte ijsbaan de weg naar de inderdaad 
dodelijk saaie betonblokken-wijk. Eindelijk, om 10 voor half negen betreed ik de 
speelzaal, die ook niet uitblinkt door een fraaie vormgeving. Tot mijn verbazing lopen de 
klokken pas 3 minuten, dus zal het een latertje worden. 
 
We spelen vandaag met 1 invaller: Gerrit Ruegebrink naast mij op 7. Zwart is mijn deel op 
6 en om dit verslag goed te kunnen maken open ik toch maar met het zo dubieuze Lettisch 
Gambiet. Wit denkt inderdaad langdurig over zijn vele mogelijkheden na en dat geeft mij 
vanavond tot 11 uur veel ruimte om de andere 7 borden goed te volgen: aan 8 zit Frank 
Posthuma al snel in een vrij gunstige variant van het Dame-Indisch. Gerrit heeft met wit in 
een Franse doorschuifopening helemaal niets bereikt; hij wringt zich in vreemde, maar 
correcte bochten om verlies van een pion te voorkomen; dames zijn al vroeg verdwenen. 
Aan 5 speelt Willem Oving een Caro-Kann actief; zijn opstelling met een sterke f-pion en 
mooi opgestelde stukken en torens oogt gezond. Toch meldt Willem mij: “Ik voel mij niet 
goed!” Bezorgd informeer ik naar zijn gezondheid, maar dat is het niet: “Het is de stelling-
ik ga straks een kwaliteit verliezen en hij gaat alles afruilen…” Ook bij nadere inspectie 
van zijn partij begrijp ik niets van deze onzinnige angst (of komt het door de vorige 
externe partij en is het de manier om zichzelf scherp te houden!?).  
Aan bord 4 zie ik tot mijn verrassing Kees Henstra: Klaas vertelt dat hij het na 2 nullen 
“even iets rustiger aan” wil doen op een wat lager bord. Uit zijn hyperscherpe aanpak van 
het Engels met een snel f5 en e5 blijkt echter een blakende strijdlust. Als de tegenstander 
al vlot door het volgens mijn schaakprincipes absoluut slechte doorschuiven van zijn d-pion 
de partij definitief verdeelt in een damevleugel waarop hij moet winnen en een 
koningsvleugel waar Kees heer en meester is en zal blijven, zie ik de winst al gloren. 
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Nagib vinden we nu op 3, waar hij dus wel wit heeft. Zijn tegenstander heeft een 
reuzenrating en een dito serieuze blik over het bord. Nagib tracht in de Franse opening te 
lang te veel pionnen te blijven dekken op de damevleugel en hij staat zo wrak als een 
bijna gezonken zeepkist. (We moeten op de club maar eens een Frans avondje voor 
witspelers beleggen, want dit is al de 2e x vandaag en al de zoveelste x dit seizoen dat 
zwart met het Frans makkelijk gelijk of beter komt te staan!)    
Bij Klaas op 2 is de opening het leukst. Wit speelt het lompe Noors gambiet (1. e4 e5 2. d4 
exd4 3. c3) en Klaas antwoordt met de mij totaal onbekende zet 3. … De7?! Al snel blijkt 
dit een voor wit zeer destructieve methode, slechts gericht op dameruil en simpel behoud 
van het gambietpionnetje. De Zwarte stelling oogt tussen zet 7 en 10 uniek (zie 
toegevoegde partij met diagrammen!): Klaas koestert de geheimen van de beginstelling 
onder het motto: elke zet vooruit verzwakt de eigen positie!  
Jan Kalkwijk speelt zijn geliefde Engelse opening aan bord 1 met grote souplesse en hij 
staat als ik langsloop juist zo lekker, dat ik geruime tijd reken aan offers op e6 of f7; de 
zwakke punten in de passieve zwarte stelling. Zou Jan gaan offeren op de koningsvleugel? 
(Hij pleegt zijn partijen op de damevleugel te winnen; dit is andere koek, want je moet 
soms een beetje speculeren als het rekenen niet tot aan het mat vordert en een andere 
keer moet je dan juist niet offeren, maar de druk verder opvoeren.) 
 
Rond half elf komen de eerste beslissingen. Nagib heeft als door een mirakel niet direct 
verloren, maar kwam met een vol stuk achter uit de schermutselingen. Nu moet hij 
opgeven als het ook niet lukt onder opoffering van zijn loper alle zwarte pionnen te laten 
verdwijnen. Dan had zijn tegenstander namelijk moeten bewijzen mat te kunnen zetten 
met K+P+L (hij kon dat vast ook wel!). Gerrit besluit zijn geslaagde verdediging tegen 
pionverlies met een goed geplaatst remiseaanbod, dat wordt geaccepteerd. Nog 1x kan ik 
langs de borden, want aan mijn eigen bord gaat het helemaal niet goed: pionverlies en een 
flutstelling (wie heeft me die opening nooit afgeleerd?). Nu maar eens beginnen met 1. Jan 
heeft dus niet geofferd, maar getracht zijn stelling verder te versterken. Zijn taaie 
tegenstander heeft de vele tijd benut om met name zijn paarden actiever te krijgen en ik 
zie niet zoveel voordeel meer voor Jan. 
Klaas heeft zijn plan helder uitgevoerd; wellicht kon hij met een paard op d5 i.p.v. c6 veld 
f4 definitief beheersen, maar zoals het gaat lijkt ook voldoende, mede dankzij enige 
tactische druk met actieve torens. Bij Kees is na fraai paarden-gemanoeuvreer een stelling 
met groot materieel voordeel ontstaan; het is nog even oppassen voor de wilde witte 
dame, maar deze prooi laat een Henstra nooit meer ontsnappen. Willem kan juist op het 
moment dat ik langsloop de felicitaties in ontvangst nemen: hij heeft een stuk en daarmee 
de partij gewonnen (zie je nou, Willem!). Ook Frank heeft in een goed opgezette partij 
intussen winnend voordeel bereikt en hij zal vlak nadat ik weer achter het bord ben gaan 
zitten ons voor het eerst op voorsprong zetten (2½ - 1½). Het lijkt er voor het team goed 
uit te zien, maar de winst staat op dit moment nog niet vast. 
 
