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Redactioneel  

Hoi iedereen! 
 
En eindelijk is er weer eens een nieuw clubblad. Onderhand is de najaarscompetitie 
afgelopen en weten we wie er kampioen is geworden. Het was onwijs spannend, maar het 
is hem toch gelukt: gefeliciteerd, Lennaert! Nou de Superliga nog winnen… Superliga? Yep, 
de Superliga, de competitie voor de écht goede schakers, is er weer! Even verderop lees je 
hoe je er inkomt en waarom je erin wil komen. Verder hebben we véél wedstrijdverslagen 
deze keer en lees vooral ook het verslag van het OSBO-kampioenschap! Oh ja, nu ik het 
toch over toernooien heb: begin februari wordt er een heel leuk toernooi gespeeld in 
Apeldoorn. Er wordt dan 3 dagen lang geschaakt, gepuzzeld, gespeeld enz… Zie de agenda 
en de aankondiging verderop in deze Loper! En we hebben een heleboel foto’s laten 
ontwikkelen de afgelopen tijd. Die vind je ook weer in dit blad terug.  
Okee, dat was het wel weer. Veel Leesplezier en tot de volgende Loper! 
 
Rob 

Agenda 
 
Woensdag 9 februari – Foto Kuipers Schaak 3-daagse in Apeldoorn  
Vrijdag 11 februari (is ook het Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioenschap) 
 
Zaterdag 19 februari Schoolschaaktoernooi 
 
Zaterdag 29 januari Zutphen C: 1e speeldag OSBO-topklasse in Deventer 
 
Zaterdag 26 februari Zutphen C: 2e speeldag OSBO-topklasse in Zutphen 
 
Zaterdag 5 maart Zutphen AB: 1e speeldag OSBO-topklasse 
 
Zaterdag 9 april Zutphen AB: 2e speeldag OSBO-topklasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Zo! Die pepernoten zijn 
binnen!!”
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Interne Competitie: eindstand najaarscompetitie 
De najaarscompetitie van dit seizoen is inmiddels geëindigd, en wat was het spannend! Pas 
nadat de tweede inhaalronde gespeeld was, was de winnaar duidelijk. Lennaert wist Areg 
nog net in te halen met het minieme verschil van slechts 7 keizerpunten! Lennaert is 
echter terecht najaarskampioen met maar liefst twaalf overwinningen, één remise en 
slechts één verliespartij, tegenover tien overwinningen, drie remises en één verliespartij 
voor Areg. (Dat Areg toch nog maar een paar punten minder heeft, komt doordat hij tegen 
hoger geëindigde spelers heeft gespeeld.) Leon is een goede derde met 770 punten. Toch 
een aanzienlijk verschil met Jaimy, die vierde werd met 650,5 punten. De rest van het 
deelnemersveld zit wat dichter bij elkaar. 
De voorjaarscompetitie spelen we weer met de Superliga. Dit is een aparte competitie 
bestaande uit de top 8 van deze eindstand. In de Superliga zullen langere partijen 
gespeeld worden (40 minuten per persoon i.p.v. 20), zodat er wat meer nagedacht kan 
worden. Aan het einde van het seizoen kunnen er 2 mensen promoveren van de grote 
competitie naar de Superliga. Ik ben benieuwd naar de partijen in deze topgroep! 
 
Coen 
 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al On Ng 
1 Lennaert Stronks 918.50 80 14 12 1 1 89.3 102.5 85.25 0 1Z 0 2 
2 Areg Sahakian 911.50 79 14 10 3 1 82.1 117.5 92.75 2 1W 0 2 
3 Leon ter Horst 770.00 78 14 10 0 4 71.4 118 73.5 2 2W 0 2 
4 Jaimy Hageman 650.50 77 10 8 1 1 85.0 78 59.75 0 1Z 0 6 
5 Rick Koekoek 621.50 76 14 8 1 5 60.7 107.5 54.25 0 1Z 0 2 
6 Laurens Stronks 603.00 75 14 8 0 6 57.1 110 55 0 2W 0 2 
7 Vincent Linssen 594.50 74 14 7 2 5 57.1 103.5 50.75 0 1W 0 2 
8 Thomas van Schooten 570.00 73 13 7 1 5 57.7 101 51 -1 1Z 0 3 
9 Ranco Goedhard 527.00 72 14 7 1 6 53.6 89.5 41.75 0 1Z 0 2 
10 Alex Weisbeek 519.00 71 13 7 0 6 53.8 89 45 1 1W 0 3 
11 Jeroen Landsheer 514.00 70 14 6 2 6 50.0 98 43.75 0 2Z 0 2 
12 Anna Krans 495.00 69 14 7 0 7 50.0 96 41 0 1Z 0 2 
13 Heleen Landsheer 491.00 68 14 7 1 6 53.6 80 37 0 1Z 0 2 
14 Andre Sahakian 488.00 67 14 7 0 7 50.0 97.5 38 -2 1W 0 2 
15 Rutger Gordon 444.00 66 11 6 0 5 54.5 80 38.5 1 2W 0 5 
16 Daan Vos 442.33 65 9 6 0 3 66.7 56.5 33 1 2W 1 6 
17 Sjoerd Hiesselaar 439.00 64 12 7 0 5 58.3 66.5 33 0 1Z 0 4 
18 Jot van Suijlen 435.00 63 13 6 1 6 50.0 72.5 30.75 1 1W 0 3 
19 Thijs Strangman 418.00 62 9 5 0 4 55.6 76.5 37 -1 1Z 0 7 
20 Mirjam van Saane 415.00 61 14 6 0 8 42.9 89 33 -2 3Z 0 2 
21 Pelle Jonassen 386.00 60 14 5 1 8 39.3 91.5 29.25 -2 2Z 0 2 
22 Bjorn Goedhard 356.50 59 14 5 1 8 39.3 79.5 27.25 0 1W 0 2 
23 Rene Gosen 347.50 58 11 4 3 4 50.0 60.5 24.75 1 2W 0 5 
24 Tom Akkerman 343.00 57 9 5 0 4 55.6 60 27.5 1 1W 0 7 
25 Marcus Roos 338.00 56 12 6 0 6 50.0 46.5 16 0 1W 0 4 
26 Arran Winmai 331.50 55 14 5 1 8 39.3 68.5 21.75 0 1Z 0 2 
27 Gerard Draatjer 322.50 54 13 4 2 7 38.5 80.5 25.25 1 1Z 0 3 
28 Jamiro Brokken 320.83 53 14 4 2 8 35.7 78.5 21.75 0 1Z 1 1 
29 Zeb Olden 288.17 52 14 3 3 8 32.1 74 17.75 0 1Z 1 1 
30 Maikel Hakkert 269.50 51 8 3 2 3 50.0 30.5 10.5 0 1Z 1 7 
31 Koen Seebus 259.50 50 7 3 1 3 50.0 51 19.25 -1 1Z 0 9 
32 Lisa van der Linden 248.00 49 14 3 1 10 25.0 73.5 18.25 -2 2Z 0 2 
33 Stan Wolfhagen 224.50 48 9 2 2 5 33.3 38.5 9.75 1 1W 1 6 
34 Wessel Zennipman 214.33 47 13 2 2 9 23.1 47.5 5.75 -1 1Z 1 2 
35 Bart Hutink 191.67 46 9 1 3 5 27.8 34.5 5.5 1 2W 1 6 
36 Maarten Enthoven 173.50 45 9 1 3 5 27.8 50 10 -1 1Z 0 7 
37 David Enthoven 143.33 44 6 1 1 4 25.0 39.5 4.25 0 1Z 1 9 
38 Maarten Bosma 90.00 43 2 1 0 1 50.0 5.5 3 0 1W 0 14 
39 Daphne Roos 70.00 42 2 0 0 2 0.0 9 0 0 1W 1 13 
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Interne Competitie: Superliga 
De Superliga. De wat oudere jeugdleden hebben misschien nog verhalen gehoord van deze 
competitie die in legendes vaak verkeerd afgebeeld wordt. Hieronder het echte verhaal. 
Misschien. Nee, goed, toch maar even serieus worden, want de Superliga is natuurlijk ook 
erg serieus. Oké, voor iedereen die Superliga speelt, of wil spelen, én voor jullie ouders 
wil ik hier alle bijzonderheden nog even op een rijtje zetten. Klaar? 
 
Waarom is er een Superliga? 
De Superliga is er omdat wij vinden dat de beste spelers van de jeugd meer tijd verdienen, 
zodat ze écht goede partijen spelen. Ze spelen ook alleen tegen elkaar, wat betekent dat 
iedereen in de Superliga de kans krijgt om echt van elkaar te leren en gewoon goed te 
leren schaken. 
 
Wanneer wordt de Superliga gespeeld? 
Nou, gewoon op de vrijdagavond. Meteen na de les, maar dan ook meteen na de les, om 
20:30 wordt er begonnen met de partij. Omdat je 40 minuten per persoon hebt, ben je 
maximaal om 21:50 klaar. We gaan ervan uit dat de meeste partijen rond 21:30 wel klaar 
zijn. 
 
Waar wordt de Superliga gespeeld? 
In de kroonkamer. Hier gaan we proberen de boel zo stil mogelijk te houden, dan kunnen 
de spelers zich echt concentreren. Er mogen daarom alleen maar Superliga-partijen in de 
kroonkamer gespeeld worden. 
 
Hoe wordt de Superliga gespeeld? 
Er zijn een paar regels voor de Superliga.  

1. Je moet zo stil mogelijk doen. Niet praten met elkaar. Eventueel fluisteren mag. 
Houd de mobieltjes alsjeblieft stil. 

2. Notatie is verplicht, behalve de laatste 5 minuten. 
3. Je moet elke week aanwezig zijn. Als je toch een keer niet kunt, haal dan de partij 

zo snel mogelijk in, eventueel zelfs bij de spelers thuis. Anders krijgen we 
waarschijnlijk de competitie niet rond. 

 
Hoe kom je in de Superliga? 
We beginnen dit seizoen te spelen met de top acht van de Grote Competitie. Zie de vorige 
bladzijde om te zien wie dat zijn! Aan het eind van het seizoen degradeert de nummer 8 
van de Superliga naar de Grote Competitie en promoveert de nummer 1 van de Grote 
Competitie naar de Superliga. De nummer 7 van de Superliga en de nummer 2 van de Grote 
competitie spelen 2 wedstrijden tegen elkaar en wie die tweekamp wint, komt ook in de 
Superliga. 
 
Kan ik nu nog clubkampioen worden? 
Alleen als je in de Superliga speelt. Als je in de Grote Competitie speelt, kun je die nog 
wel winnen, maar je wordt dan niet meer automatisch kampioen… 
 
Zijn er nog andere dingen die ik moet weten?  
Nee. Maar als je toch nog vragen hebt, kun je bij mij terecht of bij Daniel: die is 
wedstrijdleider voor de Superliga. 
Okee, ik hoop dat het hiermee wat duidelijker is geworden. Veel plezier met de 
wedstrijden, jongens! 
 
Rob 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen AB, 4 & 11 december 2004 
Zutphen AB gaat gouden toekomst tegemoet 
 
Het gaat goed met de Zutphense jeugd. Nadat vorig jaar een sterke lichting A-spelers is 
gestopt omdat ze te oud waren (Daan, Daniel) of zomaar ineens waren verdwenen (Geert), 
staat er alweer een team met jonge spelers klaar om ze te vervangen. De eerste twee 
ronden van de nieuwe competitie werden al glansrijk met 4-0 en 3-1 gewonnen, en dat 
zelfs zonder eerste bordspeler Levon! Op de tweede speeldag, zaterdag 4 december in 
Zevenaar, stonden er 3 speelronden op het programma. Levon was er deze keer wel bij, 
maar we konden ook rekenen op een stuk sterkere tegenstanders. De opstelling was als 
volgt: 
 
1. Levon Sahakian (13 jaar) 
2. Lennaert Stronks (12 jaar) 
3. Areg Sahakian (12 jaar) 
4. Vincent Linssen (14 jaar) 
 
En dan te bedenken dat deze categorie voor spelers tot en met 19 jaar is! Dit team zou dus 
nog 5 jaar in dezelfde opstelling kunnen meespelen. Uit de resultaten van dit jaar blijkt 
dat er veel potentie in dit team zit… 
 
Speelronde 3: SMB AB2 - Zutphen AB 
Vandaag delen de AB-spelers de speelzaal helaas met de E-tjes, waardoor ervan rust 
weinig sprake is. Dit lijkt de Zutphense jongens uit hun concentratie te brengen, want al 
vroeg in de partij verliezen Vincent en Areg een pion. Lennaert heeft een ongelijke rokade 
op het bord gebracht, normaal gesproken zijn favoriete terrein maar deze keer krijgt hij 
een enorme aanval over zich heen. Levon bouwt ondertussen aan een solide stelling. 
Dan begint het spektakel bij Vincent. Eerst mist hij tot twee keer toe dat hij een dame kan 
insluiten, en vervolgens geeft hij een stuk weg! Maar, zijn tegenstander slaat dat stuk op 
de verkeerde manier, namelijk met de dame, die hierdoor alsnog in de knel komt… 
hierdoor staat Vincent ineens een Dame tegen Toren+Paard voor! 
Lennaert verdedigt zich ondertussen nog als een leeuw, maar zijn tegenstander maakt het 
eindspel foutloos af. Op hetzelfde moment gaat Areg in moeilijke stelling door zijn tijd: 2-
0 achter dus. 
Bij Vincent verloopt de partij grillig: als Vincent weer eens een paard cadeau doet, geeft 
zijn tegenstander een Toren terug en met Dame+pionnen tegen twee Paarden+pionnen  
kan Vincent makkelijk winnen. Dan laat Levon zien hoe belangrijk hij is voor het team: 
met nog maar 5 minuten te gaan offert hij om de koningsstelling open te breken, wint 
groot materiaal terug, en heeft nog 2 minuten over om het uit te schuiven. Hij speelt bijna 
a tempo, en weet zijn tegenstander met nog minder dan een halve minuut op de klok mat 
te zetten! Een wonderbaarlijk gelijkspel dus. SMB AB2 - Zutphen AB: 2-2 
 
Speelronde 4: Zutphen AB - Toren AB 
Deze tegenstanders bleken helaas een maatje te groot voor Zutphen. Lennaert, Vincent en 
Areg verliezen gewoon terecht. Levon redt de eer door Sebas Beumer, een ander groot 
talent, te verslaan. Nouja, volgend jaar pakken we ze gewoon… 
Zutphen AB - Toren AB: 1-3 
 