Mijn tegenstander heeft toenemende tijdsdruk, maar hij blijft uitstekend zetten en als hij 
zijn pionnen in het centrum in beweging zet, is mijn einde nabij. Ik besluit tot een 
zogenaamd zelfverzekerd uitgevoerde woeste damezet om hem wellicht angst aan te 
jagen. Hij schrikt gelukkig inderdaad en kiest voor een voor hem uiterst slechte optie: 
dameruil. Ineens stort zijn pionnen-frontje ineen en kom ik met een pion voor uit het 
gewoel. Intussen hoor ik dat zowel Klaas als Kees hebben gewonnen en dat Jan remise 
heeft gemaakt. Mijn tegenstander stelt remise voor en ik weiger (ik heb ook 2 minuten 
meer!). De paarden worden geruild. Hij heeft een verre h-vrijpion; ik 3 tegen 1 op de 
damevleugel. Als ik zijn vrijpion onschadelijk maak, dan eet hij mijn damevleugel gauw op 
en is het remise. Ik stel remise voor maar nu weigert hij! Inderdaad, met zijn koning kan 
hij de mijne de pas afsnijden… ga ik nog verliezen?? Ineens herinner ik mij een eindspel 
van Berry Withuis van een jaar of 7 geleden, waarin hij tegen 3 verbonden vrijpionnen 
kansloos was met K+T. Mijn koning gaat dus terug om zijn enige pion op te eten en ik zorg 
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met mijn toren dat zijn dame-halen zo lang mogelijk wordt vertraagd. En inderdaad; tegen 
de tijd dat hij weer een beetje bij mijn 3 pionnen is met zijn koning en toren, ben ik al 
veel te ver gevorderd! Nou, het is mijn 4e overwinning, maar vraag niet of het verdiend is…  
 
Zo winnen we als team met de grote uitslag 6-2 en dat staat lekker op de tabel, met name 
vanwege de belangrijke bordpunten! Ook is het mooi dat concurrenten UVS en PION 
onderling 4-4 hebben gespeeld, waardoor we voor het eerst dit seizoen aan kop zijn 
gekomen. 
 
Nog even de persoonlijke scores op een rij: 
 
1 Jan Kalkwijk  ½  5 Willem Oving  1 
2 Klaas Hagendijk 1  6 Eric Kloppers  1 
3 Nagib Zafari  0   7 Gerrit Ruegebrink ½  
4 Kees Henstra  1  8 Frank Posthuma 1 
 
Eric Kloppers 
 

Wedstrijdverslag Extern: Zutphen 3 

 
Het derde team bestaat uit de volgende personen: Olav Wilgenhof, Wouter Kerpershoek, 
Martin Jaspers Focks, Wim Bekkers, Wim van Haaster, Wim Jagersma en Dirk van Rikxoort.  
 
Op een van de eerste schaakavonden maakten Olav en ik een afspraak: in dit Olympisch 
jaar zouden we met het derde team alleen maar voor goud gaan, dat wil zeggen, kampioen 
worden en het derde team terugbrengen naar de derde klasse. Een mooi voornemen! Hoe 
dit voornemen gestalte krijgt, leest u in de onderstaande twee verslagen.  
 
Zutphen 3 – Gendringen 
 
Het was herfstvakantie en Wim Jagersma was verhinderd. Hiervoor in de plaats trad Dirk 
aan aan het laatste bord. Om maar met hem te beginnen: hij walste over zijn tegenstander 
heen. Dirk is er de man niet naar om hardop te zeggen dat iemand niet kan schaken, maar 
hij vertrouwde mij toe dat zijn tegenstander er niet veel van kon. 
Wim Bekkers scoorde een degelijke remise. Vervolgens scoorde Olav, die zijn tegenstander 
weinig kans gaf en hem in één streep naar de bevrijdende afgrond leidde. Wim van 
Haaster, die een reus van een loper had, kon de verleiding niet weerstaan om de kwaliteit 
te nemen, waardoor er toch plotseling tegenkansen ontstonden voor de tegenstander. Een 
remiseaanbod werd gretig geaccepteerd. Halverwege: 3-1. Martin rondde zijn partij heel 
fraai af doormidden op het bord een toren te offeren. Misschien is ‘schijnoffer’ een betere 
benaming, omdat zijn tegenstander niet veel meer te doen had dan opgeven. Wouter 
moest in het begin alle zeilen bijzetten om zijn ingesloten dame niet te verliezen, maar 
nadat zijn problemen waren opgelost had zijn tegenstander een kreupele stelling vanwege 
alle concessies die hij in zijn jacht op de dame had gedaan. Uitslag: 5-1 
 