Speelronde 5: Veenendaal AB - Zutphen AB 
Lennaerts tegenstander speelt geheel onnodig …h6 op de 5e zet. Dit team is dus vast 
slechter dan de vorige… en inderdaad, Lennaerts tegenstander gaat met een paard op 
pionnenjacht, terwijl Lennaert een leuke aftrekaanval op de e-lijn voorbereidt. Na het 



 

De Zutphense Loper 96B 6 

aftrekschaak gaat de Dame eraan en kan Lennaert het afmaken, wat Zutphen een snelle 0-
1 voorsprong geeft. Ondertussen zijn Areg en Vincent toch weer aan het prutsen in de 
opening… daar gaan we aan werken in de les jongens! In bekende varianten kiezen ze 
helaas niet de goede zetten en krijgen daarna geen kans meer om terug te komen. 
Levon staat ondertussen erg moeilijk, want hij krijgt een sterke koningsaanval tegen. Hij 
verdedigt wel goed en dan geeft zijn tegenstander pardoes een loper weg! Alleen heeft 
Levon niet zo veel tijd meer over… maar opnieuw lukt het hem om binnen 5 minuten zijn 
tegenstander helemaal op te rollen en een gelijkspel uit het vuur te slepen! 
Veenendaal AB - Zutphen AB: 2-2 
 
 
Na deze dag staat Zutphen op een gedeelde 6e plaats. Helaas is er niet gewonnen, maar 
ook maar 1 keer verloren, dus het team heeft laten zien toch wel opgewassen te zijn tegen 
de oudere teams. Vooral ook dankzij Levon, die 3 uit 3 haalde. 
Op de laatste speeldag in Deventer staan er opnieuw 3 ronden op het programma. Met een 
beetje geluk kunnen we nog 3e worden, maar dan zullen de eerste 2 ronden moeten 
worden gewonnen. De opstelling is bijna dezelfde als vorige keer, alleen hebben Areg en 
Lennaert van bord gewisseld (dat doen ze wel vaker). 
 
Speelronde 6: Zutphen AB - O&O AB 
Deze keer een heerlijk rustige speelzaal. Terwijl de jongens er eens goed voor gaan zitten 
breek ik mijn hersenen over een puzzel uit de KIJK die Vincent heeft meegebracht. Omdat 
ik na 2,5 jaar psychologie studeren de wiskunde een beetje verleerd ben, ga ik maar eens 
op zoek naar wat afleiding op mijn eigen niveau: de speelzaal van de D-tjes. Daar blijkt 
Zutphen D niet eens een tegenstander te hebben, dus maar weer terug naar de AB. 
Iedereen staat wel lekker eigenlijk vooral Lennaert, die van zijn tegenstander wel erg veel 
ruimte krijgt voor een koningsaanval. Ik sta er nauwelijks 5 minuten naar te kijken of hij 
speelt achter elkaar g3 en f3, waardoor Lennaert met een loper op h3 en een Dame op e3 
wel erg makkelijk mat kan zetten. De eerste partij is dus al afgelopen voordat de D-tjes 
begonnen zijn… 
Na het openingsgeknoei van vorige keer heeft Vincent geleerd dat hij eerst moet rokeren 
en dan pas aanvallen, en dat doet hij nu voorbeeldig. Met een dodelijke penning over de 
diagonaal a2-g8 en een Dame op h5 die binnenwandelt wordt de zwarte koning 
overrompeld. Uiteindelijk mag Vincent mat zetten met een Dame, Paard, Loper en Toren 
tegen een vijandelijke koning en dame… 
Areg heeft een iets beter eindspel overgehouden aan een spectaculaire opening, maar zijn 
tegenstander biedt remise aan terwijl wij 2-0 voorstaan! Omdat Levon ietsje slechter staat 
neemt Areg de remise maar aan, waardoor de teamoverwinning veilig is. Uiteindelijk weet 
Levon ook nog te winnen, wat voor een lekker resultaat van de eerste wedstrijd zorgt. 
Zutphen AB - O&O AB: 3½-½ 
 
Speelronde 7: BAT Zevenaar AB - Zutphen AB 
BAT is een oude bekende van ons. Vorig jaar speelden we allebei in de landelijke 
competitie, maar omdat ook hun team leegliep zijn ze vrijwillig gedegradeerd. Toch 
hebben ze nog een sterk team over, dus dit wordt een echte test. 
De partijen beginnen weer rustig, allemaal een stuk beter dan de vorige speeldag. 
Lennaert heeft een lekker centrum en weet zijn tegenstander te dwingen tot het afruilen 
van een toren tegen Loper+Paard. Hierdoor houdt Lennaert een sterk centrum en 
bovendien een verschrikkelijk krachtig loperpaar. 
Levon gebruikt ondertussen wel erg veel tijd in het razend ingewikkelde middenspel. Hij 
heeft nog maar 15 zetten gedaan en nog 5 minuten over… dat gaat vast niet goed. Areg 
heeft dan net een kwaliteit gewonnen, maar ruilt in het eindspel zomaar de laatste 
damevleugelpionnen af waardoor het waarschijnlijk remise zal worden. En ook hij heeft 
weinig tijd over. 
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Vincent laat ondertussen weer een typische partij van hem zien: het is niet helemaal 
correct wat hij doet, maar zijn tegenstander weet zich geen raad met een paardoffer en 
begint al zijn stukken weg te geven… het eindspel van toren tegen 3 pionnen is makkelijk 
gewonnen. Op datzelfde moment gaat Levon door zijn vlag, dus het is 1-1. 
Lennaert is uiteindelijk belandt in een eindspel van zijn Loperpaar en een vrije randpion 
tegen een zielige toren. De lopers blijken veel te sterk en de pion marcheert ongehinderd 
naar de overkant, waarna het afgelopen is. Areg heeft dan alleen nog remise nodig, maar 
zijn tegenstander gaat alsnog in de fout waardoor Areg zelfs weet te winnen! Opnieuw een 
prachtig resultaat tegen een sterke tegenstander! 
BAT Zevenaar AB - Zutphen AB: 1-3 
 
Speelronde 8: Zutphen AB - Pallas AB 
De laatste ronde, met de derde plaats in zicht! Een gelijkspel is al genoeg. Maar deze keer 
lijkt de vermoeidheid toe te slaan bij de Zutphense talenten, want de opening wordt veel 
te snel en onnauwkeurig gespeeld. Bij Levon en Lennaert staat het nog wel goed, maar 
Vincent en Areg hebben het moeilijk. Helaas kan ik de laatste ronde niet afkijken omdat ik 
het D-team met de trein mee naar Zutphen moet nemen, terwijl Rob de AB met de auto 
zal vervoeren. Later hoor ik dat er nipt verloren is. Een anticlimax dus, al helemaal als je 
de eindstand bekijkt. 
Zutphen AB - Pallas AB: 1½-2½ 
 
De eindstand in de OSBO-competitie was als volgt: 
 

1. De Toren AB 8 14 22 

2. Pallas AB 8 13 21½ 

3. Veenendaal AB 8 10 21 

4. Zutphen AB 8 10 20 

(plaats; team; gespeeld; matchpunten; bordpunten) 
 
Helaas dus net geen derde plaats. Maar toch heel goed gedaan allemaal, vooral omdat ik 
nu net zie dat we nog play-off wedstrijden mogen spelen voor een promotieplaats! 
Waarschijnlijk is dat dit jaar nog te hoog gegrepen, maar volgend jaar gaan we het gewoon 
weer proberen! 
 
Daniel 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen C, 20 november 2004 
Omdat ik bíjna in een keer goed rijd, komen we vandaag een half uur te vroeg aan. Extra 
opvallend, want er zijn vele files op de weg, waardoor we juist weer een half uur te laat 
beginnen. Hebben we in ieder geval de tijd om even in te spelen… Het C-team is voor 
vandaag op een paar punten veranderd: vandaag hebben we Levon Sahakian, Areg 
Sahakian, Lennaert Stronks en Rutger Gordon mee. En oh ja, we spelen in Zevenaar. 
 
Ronde 1 wordt gespeeld tegen Schaakmaat C4. Hee, het is het meidenteam weer! Rutger 
speelt erg aanvallend met zijn zwarte pionnen op h5 en g4. Als hij maar op z’n verdediging 
let! Nee dus, zijn tegenstandster legt hem in de luren en hij verliest door een heftige 
aanval achter elkaar 2 Paarden en een Toren. Goh, ze zijn toch wel goed bij de 
Schaakmaat… Lennaert heeft een solide opening met een half-open g-lijn. Mooi om over 
aan te vallen, vooral omdat er een Koning op g8 staat! Areg en Levon’s tegenstandsters 
“ontwikkelen” hun Dames meteen. Dat kán niet goed gaan. Areg grijpt de kans aan door de 
Dames snel af te ruilen. Levon gebruikt de stelling om een idioot grote 
ontwikkelingsvoorsprong op te bouwen. Ai, Rutger heeft al verloren. Da’s snel! Lennaert 
offert ondertussen een pion om ook de h-lijn te openen. Hij heeft nu een Dame, 2 Torens 
een Paard én een Loper op de tegenstandster’s stelling gericht staan. Zou het goed gaan? 
☺ Lennaert’s tegenstandster heeft helemaal niet door en Lennaert maakt het dan af met 
mat-in-4. Lekker! Levon heeft ondertussen al een Toren gewonnen, terwijl zijn 
tegenstandster nog steeds 3 zetten ontwikkeling achter staat. Levon forceert dan mat en 
zijn tegenstandster kan er niet aan doen. Areg is dan de laatste die nog speelt. Hij blijkt 
een pion achter te staan in een remisestelling.  Ik zie hem driftig positioneel schuiven. Zou 
hij een plan hebben? Als Areg’s tegenstandster dan nog meer af probeert te ruilen, ziet ze 
een gemenigheidje over het hoofd. Areg wint hierdoor een Paard en precies op hetzelfde 
moment hoor ik links (Levon) én rechts (Lennaert) van me “Areg is góed!” Areg wikkelt de 
boel professioneel af, haalt een Dame en… geeft deze weg. Gelukkig heeft hij nóg een pion 
en daar kan hij ook mee promoveren. Met díe Dame wint hij dan wel…  
Schaakmaat C4 – Zutphen C: 1-3 
 
In ronde 2 spelen we tegen team Variant C uit Huissen. Rutger valt weer voortvarend aan 
met 4 pion zetten in de eerste 4 zetten. Op de achtergrond zie ik Areg en zijn 
tegenstander rommelen met de klok. Wat zou er aan de hand zijn? Als ik het ga vragen, 
krijg ik te horen dat ze de klok aan het goed zetten zijn, omdat Areg al gewonnen heeft. 
En dat na 2 minuten al!? Rutger gaat ook heel hard met 3 (witte) pionnen op de 5e rij, 
waarmee hij in hoog tempo de Koningsstelling van zijn tegenstandster afbreekt. Hij valt 
deze dan binnen met Toren, Dame en Loper, wint nog een Toren en zet dan mat. In 9 
minuten, ook lang niet slecht! ☺ Levon en Lennaert hebben allebei en tegenstander die 
tegenstribbelt. Ze staan beide wat actiever, maar nog niet duidelijk beter. Lennaert 
bewijst dan het tegendeel in een Koningsaanval op z’n Lennaert’s: hij overrompelt de 
Koning met Toren, Dame, Loper en Paard. Zijn tegenstander weet het niet meer zo goed, 
kiest niet de goede voortzetting en Lennaert krijgt mat-in-3. Levon heeft dan een 
ijzersterk Loperpaar gecreëerd en wint hiermee. Zutphen C – Variant C: 4-0 
 
Onze volgende tegenstander is team Toren C3 uit Arnhem. Ik zie meteen al dat we nu een 
team tegengekomen zijn dat wél echte openingen speelt. Alleen Rutger houdt zich niet zo 
aan de 3 gouden regels; hij loopt weer heel hard naar voren met zijn pionnen… Areg houdt 
zich dan goed aan de 4e gouden regel, namelijk: “Als je een Dame kunt winnen, doe dat 
dan.”  En dus staat Areg na 3 minuten al een Dame voor… Lennaert heeft op dit moment 
de Dames al geruild. Zou die nou nog steeds goed kunnen aanvallen? Rutger is zijn Dame 
ook al kwijt. Misschien iets té enthousiast aangevallen? Levon’s tegenstander doet 
ondertussen een poging tot Koningsaanval. Ik geloof niet dat Levon onder de indruk is. Ik 
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ga maar even wat te drinken halen. Als ik terugkom heeft Rutger verloren. Gelukkig wint 
Areg wel, waardoor het 1-1 staat. Lennaert staat iets slechter in een verder gelijke 
stelling. Levon heeft dan weer licht voordeel met het Loperpaar. Levon’s tegenstander 
houdt de stelling scherp door al zijn aangevallen stukken in te laten staan en zelf aan te 
vallen. Levon is echter scherper en kan in een grote afruil ergens een Toren extra 
wegslaan! Dan doet hij een schijnkwaliteitsoffer. Via een combinatie wint hij de kwaliteit 
weer terug en zijn er plotseling wéér 4 stukken afgeruild. Mooi gedaan! Hij heeft geen 
problemen meer om het af te maken. Dan is het nog even spannend bij Lennaert: hij stat 
nog steeds gelijk maar heeft wel véél minder tijd (7 tegen 16 minuten). Lennaert ziet het 
gelukkig en begint steeds sneller te spelen. En in de laatste 5 minuten weet hij nog 44 
zetten te zetten en… mat te zetten! Goed gedaan. Lennaert! 
Toren C3 – Zutphen C: 1-3 
 