Lochem 3 - Zutphen 3 
 
In de wijde omgeving van Zutphen en niet in het minst in Zutphen zelf, liggen straten open 
en wordt gewerkt. Onze tocht naar Lochem werd een kruip-door-sluip-door-route. Ruim op 
tijd echter arriveerden we er. Wouter deed niet mee en voor hem was wederom onze 
nestor aanwezig, Dirk. 
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Dit keer startten we met een nederlaag, van Wim Bekkers, die goed partij gaf, maar 
uiteindelijk toch de koning om moest leggen. Wim van Haaster zag zich gesteld voor een 
potdichte stelling tegen Nico van der Zee en accepteerde een remise. Achteraf misschien 
spijtig, misschien wel te lichtzinnig, want de achterstand bleef en, zo de borden 
overziend, leek een overwinning nog ver weg. Olav trok de stand gelijk met een fraaie 
aanval over de h-lijn. Wim Jagersma’s debuut zag er heel mooi uit: krachtig, zelfverzekerd 
en in een agressieve stijl zag hij dat weliswaar zijn aanval was afgeslagen, maar wel met 
buit: een stuk. Hij wikkelde fraai af. Voor het eerst kwamen we op voorsprong, maar het 
angstige vermoeden rees dat deze voorsprong zeer tijdelijk was. En inderdaad, Martin had 
het zwaar en slaagde er niet in met zijn lopers zijn stelling dicht te metselen. Met nog één 
partij te gaan, die van Dirk tegen Maria Dolphijn, spande het erom. Om elf uur stond onze 
man drie pionnen achter, maar hij versaagde niet: in een eindspel met alleen pionnen en 
dames gaf hij zijn b-pion de vrije hand. Maria onderschatte dit gevaar en koos enkele 
minder goede voortzettingen. Dirk had nog ruim een half uur op de klok, maar ging zo op 
in zijn hardnekkig vechten, dat hij niet meer in staat was om te schrijven. Wim Bekkers 
mocht dat overnemen, in overleg met de wedstrijdleider. Iedere zet haalde Dirk, die rood 
was aangelopen, zijn hand door zijn haar. De spanning was om te snijden, maar in de verte 
gloorde de hoop op een goede afloop. De pion stond nu op b7! Maria probeerde haar leed 
te verzachten door de witte koning te onderwerpen aan een spervuur van schaakjes, maar 
tevergeefs. Het is altijd fijn om je koning tegen schaakjes te kunnen beschermen door hem 
tussen vijandelijke pionnen te verstoppen. Dit werkte. De schaakjes waren van de baan en 
de promotie tot dame een feit. Desondanks speelde Maria door. Wellicht uit teleurstelling 
over de gemiste winst. Ze gaf op. Olav, Dirk, Martin en ik hebben haar nog een tijdje 
proberen te troosten. We hadden echt met haar te doen. Conclusie: goed weggekomen, 
héél goed zelfs! Met een minimale overwinning en een zeer tevreden Dirk, gingen we naar 
huis: 2½ - 3½. 
 
Teamleider van het derde team, 
 
Wim van Haaster 

Partijanalyse Extern: Eric Kloppers – Sjors Dragt 
 
1. d4 Pf6 2. Pf3 d5 3. c3 e6 4. Lf4 Le7 5. e3 c5 6. Pbd2 
0-0 7. Ld3 b6 8. De2 Lb7 9. Pe5 Pbd7 10. Pdf3 Tc8  
11. g4 Pe4 12. Pxd7 Dxd7 13. Pe5 Dd8 14. h4?! Lxh4 
15. Lg3 Lg5 
Zie diagram. Er moet iets gebeuren, want als zwart zijn 
stelling kan consolideren wint hij op de damevleugel en 
hij heeft al een pion meer… dus: 
16. f4! 
Niet vaak dat je een volle loper door een paard dat een  
D-T-vork biedt kan laten slaan. Aannemen kan wel maar 
het wordt heel link via h7 met al die actieve stukken van 
wit. Dus: 
16. … Lf6 17. Dh2 Te8 18. Lb5! 
Weer een probleem of 2 erbij voor zwart: er dreigt naast 
kwalverlies nu ook 19. Pd7 met hernieuwde matdreiging. 
18. … g6?? 
Hij bezwijkt op het veld dat deze partij niet in de strijd was betrokken, het eeuwige f7. 
19. Dxh7+ Kf8 20. Dxf7 mat 
 
Eric Kloppers 

WyyyyyyyyX 
xAaCfAcGax 
xbEaAaBbBx 
xAbAaBaAax 
xaAbBjAeAx 
xAaAhDaHax 
xaAhKhAkAx 
xHhAaLhAax 
xiAaAmAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 15. ... Lg5 
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Partijanalyse Extern: Zutphen 1 – UVS 2 

 
Bij gebrek aan Fritz zijn de analyses van een Kloppers-niveau; na januari (nieuwe 
computer) wordt dat beter, hoop ik. Ook helpt het als de spelers de zetten die gedaan 
worden ook opschrijven, haha. 
 
Eerst het niemendalletje van Kees: ieder die deze partij ziet, is in soortgelijke stellingen 
voor eeuwig gewaarschuwd… 
 
Kees Henstra - Stefan Brouwers 
 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c3 Pf6 5. Ld3 g6  
6. Pf3 Lg7 7. Pbd2 0-0 8. Pe5 Ph5 9. Pdf3 Le6 10. De2 
Dc8 11. Lc2 f6 12. Pd3 Lf7 
Het begint te klaren wat zwart wenst door te zetten. 
13. 0-0 Pc6 14. Tfe1(?) e5! 
Zie diagram. Het is een leuke optelsom: hoe vaak heeft 
wit e5 nou ECHT onder controle. Voor de ramp op zet 16 
ietsje te weinig! Kijk maar: 
15. dxe5 fxe5 16. Pxe5?? Pxe5 17. Pxe5 Lxe5 
Wit geeft op… want verder terugslaan kost minimaal de 
dame voor een toren na Te8 en niet terugslaan een vol 
stuk. 
0-1 
 
En nu de 3 punten voordat Jan toesloeg: 
 