En meteen kunnen we door naar de volgende ronde. En daarin komen we nóg een team van 
de Toren tegen: Toren C1. Een moeilijke tegenstander! Rutger weer veel pionnen vooruit. 
Hij let alleen weer slecht op zijn verdediging en ik zie heem bijna gekkenmat gaan! 
Gelukkig heeft hij niet alleen f4 en g4, maar ook e4 gespeeld, zodat zijn Koning nog naar 
e2 kan… Areg’s tegenstander kot dan plotseling binnen met de Dame op g7 waardoor Areg 
veel materiaal gat verliezen. En hoe komt die vijandelijke (zwarte) pion bij Rutger op c3 
terecht? Rutger’s pion staat nog op c4… Gelukkig houden Levon en Lennaert de boel beter 
dicht. Ik ga even weg en ben net op tijd terug om te zien dat Rutger zijn stukken weer 
opzet. Wat zou hij gedaan hebben? Verloren… ai. En Areg staat een Toren achter. Levon 
zegt me dan vol vertrouwen: “Alles hangt nu van Lennaert af. Als hij een beetje goed 
speelt…” Ik vind Levon echter zelf ook iets minder goed staan. Lennaert staat trouwens 2 
pionnen achter. Dan wordt Levon schijnbaar weg gecombineerd. Zijn tegenstander ziet 
echter niet hoe het moet en wint dus geen Loper… Daar komt Levon goed weg! Bij 
Lennaert wordt ondertussen alles afgeruild. Uiteindelijk komt hij in een eindspel terecht 
met een dubbelpion tegen 2 paar verbonden pionnen. Kan Lennaert 3 vrijpionnen 
tegenhouden? Het kan eigenlijk niet, maar Lennaert probeert het natuurlijk wel. Daar gaat 
er al een af… En even later nóg een! De derde pion redt het helaas wel en Lennaert 
verliest. Areg verliest ondertussen op tijd; hij had even niet gezien dat hij nog maar erg 
weinig tijd over had… Levon zit dan in ene moeilijk eindspel met Paard en 4 pionnen tegen 
5 pionnen. In tijdnood doet hij het tóch beter dan zijn tegenstander en wint met 2,5 
minuut op de klok. Zutphen C – Toren C1: 1-3 
Hiermee hebben we nog alle kans om de finales te halen. Op 18 december weten we het! 
 
Rob 

Wedstrijdverslag extern: Zutphen C, 18 december 2004 

Deze keer spelen we bij een nieuwkomer in de competitie: Millingen aan de Rijn. Het is 
best ver rijden, maar we zijn gelukkig op tijd. Voor vandaag hebben we Lennaert Stronks, 
Areg Sahakian, Björn Goedhard en Rutger Gordon mee.  
 
De dag begint al goed als we in de eerste ronde tegen team Toren C3 uit Arnhem mogen. 
Ik vraag me een tijdje af wat de eerste bordspeler van Toren C nou tegen Lennaert wil. 
Aha: hij rokeert lang! Dát wordt nog interessant! Björn en Rutger beginnen helaas slecht 
en staan na een paar minuten al een stuk achter. Areg heeft ondertussen zijn 
tegenstandster zo ver gekregen dat de met haar Koning naar e6 is gelopen. Hij heeft er 
wél een stuk voor geofferd. Lennaert kijkt ondertussen of hij beter is in aanvallen dan zijn 
tegenstander. Zo te zien wel, want zijn tegenstander lijkt niet echt aan te vallen. Sterker 
nog, hij zet z’n stukken heel zorgvuldig neer op plekken waar ze niet aanvallen en ook niet 
verdedigen. Als hij dan ook nog gaat lopen met de pionnen die voor z’n Koning staan, 
geloof ik het wel. Even bij de rest kijken… Areg komt nu toch echt aardig naar voren met 
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z’n stukken. Hopelijk is het voldoende. Björn en Rutger 
staan eigenlijk al totaal verloren, dus ik blijf maar bij 
Areg kijken. Areg krijgt ondertussen de ene na de andere 
pion terug en heeft nu 3 pionnen voor zijn stuk, terwijl 
zijn tegenstandster extreem slecht staat. Echt álles staat 
nog op de achterste rij… Uiteindelijk weet Areg het af te 
maken met een mooi mat-in-4 (zie diagram), Lennaert 
wint natuurlijk ook, en Björn en Rutger verliezen 
inderdaad. Zutphen C – Toren C3: 2-2 
 
In ronde 2, tegen team PION C, heeft Lennaert een lekker 
begin door in het Russisch een Dame te winnen. Areg 
heeft een ultra-gesloten stelling, dus daar zal wel even 
niets gebeuren. Rutger is op bord 3 weer ergens een stuk 
kwijtgeraakt. Björn staat dan weer een Paard voor, hoera! 
Als ik weer de andere kant op loop, zie ik Areg vakkundig door de toch niet zo gesloten 
stelling van zijn teenstander heen walsen. Hij wint er uiteindelijk een Toren mee. 
Lennaert heeft ondertussen 4 vrijpionnen, een Loper én een Dame voorsprong. Zowel Areg 
als Lennaert winnen héél snel. Terwijl Lennaert alvast een patatje voor ons gaat bestellen, 
maakt Björn het ook verschrikkelijk af: hij wint met een Dame, Toren en 5 pionnen voor. 
Alleen Rutger heeft het niet gehaald, waardoor het wordt: 
PION C – Zutphen C: 1-3 
 
In de volgende ronde, tegen team Variant C uit Huissen, speelt Rutger weer op bord 4. Hij 
speelt wel wat slordig en ik zie hem een Toren weggeven. Hmmm… Björn laat zich niet 
kennen en geeft er prompt ook een weg. En een Paard. En nog een Toren. Hmmm… 
Gelukkig gaat het met Areg en Lennaert wel goed. Lennaert slaat op zet 11 met zijn pion 
in op f2 en combineert zo een Paard bij elkaar. Areg heeft nog geen voorsprong, maar wel 
veel actievere stukken. Rutger en Björn kunnen eigenlijk al niet meer winnen. En dat doen 
ze dan ook niet. Areg heeft ondertussen een pion weten te winnen, maar heeft een erg 
taaie tegenstander. Lennaert lijkt helemaal te gaan winnen, als hij ook nog een Dame en 
Toren wint. Even later offert hij de Dame weer terug en kan dan het eindspel op z’n 
gemak (met 2 Paarden en 2 pionnen voor) af gaan maken. Tenminste… Lennaert maakt dan 
toch ergens een foutje, speelt het nét niet helemaal goed en…  zijn tegenstander krijgt 
een dolle Toren en weet het remise te houden!! Jammer… Areg is ondertussen zijn 
pluspion kwijtgeraakt en biedt ook maar remise aan. Zutphen C –Variant C: 1-3 
 
Ronde 4 begint en dit keer spelen we tegen team BAT Zevenaar C. Dit keer is de eerste 
slag voor Areg: hij komt met zijn Dame binnen op g2 en gaat door met Paard en Loper door 
het centrum. Als hij dan de Toren op h1 wint en de Dame af kan ruilen is hij na ongeveer 2 
minuten al zo’n beetje in het eindspel beland. Met een Toren, een Paard en 3 pionnen 
voorsprong. Björn staat helaas weer een stuk achter. En net als ik denk dat het goed gaat 
met Rutger, geeft deze ene Toren weg. Lennaert staat dan een pion voor, schrijft z’n zet 
op, drukt de klok in en staat op om even weg te lopen. Zijn tegenstander waarschuwt hem 
toch maar even dat hij eigenlijk de zet ook nog moet spelen… Lennaert kan dan toch even 
naar het toilet, komt terug en wint een pion en een Paard. Zo, dat is lekker. Rutger is 
trouwens onverwacht goed terug aan het komen. Hij valt stevig aan, wint een Paard terug 
en duwt zijn tegenstander’s Koning in een ontzettend klein hoekje. En dat zet hij 
plotseling mat-in-3! Goed gedaan, Rutger! Lennaert wint natuurlijk ook overtuigend, net 
als Areg. Nou alleen Björn nog. Zijn arme Koning wordt het hele bord overgejaagd. Na wat 
afruil wordt hij niet meer aangevallen, maar hij staat wel een Loper en 4 pionnen achter. 
Hoera, hij komt met zijn Toren op de 7e rij. Heeft hij gisteren dan toch opgelet tijdens de 
les? Hij wint meteen 3 pionnen terug. Helaas moet hij er wel weer een paar stukken voor 
afruilen. Björn offer dan een pion en gaat rennen met zijn vrijpion. Zijn tegenstander 

WyyyyyyyyX 
xCgAaAeAcx 
xbBfEaAbBx 
xAaAaAaAax 
xaLaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHaAhHhx 
xiAkAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit wint door 1. Te8+ Lxe8 2. 
Dxe8+ Dc8 3. Lf4+ Ld6 4. Lxd6 
mat 
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heeft ook een vrijpion en gaat óók rennen en deze is iets eerder. Gelukkig kan Björn dan 
röntgenschaak geven en slaat hij de Dame weer weg. Uit wanhoop geeft zijn tegenstander 
dan een Toren voor Björn’s vrijpion en dan staat het weer helemaal gelijk in materiaal. En 
Björn gaat gewoon door, wint eerst een pion, Dan een Paard en loopt dan met de Koning 
het vierkant van de laatste pion in. Netjes! Zijn tegenstander haalt dan nóg een Dame, 
Björn geeft zonder na te denken zijn Toren en Björn's pion is veel te ver weg voor zijn 
tegenstander’s Koning. Björn promoveert en wint. Goed gespeeld! De oplettende lezer is 
het trouwens nu opgevallen dat Björn in deze partij 3 Dames heeft geslagen…  
BAT Zevenaar C – Zutphen C: 0-4 
Na vandaag zijn er alleen nog finales, en daar zijn we voor geplaatst! Helemaal omdat 
team PION C van vandaag 2 spelers heeft meegenomen die niet mee mochten spelen. In 
plaats van 3-1, winnen we die wedstrijd dus met 4-0! Nou de finales nog… ☺ 
 
Rob 

Wedstrijdverslag extern: Zutphen D, 4 december 2004 

Van deze wedstrijd heb ik helaas nog geen verslag. Misschien volgend clubblad? 
Wat ik nog wel van deze dag kan vertellen, is dat deze bij ons werd gehouden en 
dat het onwijs druk was: er waren 65 spelers, 16 begeleiders en eigenlijk nét te 
weinig tafels. Verder waren we als jeugdleiding door een serie tegenslagen maar 
met z’n tweeën: Leon (van de jeugdleidershotline) en ik. En daarom hebben we 
helaas nogal weinig van de wedstrijden zelf gezien: we zijn érg druk bezig geweest 
met het wedstrijd leiden zelf… Hieronder staat in ieder geval de ranglijst met de 
uitslagen; we zijn dus 4e geworden! Dat betekent dus dat er vandaag érg goed 
geschaakt is! Toch jammer dat ik niets heb kunnen zien… Leon, bedankt voor het 
meehelpen (zonder Leon was het dus zeker weten niet gelukt…)! 
Oh ja, voor ik het vergeet: ik heb dan wel geen echt verslag voor jullie, maar we 
hebben tussendoor wél (een paar) foto’s kunnen maken. Die kunnen jullie verderop 
in het blad vinden. 
 

    04 - 12 - 2004                  

D    NOORD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  wp  bp 

1 Veenendaal  D XX 2½ 3     4 4   4         4     12  21½ 

2 De Schaakmaat  D1 1½ XX       4 4 4           4   4 10  21½ 

3 De Schaakmaat  D2 1   XX       2½ 2 3 2 3             8  13½ 

4 Zutphen  D       XX       2 1½ 2   4 2   3     7  14½ 

5 O & O  D         XX 1½         1   3½ 2½ 1 3   6  12½ 

6 De Touwladder  D 0 0     2½ XX 1       4       4     6  11½ 

7 Wageningen  D 0 0 1½     3 XX         3½     3     6  11 

8 De Schakel  D   0 2 2       XX 2 3   2           6  11 

9 Meppel  D 0   1 2½       2 XX   2   2½         6  10 

10 De Schaakmaat  D3     2 2       1   XX   2 2     2   5  11 

11 Pallas  D     1   3 0     2   XX 2 2         5  10 

12 Voorst  D       0     ½ 2   2 2 XX       3   5    9½ 

13 Z.S.G.  D       2 ½       1½ 2 2   XX 2       4  10 

14 Dronten  D 0 0     1½               2 XX 2 4   4    9½ 

15 De Hagenpoort  D       1 3 0 1             2 XX 2   4    9 

16 Zwolle-Zuid Schaakt!  D   0     1         2   1   0 2 XX   2    6 

Rob 
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Wedstrijdverslag extern: Zutphen D, 11 december 2004 

Het wordt een gezellige dag vandaag, 11 december 2004, want het D- én het AB-team 
moeten vandaag naar dezelfde plek toe! We gaan vandaag met z’n allen naar Deventer 
toe, om de laatste voorronden van de OSBO-competitie te spelen, in een zaal die niet 
alleen om het schaken bekend is. (Rob de avond tevoren tegen Vincent: “Hee, Vincent, jij 
doet morgen ook mee met het AB-team, hé? In Deventer.” Vincent: “In Deventer? Is dat bij 
die frikadellen?”) 
Daniel begeleidt vandaag de AB-spelers en ik mag wedstrijdleider spelen voor het D-team. 
En dat bestaat vandaag uit André Sahakian, Ranco Goedhard, Arran Winmai en Lisa v.d. 
Linde (die eigenlijk geen D-, en zelfs geen E-, maar nog een F-speelster is!). 
Om het extra handig te doen breng ik de AB-spelers met de auto en railrunnert het D-team 
met Daniel naar Deventer. In Deventer is het dan nog even heen-en-weer rijden tussen de 
speelzaal en het station en dan komen we allemaal precies op tijd binnen! We mogen 
eigenlijk al heel snel gaan zitten om te spelen, maar we blijken te zijn ingedeeld tegen 
een team dat er niet is… Het is nog even kijken en wachten of team Dronten D nog 
binnenkomt, maar nee, dat gebeurt niet en dus winnen we de eerste ronde met 4-0! 
 