K. Wustefeld - Klaas Hagendijk 
 
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Pf3 Le7 4. Lc4 Pf6 5. Pc3 Pxe4 6. 
Lxf7 Kxf7 7. Pxe4 Tf8 8. 0-0 d5 9. Pf2 Kg8 10. d4 Ld6 
11. c3 c6 12. Pe1 Dh4! 
Zie diagram. Het wordt griezelig; de witte stukken werken 
niet samen. Maar ja, wie klopt er nou een Hagendijk met 
een wit koningsgambiet? 
13. Df3 g5 14. h3 h5 15. Dd3 Lf5 
Zie diagram. 
16. Dxf5?! Txf5 
Een wel heel radicale oplossing, knap bedacht van wit, 
maar niet genoeg voor gelijk spel na de geforceerde 
dameruil: 
17. Pf3 Dg3 18. Ph1! Dxf3 19. gxf3 Pd7 20. Pf2 
En de rest heeft wat te veel notatiefouten. Klaas klaarde 
het karwei secuur: eerst alle torens eraf over de e-lijn, de 
koning naar f5, controle houden over de belangrijke 
velden (m.n. f4) en later met wat stukkenspel na een fout 
ook de a-pion winnen, waarna de winst peanuts wordt. 
0-1 

WyyyyyyyyX 
xCaFaAcGax 
xbBaAaEeBx 
xAaDaAbBax 
xaAaBbAaDx 
xAaAhAaAax 
xaAhJaJaAx 
xHhKaLhHhx 
xiAkAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 14. ... e5! 

WyyyyyyyyX 
xCdEaAcGax 
xbBaAaAbBx 
xAaBeAaAax 
xaAaBaAaAx 
xAaAhAbAfx 
xaAhAaAaAx 
xHhAaAjHhx 
xiAkLjImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 12. ... Dh4! 

WyyyyyyyyX 
xCdAaAcGax 
xbBaAaAaAx 
xAaBeAaAax 
xaAaBaEbBx 
xAaAhAbAfx 
xaAhLaAaHx 
xHhAaAjHax 
xiAkAjImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 15. ... Lf5 
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Peter Schut – Alexander Sahakian 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4. Pxe4 Pf6 5. Ld3 Le7 6. 
c3 Pbd7 7. Pf3 b6 8. 0-0 0-0 9. De2 Lb7 10. Pe5 c5 
Zie diagram. Alexander heeft gezonde zetten gedaan en 
nu staat Peter Schut, die ik in toernooien vaker ben 
tegengekomen als een schematische leerboekschuiver, 
voor een keuze. Hij handhaaft de spanning niet, want hij 
dacht aan wat Euwe schreef over de winnende 
pionnenmeerderheid op de damevleugel… (Hoe krijgt 
iemand de volgende 2 zetten uit zijn witte pols?) 
11. Pxd7 Dxd7 12. Pxf6 Lxf6 13. dxc5 Dd5! 14. f3 
Dxc5+ 15. Le3 Dc7 16. Df2 Tad8 17. Le5 La8 18. Dc2 g6 
…en vanaf hier is de notatie niet meer terug te vinden. In 
de partij kwam Alexander via actief spel tot aanval en 
loperwinst, waarna de partij makkelijk tot winst kon worden gevoerd. Alexander Sahakian 
is intussen het AZ van onze club; hij rijgt de zeges aan elkaar met een schijnbaar gemak. 
Intussen meen ik een deel van zijn geheim te kennen: hij speelt altijd een gezonde zet, 
hij noteert alleen belangrijke zetten in het begin (schrijven is maar een bijzaak) en hij 
blaakt van het zelfvertrouwen. 
1-0 
 
Voor wie toch graag een volledige door Zutphen gewonnen partij wil zien, volgt hier mijn 
3e zege met wit (na 10 seizoenen extern vrijwel alles met zwart te hebben gespeeld…): 
 
Eric Kloppers – Ruud v.d. Spoel 
 
1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. c3 Lg7 4. Lf4 d5 5. Pbd2 0-0(?) 
In dit systeem moet zwart uitkijken voor een te vroege 
rokade; het centrum zit toch op slot, vanwaar die haast? 
6. e3 b6 7. Ld3 c5 8. De2 Pc6 9. Pe5 Pxe5 
Dit betekent in elk geval dat we nooit meer last krijgen 
van de sterk bedoelde g7-loper. 
10. Lxe5 Lb7 11. h4 h5 12. f3 Dd7 13. Tg1 Tae8? 
Beter 13. … Tfe8 of 13. … Tac8; de zwarte koning komt 
wat klem te staan. En op c8 kan een toren na de volgende 
witte zet ook goede aanvallende diensten doen. 
14. 0-0-0 cxd4 15. exd4 Lc6 
Met de bedoeling om de diagonaal c8-h3 te veroveren. 
Maar eerst komt de voorbereide breekzet: 
16. g4 Dc8 17. gxh5 Pxh5 
Zie diagram. Het cruciale moment van de aanval is 
aangebroken. Hoe moet het verder? Met een torenoffer op 
g6? (18. Txg6 fxg6 19. Lxg6 Pf6 20. Lxe8 Dxe8 of 20. … 
Lxe8 en wit heeft nog niet gewonnen.) Met een loperoffer 
op g6? (18. Lxg6 fxg6 19. Txg6 Kh7! en onduidelijk.) Dus 
moet het beter: 
18. f4  
Betrekt de dame bij de aanval, zonder dat zwart f4 in 
handen kan krijgen (want 18. … Lxe5 19. Dxh5!). Veel 
alternatieven voor deze zetvolgorde heeft zwart niet; op 
onbelangrijke zetten dreigt zelfs zonder meer een 
dameoffer (19. Dxh5 gxh5 20. Txg7+ Kh8 21. Th7+ Kg8  

WyyyyyyyyX 
xCaAfAcGax 
xbEaDeBbBx 
xAbAaBdAax 
xaAbAjAaAx 
xAaAhJaAax 
xaAhKaAaAx 
xHhAaLhHhx 
xiAkAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 10. ... c5 