Zo, dat is eigenlijk wel een lekker begin, maar ja, eigenlijk komen we hier natuurlijk om 
te schaken, dus we zijn toch wel blij als eindelijk de 2e ronde begint. In ronde 2 spelen we 
tegen de club met bijna dezelfde afkorting als de onze: ZSG uit Zwolle. Misschien zijn we 
wat overmoedig geworden door onze gemakkelijke winst in de eerste ronde, want Arran en 
Lisa verliezen nog vóórdat ik alle spelersnamen heb ingevuld op het wedstrijdbriefje. Hé? 
Hoe is dat nou zo snel gegaan? Meteen zie ik ook dat Ranco zijn witte Koning op g5 heeft 
staan. Ranco verliest dus ook al heel erg snel. André kan dan de eer misschien nog redden: 
zijn tegenstander probeert zoveel mogelijk af te ruilen, alleen vergeet dat deze een stuk 
achter staat. Alleen geeft André het stuk dan weer weg, waarna een remise-eindspel 
overblijft, na 10 minuten al! Er is deze ronde niet lang nagedacht… André’s tegenstander 
heeft op dit moment een strategie die niet meer is dan: ‘Val een ongedekt stuk aan, 
misschien ziet hij het niet.’ Dat zou André toch moeten kunnen winnen, denk je zo. Maar 
toch geeft André dan bijna opnieuw een stuk weg. Alleen vergeet zijn tegenstander het 
dan te slaan. Dan heeft André nog een keer geluk als hij via een onwijs eenvoudig truukje 
een kwaliteit kan winnen. Alleen geeft hij dan zomaar zijn Toren weer weg. Uiteindelijk 
wordt het remise. Zutphen D – ZSG D: 0,5 – 3,5 
 
Pfff… De vorige ronde ging helemaal niet goed. Ik hoop dat het tegen team Hagenpoort D 
uit Deventer beter gaat. Ik zie het begin niet, omdat ik even bij de AB-spelers ben gaan 
kijken, maar als ik daar ben krijg ik te horen dat André een Dame gewonnen heeft. Goed, 
toch maar even gaan kijken want het lijkt dus in ieder geval goed te beginnen! Hee, 
iedereen is rustig aan het spelen! Zo te zien wil het D-team revanche voor de vorige ronde 
en pakken onze spelers het serieus aan! Ranco en Arran staan allebei goed, beter dan de 
tegenstanders, en met André gaat het dus inderdaad ook heel goed. Alleen Lisa staat iets 
slechter. Helaas krijgt Arran dan problemen met één geniepige pion van zijn tegenstander 
die tussen zijn linies door weet te glippen en weet te promoveren. Hierdoor verliest Arran 
eigenlijk tegelijkertijd met Lisa. Ranco heeft dan een spannend pionneneindspel: 4 
pionnen en Toren tegen 2 pionnen en Toren. Ranco houdt dan op de een of andere manier 
een Toren en 3 randpionnen over tegen een Toren. Zou hij het af kunnen maken? Ik zie 
hem langzaam maar zeker opstomen en… hij geeft een Toren weg. Hm. Ranco verliest dus 
uiteindelijk kansloos. Gelukkig kan André dan mooi mat zetten. Het is niet gelukt te 
winnen, maar iedereen heeft wel (vaak) goed nagedacht! Hagenpoort D - Zutphen D: 3-1 
 
In ronde 4 spelen we tegen team ‘Zwolle-Zuid Schaakt! D’. Hmmm… Waar zouden ze 
vandaan komen? ☺ Meteen in het begin zie ik Arran onwijs snel zetten. Hij lijkt helemaal 
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niet na te denken. Toch wint hij op de een of andere manier een Dame. Hé? Ranco en 
Arran gaan dan zelf met hun Dames aanvallen; wel gevaarlijk hoor, jongens! Ranco zie ik 
trouwens goed nadenken, net als André. Ze staan dan ook beiden een stuk voor. Dan zie ik 
dat gebeuren waar ik al bang voor was: Arran verliest zijn Dame ook. Lisa heeft 
ondertussen een heel irritant jochie als tegenstander: deze zegt het telkens hardop als ze 
iets fout heeft gedaan. Niet zo sportief dus. Helaas is het jochie wel aan het winnen… 
Gelukkig staan André en Ranco véél stukken voor. Dan hoor ik André iets zeggen. “Hee 
Rob, is dit mat? … Ja, hé?” Ik moet ook even kijken, maar André heeft inderdaad zijn 
tegenstander’s Koning (per ongeluk?) matgezet met Dame, 2 Torens en een Loper. ‘Geef 
maar schaak, misschien is het mat’, zullen we maar zeggen. Ook Arran wint dan, nog vóór 
Ranco, die zijn tegenstander helemaal wegschuift, toch maar geen 3e Dame haalt en 
eenvoudig mat zet. Alleen Lisa redt het niet waardoor de uitslag wordt: Zutphen D – 
Zwolle-Zuid Schaakt! D: 3-1 
 
Ronde 5 begint voor ons, verrassend, erg snel. Ranco heeft nét een frikadel besteld, als de 
ronde alweer blijkt te beginnen. Ik blijf dus even wachten op Ranco’s frikadel en zie het 
begin dus niet. Als ik de speelzaal inkom, zie ik dat Ranco, Arran én Lisa alledrie hun Dame 
al kwijt zijn. Tegen wie spelen we eigenlijk? Aha, Meppel D. Die kunnen best goed 
schaken, ja! Ranco verliest als eerste, ondanks de frikadel. Arran wint dan plotseling toch 
nog door eerst 2 ongedekte stukken te slaan en dan mat-in-een te doen. Als Arran en zijn 
tegenstander weglopen, zie ik dat Lisa eigenlijk helemaal niet achter staat: ze heeft 
namelijk 3 stukken geruild voor haar Dame. (Of zou ze die eerst hebben geslagen en dan 
haar Dame kwijt zijn geraakt?) Helaas is het niet genoeg en Lisa verliest. André weet nog 
wel te winnen, waardoor we gelijkspelen. Zutphen D – Meppel D: 2-2 
 
Ronde 6 gaat érg snel voorbij. Ik ga even met Daniel overleggen hoe we jullie weer terug 
gaan brengen (hoe laat de trein gaat en zo) en als ik weer in de zaal ben, zie ik dat Ranco 
en Lisa verloren hebben. André en Arran lijken dan ook heel hard op verlies af te gaan. 
Maar toch weet André met een gelukkig mat nog te winnen. Schaakmaat D3 – Zutphen D: 
3-1 
 
Als ik met Daniel en de D-spelers (lijkt wel de naam van een jaren ’60-band) weer naar het 
station toe rijd is het even zoeken, maar we redden het nét op tijd. Vandaag zijn we 10e 
geworden. Terugkijkend op het seizoen kan ik zeggen dat er goed en slecht geschaakt is 
(vaak ook in één en dezelfde partij), maar vooral dat er enthousiast geschaakt is. We 
zullen niet naar de finales toe mogen, maar er waren dan ook wel heel sterke teams die 
meededen. Volgend jaar misschien?  
 
 
Rob 
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Externe competitie: ranglijsten na voorronden 
De uitslagen van de voorronden zijn nu bekend. Hieronder vinden jullie de overzichten. Te 
zien is dat het D-team het nét niet gehaald heeft. Het AB- én het C-team mogen wel de 
finales spelen! Houd de speeldata vrij, jongens… 
 
Eindstand AB-categorie: 

1. De Toren AB 8 14 22 

2. Pallas AB 8 13 21½ 

3. Veenendaal AB 8 10 21 

4. Zutphen AB 8 10 20 

5. BAT Zevenaar AB 8 10 19½ 

6. S.M.B. AB2 8 10 18½ 

7. De Cirkel AB 8 8 19½ 

8. O & O AB 8 8 16 

9. 
De Schaakmaat 
AB4 

8 8 13½ 

10. 
De Elster Toren 
AB 

8 6 17 

11. De Schakel AB 8 5 12½ 

12. Het Kasteel AB 8 5 12 

13. 
Zwolle-Zuid 
Schaakt! AB 

8 3 6 

14. PION AB1 8 2 5 

 
Er komen 2 teams terug uit de 
promotieklasse A. Er komt een 
topklasse van 8 teams. 
De indeling is als volgt: 

Topklasse AB1 
Topklasse 

AB2 

Schaakmaat 
AB2 

Schaakmaat 
AB3 

Toren AB Pallas AB 

Veenendaal AB Zutphen AB 

BAT Zevenaar 
AB 

SMB AB2 

 
Beide poules spelen een 
onderlinge competitie, en de 
nummers 1 en 2 gaan door naar 
de volgende speeldag. 
 