WyyyyyyyyX 
xAaFaCcGax 
xbAaAbBeAx 
xAbEaAaBax 
xaAaBkAaDx 
xAaAhAaAhx 
xaAhKaHaAx 
xHhAjLaAax 
xaAmIaAiAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 17. ... Pxh5 

WyyyyyyyyX 
xAaFaCcGax 
xbAaAbBeAx 
xAbEaAaBax 
xaAaBaAaLx 
xAaAhAhAhx 
xaAhKaAaAx 
xHhAjAaAax 
xaAmIaAiAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 19. ... Lg7 
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22. Tg1+ met mat). Misschien dat 18. … Pf6 een verleiding is, maar dan is 19. h5! de 
breker. Dus toch maar: 
18. … Lxe5. 19. Dxh5 Lg7  
Zie diagram (vorige pagina). 
20. Lxg6! fxg6 
En nu wel het langverwachte offer. Maar wel na even een 
kwartier goed doorrekenen (zie vervolg). 
21. Dxg6 Tf7 21. Tg5 Ld7  
Zwart had hier nog hoop, hij had de berekende 24e zet 
gemist. 
22. Tdg1 Lf5  
Zwarte problemen opgelost? Zie diagram. Nee dus: 
23. Dh6! e5  
24. … Kf8 faalt op de leuke zet  25. Dh8+ Lxh8 26. Tg8 
mat. 
24. Txg7 
1-0 
 
Op deze manier is het best leuk om eens wat vaker achter de witte stukken te zitten! 
 
Eric Kloppers 

Partijanalyse Extern: O&O Kampen 1 – Zutphen 1 
  
Bart Ekkelboom – Klaas Hagendijk (bord 2) 
Noors Gambiet 
 
1. e4 e5 2. d4 exd4 3. c3 
Zie diagram. Het Noors Gambiet wordt op onze club vooral 
door Hans de Vos met graagte voorgezet. Zwart heeft hier 
vele correcte opties. Zo is 3. … d3 goed speelbaar en mag 
3. … dxc3 ook nog zonder meer; zelfs is het na die zet 
mogelijk om daarna te vervolgen met 4. … cxb2 als wit 
niet zelf terugneemt op c3! Wel is het in al die varianten 
wijs om via een snel d5 onder opoffering van een pion zelf 
ook als een speer te ontwikkelen, anders komt wit 
supersnel tot aanval en kan de partij binnen 20 zetten 
beslist zijn… Op de 3e zet de pion op d4 laten staan om 
een ontwikkelingszet te doen is slecht, vanwege het te 
sterke pionnenfront e4 d4 dat wit dan met als bonus de 
halfopen c-lijn kan tonen. 
3. … De7?! 
Dit is voor mij nieuw! De prozaïsche bedoeling blijkt al 
snel: 
4. Pf3 Dxe4+ 5. Le2 d3! 6. Dxd3 Dxd3 7. Lxd3 Pc6  
8. 0-0 Pd8?! 
Zie diagram. Wat een plaatje! Wit heeft al 2 stukken 
ontwikkeld, gerokeerd en de zwarte koning staat op de 
enige open lijn… en zwart heeft een paard naar d8 
“ontwikkeld” en met nog geen pion behalve de verdwenen 
e-pion gezet. Maar wit heeft een hele pion minder en kan 
nog bitter weinig bedreigen met zijn stukken, nu zwart 
geen zwakte maakt! 

WyyyyyyyyX 
xAaFaCaGax 
xbAaAbCeAx 
xAbAaAaLax 
xaAaBaEiAx 
xAaAhAhAhx 
xaAhAaAaAx 
xHhAjAaAax 
xaAmAaAiAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 22. ... Lf5 

WyyyyyyyyX 
xCdEfGeDcx 
xbBbBbBbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHhHhHhx 
xiJkLmKjIx 
ZwwwwwwwwY 
 

WyyyyyyyyX 
xCdEfGeDcx 
xbBbBaBbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAbHaAax 
xaAhAaAaAx 
xHhAaAhHhx 
xiJkLmKjIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 3. c3 

WyyyyyyyyX 
xCaEdGeDcx 
xbBbBaBbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAhKaJaAx 
xHhAaAhHhx 
xiJkAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 8. ... Pd8 
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9. Te1+ Pe6 10. Pd4 Pe7 11. Pa3 a6 12. f4 g6 13. f5 Pxd4 
Zie diagram. Misschien kan wit hier besluiten tot het hyperscherpe 14. f6!?, waarna 14. … 
Pc6 15. Lg5 de zwarte stelling lam legt en wit met torenverdubbeling en het omspelen van 
het paard via c2 naar d4/b4 een duidelijk actief plan heeft. (En 14. … Pe6 dan? Dat kost 
wit gewoon een pion – red.) 
14. cxd4 Lg7 15. Pc2 d6 16. fxg6 hxg6 17. Lg5 f6! 
Zie diagram. De verleiding is 18. Lxg6+?? Met stukverlies voor wit… Maar zo dom is hij niet: 
18. Lf4 Lf5 
Een opmerkelijke zet. Zeker geen slechte, want de witte 
witte loper is beresterk en wordt nu geruild. Maar het kost 
wel wat structuur… 
19. Lxf5 gxf5 20. Pb4 Kd7 21. Te2 a5 22. Pd3 
Zie diagram. Na een logische zettenserie wordt het duidelijk 
waar het om draait. Het belangrijke veld f4 is nog in handen 
van wit en de e-lijn al snel ook. Maar zwart beheerst meer 
centrumvelden en heeft druk op de halfopen lijnen op de 
koningsvleugel. En… niet te vergeten: nog altijd koestert 
Klaas een pluspion! 
22. … Pc6(?) 
Of is Pd5 consequenter? Veld e7 moet toch bewaakt blijven, 
zodat de aanval op pion d4 nog weinig voorstelt: 
23. Tae1 Lh6 24. a3 Tag8 25. Lxh6 Txh6 26. Pf4 Pxd4  
27. Te7+ Kc8 28. Tc1 c6 
Zie diagram. De zet 23 van zwart heeft nu in elk geval het 
voordeel gehad dat er een echte Hagendijkse chaos is 
ontstaan. In plaats van strategisch geschuif rondom f4 is er 
een wild en open stellingstype ontstaan met al 2 pionnen 
meer voor Klaas! Wit heeft ook plezier in dit speltype en 
gooit er op het oog een leuke zet uit; waarop Klaas nog iets 
aardigs heeft klaarliggen: 
29. Pd5 Pf3+! 30. Kf2 Pxh2 31. Pb6+ Kb8 32. Pc4 Pg4+ 
Zie diagram. Nu staat wit al 3 pionnen achter, terwijl zwart 
de aanval over begint te nemen… de druk wordt de 
tegenstander van Klaas te veel: hij had hier beslist 33. Ke2 
moeten proberen. Maar suïcide is painless (naar M.A.S.H.): 
33. Kg1? Tgh8!  
Wit geeft op: dreigend mat of torenverlies is niet tegelijk op 
te lossen. 

WyyyyyyyyX 
xCaEaGeAcx 
xaBbBdBaBx 
xBaAaAaBax 
xaAaAaHaAx 
xAaAdAaAax 
xjAhKaAaAx 
xHhAaAaHhx 
xiAkAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 13. ... Pxd4 

WyyyyyyyyX 
xCaEaGaAcx 
xaBbAdAeAx 
xBaAbAbBax 
xaAaAaAkAx 
xAaAhAaAax 
xaAaKaAaAx 
xHhJaAaHhx 
xiAaAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 17. ... f6 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAaAcx 
xaBbGdAeAx 
xAaAbAbAax 
xbAaAaBaAx 
xAaAhAkAax 
xaAaJaAaAx 
xHhAaIaHhx 
xiAaAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 22. Pd3 

WyyyyyyyyX 
xAaGaAaCax 
xaBaAiAaAx 
xAaBbAbAcx 
xbAaAaBaAx 
xAaAdAjAax 
xhAaAaAaAx 
xAhAaAaHhx 
xaAiAaAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 28. ... c6 

WyyyyyyyyX 
xAgAaAaCax 
xaBaAiAaAx 
xAaBbAbAcx 
xbAaAaBaAx 
xAaJaAaDax 
xhAaAaAaAx 
xAhAaAmHax 
xaAiAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 32. ... Pg4+ 
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A.J.E. van Zaalen - Eric Kloppers (bord 6) 
Lettisch Gambiet 
 
1. e4 e5 2. Pf3 f5 3. d4 fxe4 4. Pxe5 Pf6 5. Le2 d6  
6. Pg4 Le6(?) 
Beter: 6. … Lxg4 
7. c4 c6 8. Pxf6 Dxf6 9. d5 Lf5 10. Pc3 Le7 11. Le3 
Zie diagram. Zwart staat niet harmonieus en heeft een 
groot vraagstuk waar de koning een veilig plekje moet 
vinden. Kort rokeren is bloedlink vanwege de vele 
tempozetten die de g-pion van wit heeft en lang rokeren 
kan voorlopig helemaal niet met een mogelijke dame op 
b3 en die loper op e3 van wit. Maar het centrum ziet er 
ook niet echt gesloten uit… Dus: 
11. … c5 12. Dd2 a6 13. 0-0-0 Pbd7 (Pbd7? Je zou willen 
dat je nog twee paarden had, Eric! – red.) 14. g4! Lg6  
15. h4 h5 
Je moet wat… 
16. Lg5 Df7 17. Lxe7 Dxe7 18. gxh5 Lxh5 
Zie diagram. Hier koesterde ik juist hoop om met de lange 
rokade en een snel Te8 de stelling bij elkaar te houden, 
maar mijn tegenstander doet voor mij onverwacht: 
19. Pxe4! 
Bah! Dat is niet de minste pion die valt. Het is tactisch 
behoorlijk verantwoord, want terugslaan met de dame 
kost wat: 19. … Dxe4 20. Lxh5+ Txh5 21. Tde1 Dxe1 22. 
Txe1+ en vooral door de resterende miserabele zwarte 
stelling is T+P geen compensatie voor de prachtige witte 
dame die op g5 binnen komt vallen… En ook erg maar 
wellicht nog speelbaar is de volgende optie die op het 
bord verschijnt: 
19. … Lxe2 20. Dxe2 0-0-0 21. Dg4 Kc7 22. Pg5! Pe5 
Verhindert voor even Pe6+ MET kwaliteitsverlies… 
23. Pe6+ Kb6 24. De4 Td7 25. Tdg1 Df6 26. b4! 
Zie diagram. Wat een rotstelling. Niet alleen een pion 
achter, maar bovendien een zwakke g-pion, een octopus 
van wit op visite en nu ook nog een doorbraak, waar is 
toch mijn tegenspel in deze partij? Alleen het feit dat ik 
op dit moment met 7 minuten tegen 4 minuten over op de 
klok enig tijdvoordeel had, gaf me hoop… Dus maar iets 
ruigs proberen: 
26. … Dxf2!? 27. bxc5+ Ka7 
Voor even geen schaak… 
28. Dd4?? 
Zie diagram. Zelden is een dameruil zo funest. Er was 
niets tegen 28. cxd6 of zelfs 28. c6… De stelling kantelt 
direct: 
28. … Dxd4 29. Pxd4 dxc5 30. Pf5 Pxc4 31. Txg7 Txg7 
32. Pxg7 
Intussen is het echt tijdnood, vooral voor mijn wat 
verblekende tegenstander. De notatie mist, maar de 
paarden worden geruild en ik win de d-pion van wit, 
terwijl de witte h-pion is opgerukt. 

WyyyyyyyyX 
xCdAaGaAcx 
xbBaAeAbBx 
xAaBbAfAax 
xaAaHaEaAx 
xAaHaBaAax 
xaAjAkAaAx 
xHhAaKhHhx 
xiAaLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 11. Le3 

WyyyyyyyyX 
xCaAaGaAcx 
xaBaDfAbAx 
xBaAbAaAax 
xaAbHaAaEx 
xAaHaBaAhx 
xaAjAaAaAx 
xHhAlKhAax 
xaAmIaAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 18. ... Lxh5 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAcx 
xaBaCaAbAx 
xBgAbJfAax 
xaAbHdAaAx 
xAhHaLaAhx 
xaAaAaAaAx 
xHaAaAhAax 
xaAmAaAiIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 26. b4 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAcx 
xgBaCaAbAx 
xBaAbJaAax 
xaAhHdAaAx 
xAaHlAaAhx 
xaAaAaAaAx 
xHaAaAfAax 
xaAmAaAiIx 
ZwwwwwwwwY 
Stand na 28. Dd4 
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Zie diagram. In ongeveer deze stelling zette ik Ke5! En 
bood van schrik remise aan. Wit weigerde gretig onder 
uitvoering van Kg4. 
En toen dacht ik ineens aan die partij van Withuis: mijn 
koning moet niet verdedigen, maar die mooie pionnen 
ondersteunen! Op het moment dat wit eindelijk dame 
haalde en zo mijn toren won en daarna weer terug was op 
de damevleugel, was ik met zwart al met 3 pionnen, 
ondersteund door de koning in winnende positie! Een 
belangrijk motief bij dit soort eindspelen. 
 
 
Eric Kloppers 
 
 
 

Toernooiverslag: Boerenkooltoernooi in Lochem 

 
Zondag 9 januari heeft de schaakclub Lochem weer het jaarlijkse boerenkooltoernooi 
georganiseerd. Ik was genodigd mee te doen, evenals vorig jaar. Het is een heel gezellig 
toernooi waarbij drie ronden rapid en vijf ronden snelschaak gespeeld worden. Even buiten 
Lochem op een gezellige museumboerderij was het goed toeven. Ik ben even de naam van 
deze boerderij kwijt, maar dat mag wat mij betreft de pret niet drukken. Neen, want na 7 
ronden spelen stond deze jongen bovenaan. Nu zullen wel denken, hij heeft uiteindelijk 
toch niet gewonnen. Helemaal mis. De 8e ronde won ik ook; dus mocht ik met de 
felbegeerde aardewerken op een koning gelijkende trofee naar huis. Het eten was lekker 
en de drankjes gleden soepel naar binnen. Met andere woorden. Je hoeft helemaal niet 
goed te kunnen schaken om toch een hele leuke middag te hebben op een schaaktoernooi. 
Wie deden er allemaal mee, zullen jullie nu wel denken? Eens even kijken. Maria Dolphijn, 
de enige vrouw, eindigde in de middenmoot met bijna vijftig procent. Verder waren er nog 
wel een aantal Lochemse spelers, maar ja, ik ben zo goed in namen, dat ik ze meteen 
weer vergeten ben. Ook deden er nog twee spelers uit het Westland mee. Zij waren ooit 
lid geweest van Lochem. En dan waren er nog een paar spelers die geen lid zijn van een 
club, maar toch een aardig potje kunnen schuiven. Hadden zij ook weer een leuke middag. 
Ik denk dat ik volgend maar weer meedoe. Het klinkt allemaal een beetje cynisch, maar ik 
meen het wel goed. Het was gewoon heel erg gezellig en dat was ook de bedoeling. Mede 
doordat het toernooi niet al te sterk bezet was heb ik dus gewonnen. En daar ben ik toch 
apetrots op. 
 
 
Olav Wilgenhof

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaCx 
xAaAaAaAhx 
xbBaAaGaAx 
xAaBaAaAax 
xaAaAaMaAx 
xHaAaAaAax 
xaAaAaAaIx 
ZwwwwwwwwY 
Waarschijnlijke stand vóór Ke5 



De Zutphense Toren 96   18 

 

Wedstrijdregels extern 

 
1. Aanvang thuiswedstrijden, 20.00 uur, kom a.u.b. op tijd en help de stukken 

klaarzetten; 
2. De thuisspelende ploeg heeft wit aan de even borden en zwart aan de oneven 

borden; 
3. Speeltempo bedraagt 2 uur per persoon per partij, noteren is verplicht; 
4. De arbiter bepaalt waar de klok staat; 
5. De laatste 5 minuten hoef je niet meer te noteren. Als beide spelers niet meer 

hoeven te noteren dan moet de arbiter of een assistent aanwezig zijn om te 
noteren; 

6. Bij de laatste 2 minuten van de partij mag je remise claimen voordat je vlag valt, 
indien: 
▪ De tegenstander geen poging doet de partij op een normale manier te winnen; 
▪ Het niet mogelijk is op een normale manier te winnen. 
Als je remise claimt niet eerst een zet doen, maar de klok stilzetten en de arbiter 
waarschuwen. 
Als de arbiter overtuigd is dat de tegenstander geen moeite doet om de partij te 
winnen of dat het niet mogelijk is op een normale manier te winnen, dan moet 
hij/zij de partij remise verklaren. 
Is de arbiter niet overtuigd dan moet hij/zij zijn beslissing uitstellen; zelfs na het 
vallen van de vlag kan de arbiter de partij alsnog remise verklaren. 

7. Een opgegeven speler mag in zijn team op elk bord worden opgesteld; 
8. Een speler die al 4 keer in een hoger team heeft gespeeld, mag niet meer uitkomen 

voor een lager team; 
9. Een opgegeven speler moet minimaal 2 keer in het opgegeven (of een hoger) team 

uitkomen. Deze regel geldt niet voor het 4e team. 
 
Belangrijk: 
In het competitiereglement van de OSBO is een nieuw artikel opgenomen, artikel 29 lid 3: 
Het hoorbaar afgaan van een mobiele telefoon wordt bestraft met het in mindering 
brengen van de helft van de resterende tijd, met een maximum van 10 minuten, bij de 
speler waar de mobiele telefoon is afgegaan. De tegenstander krijgt extra 2 minuten 
speeltijd toegevoegd aan zijn resterende speeltijd.  
Het voor de tweede maal hoorbaar afgaan van de mobiele telefoon bij dezelfde speler 
wordt bestraft met het verloren verklaren van de partij. 
 
Conclusie: Zet de mobiele telefoon op de trilstand! 
 
 
Gerrit Ruegebrink
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Externe competitie: uitslagen en data 

 
1e klasse A (Zutphen 1)  Uitslag 2e klasse B (Zutphen 2)   Uitslag 
 
ma. 11okt04 Zutphen 1 - Schaakmaat 3 5½-2½  di. 12okt04 Kameleon - Zutphen 2   4-4 
di. 9nov04 SMB 4 - Zutphen 1 4½-3½ ma. 8nov04 Zutphen 2 - Pallas 2  6-2 
ma. 6dec04 Zutphen 1 - UVS 2 4½-3½ ma. 6dec04 Voorst 1 - Zutphen 2  5-3 
ma. 10jan05 OenO - Zutphen 1 2-6 ma. 10jan05 Zutphen 2 - VDS  2½-5½  
vr. 18feb05 Lelystad  - Zutphen 1  ma. 14feb05 Zutphen 2 - Doesborgh 
ma. 14mrt05 Zutphen 1 - Pion 2  di. 15mrt05 Doetinchem 2 - Zutphen 2 
ma. 18apr05 slotronde te UVS (Nijmegen)  di. 19apr05 slotronde te Doetinchem  
 Schaakstad 5 - Zutphen 1     Zutphen 2 - Schaakstad 6 

 
4e klasse G (Zutphen 3)  Uitslag 4e klasse C (Zutphen 4)   Uitslag 
 
ma. 18okt04 Zutphen 3 - Gendringen 5-1 ma. 11okt04 Voorst 3 - Zutphen 4  4-2 
ma. 8nov04 Lochem 3 - Zutphen  3 2½-3½ ma. 8nov04 Zutphen 4 - Pallas 4  2½-3½ 
ma. 6dec04 Zutphen 3 - Rokade 3 4-2 do. 9dec04 Eerbeek 2 - Zutphen 4  5½-½ 
ma. 10jan05 De Toren 6 - Zutphen 3 1½-4½   vrije ronde 
 vrije ronde   ma. 14feb05 Zutphen 4 - Ons Genoegen 2 
ma. 14mrt05 Zutphen 3 - Groenlo  do. 17mrt05 Ugchelen 2 - Zutphen 4 
do.  21apr05 slotronde te Rokade (Lichtenvoorde) ma. 18apr05 slotronde te Ons Genoegen (Almen) 
 Twello 2 - Zutphen 3   Zutphen 4 - Twello 3 

 

Teamindeling 

 
1e team:  2e team:  3e team:  4e team: 
 
Jan Kalkwijk  Rob The  Wim van Haaster Paul Ham 
Klaas Hagendijk Wouter Rothengatter Olav Wilgenhof  Han Molewijk 
Kees Henstra  Tom Molewijk  Wim Jagersma  Jurrien Schouten 
Eric Kloppers  Gerrit Ruegebrink Wouter Kerpershoek Egbert Talens 
Nagib Zafari  Wim van Meeteren Wim Bekkers  Max Venema 
Sule Dzepar  Hans de Vos  Martin Jaspers Focks Piet van Gorkum 
Frank Posthuma Harry de Rover 
Willem Oving  Rik Eckstein 
 
Reserves: 
 
Jan Blaak  (alleen voor 1e en 2e team) 
Daniël Alink  (alleen voor 1e en 2e team) 
Levon Sahakian  (alleen voor 1e en 2e team) 
Alexander Sahakian  (alleen voor 1e, 2e en 3e team) 
Dirk van Rikxoort (voor alle teams) 
Fred Jongkind  (voor alle teams) 
Coen Rampen  (voor alle teams)
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Ledenlijst 

Naam Elo  
Daniel Alink  1886  
Wim Bekkers  1504  
Jan Blaak  1764  
Sule Dzepar  1813  
Rick Eckstein    
Raymond Gieteling 1451  
Piet van Gorkum 1405  
Wim van Haaster 1570  
Klaas Hagendijk 1898  
Paul Ham  1352  
Kees Henstra  1964  
Wim Jagersma   
Fred Jongkind  1529  
Jan Kalkwijk  1980  
Jan Willem Keen   
Wouter Kerpershoek   
Eric Kloppers  1796  
Rik de Lange  1819  
Wim van Meeteren 1617  
Han Molewijk  1481  
Tom Molewijk  1612  
Willem Oving  1912  
Frank Posthuma 1723  
Dirk van Rikxoort 1647  
Wouter Rothengatter 1767  
Harry de Rover 1575  
Gerrit Ruegebrink 1710  
Alexander Sahakian 1641  
Wim van Schooten   
Jurriën Schouten 1458  
Egbert Talens  1416  
Rob The  1888  
Max Venema  1373  
Hans de Vos  1670  
Olav Wilgenhof 1625  
Berry Withuis  1877  
Nagib Zafari  1754  