De speeldagen zijn: 5 maart en 9 
april. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rob

 Eindstand C-categorie: 

1. Toren C1 24 39 

2. Cirkel C 19 37½ 

3. Pallas C1 19 32½ 

4. Schaakmaat C1 19 36 

5. Schaakmaat C3 15 25½ 

6. Zutphen C 15 31 

7. Schaakmaat C2 15 30 

8. Toren C3 15 29 

9. ASV C 14 24 

10. Veenendaal C1 13 26½ 

11. Schaakmaat C5 13 26½ 

12. Toren C2 13 24½ 

13. Pallas C2 13 26 

14. Schaakmaat C4 12 26½ 

15. Variant C 12 26 

16. Voorst C 11 22½ 

17. Elst C 11 21½ 

18. Wageningen C 11 23 

19. BAT Zevenaar C 11 20 

20. SMB C 10 21½ 

21. Meppel C 9 22 

22. Pallas C3 7 17½ 

23. PSV DoDO C 6 15 

24. Millingen C 5 15½ 

25. PION C 0 0 

 
Er komt een topklasse van 8 
teams. De topklasse is als volgt: 
1. Toren C1 
2. Cirkel C 
3. Zutphen C 
4. Schaakmaat C1 
5. Schaakmaat C2 
6. Schaakmaat C3 
7. Pallas C1 
8. Toren C3 
 
De speeldagen zijn: 29 januari 
en 26 februari. 
 
 
 
 
 
 
 
.

Eindstand D-categorie: 

1 De Cirkel D1 34 62½ 

2 De Schaakmaat  D1 31 61½ 

3 Veenendaal D 28 50½ 

4 De Toren D1 26 46 

5 De Schaakmaat  D2 24 43½ 

6 S.M.B. D1 19 38 

7 De Cirkel D2 19 34½ 

8 De Toren D2 19 32 

9 De Schaakmaat  D3 18 38 

10 De Schakel D 18 35 

11 S.M.B. D2 18 35 

12 A.S.V. D1 17 36½ 

13 Wageningen D 17 32½ 

14 Zutphen D 16 36 

15 Meppel D 16 33 

16 BAT Zevenaar D 16 30 

17 Z.S.G. D 15 31 

18 De Hagenpoort D 15 29½ 

19 Voorst D 15 29½ 

20 Doesburg D 14 29½ 

21 Het Kasteel D 13 29 

22 O & O D 12 24½ 

23 De Touwladder D 12 20½ 

24 Pallas D 11 24 

25 Variant D 10 24½ 

26 Velp D 9 25 

27 
Zwolle-Zuid Schaakt! 
D 

8 21½ 

28 A.S.V. D2 8 22 

29 A.S.V. D3 6 10½ 

30 Dronten D 4 9½ 

Speeldagen zijn: 5 maart en 9 april 
De topklasse bestaat uit 12 teams. 
De indeling is als volgt: 
1 Schaakmaat D1 
2 Schaakmaat D2 
3 Cirkel D2 
4 Veenendaal D 
5 SMB D1 
6 Toren D1 
7 Toren D2 
8 Toren D3 
9 Schakel D 
10 Cirkel D1 
11 ASV D1 
12 Schaakmaat D3   
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Toernooi-verslag: OSBO-PJK 2004 
Net als altijd werd ook dit jaar weer het OSBO-PJK gehouden tussen Kerst en Oud en 
Nieuw. Het is een toernooi dat wel 4 dagen lang duurt (maar niet voor iedereen). 
Hieronder het verslag. 
 
Dag 1 
 
Opmerking van de dag:  
Lennaert na de eerste ronde: “Ik kreeg allemaal cadeautjes deze wedstrijd!” 
 
Brrr… Vandaag, 27 december, begint in Apeldoorn het OSBO-PJK, wat staat voor 
“Persoonlijk JeugdKampioenschap”, en het is best koud. Zo koud dat ik op het station de 
achterdeur van m’n auto niet meer dicht krijg… Hé? Ik krijg hem niet meer dicht? Yep, het 
slot blijkt een beetje te zijn vastgevroren en ik kan de deur wel opendoen, maar niet meer 
dicht. Gelukkig weet de moeder van Lisa raad: met een beetje warm water van de 
stationsrestauratie doet alles het weer en kunnen we eindelijk weg. 
Er gaan de komende 4 dagen 8 spelers van onze club spelen, en vandaag zijn dat Jaimy, 
Levon, Areg, Lennaert en Lisa. En de moeder van Lisa helpt mee rijden! En omdat Daniel 
en Vincent (de grote) ook meegaan, is het alvast heel gezellig. Aan het begin krijgen we 
nog een paar huishoudelijke tips van de wedstrijdleiding, iets over dat we binnen geen 
sneeuwballen mogen gooien en zo, en dan kunnen we écht beginnen. 
Jaimy speelt in de B-groep en dat betekent dat hij vandaag 2 partijen gaat spelen met 2 
uur bedenktijd per persoon! Het zal dus nog wel even duren voor we zijn eerste uitslag 
binnen hebben. Levon, Areg en Jaimy spelen alle drie met 1 uur en een kwartier. Ook heel 
veel tijd. Ik ga dus maar bij Lisa kijken. Lisa komt in de eerste ronde al vroeg een Toren 
voor te staan, maar haar tegenstander laat zich daar niet door afschrikken. Hij combineert 
goed door en valt dan zó erg aan dat Lisa zich niet meer goed kan verdedigen. Lisa verliest 
dus. Terwijl ze aan haar tweede partij begint, komen Lennaert en Areg naar me toe om te 
laten zien hoe erg ze gewonnen hebben. Helaas verliest Lisa ook haar tweede partij.  
Na iets meer dan een uur spelen, staat Jaimy een pion achter. Omdat hij er ook nog een 
slechte Loper bij heeft, kán hij eigenlijk niet meer winnen… en uiteindelijk verliest hij dan 
ook. Levon is ondertussen nog steeds met zijn eerste, erg zware, partij bezig. Hij komt 
wat beter te staan na de opening, maar alles zit zó potdicht, dat hij er niet veel mee kan. 
Aan het eind van de partij heeft hij een Paard tegen 2 pionnen voorsprong, maar hij heeft 
wel veel minder spel en moet meer verdedigen dan dat hij zelf iets kan doen. Gelukkig 
heeft hij nog wel genoeg (= meer) tijd over: 6 tegen 4 minuten. Op dat moment is Levon 
trouwens de enige in de hele zaal die nog bezig is (naast zijn tegenstander dan). Dan denk 
ik dat hij een fout maakt, maar zijn tegenstander moet er zó lang over nadenken (2 
minuten), dan het daardoor misschien juist goed is. En inderdaad blundert zijn 
tegenstander in tijdnood, waardoor Levon toch nog gemakkelijk wint. 
En meteen mag Levon verder met zijn tweede partij, tegen… Lennaert! Da’s toevallig! 
Ondertussen ga ik zelf ook maar een paar potjes schaken. Als ik weer ga kijken is Lisa 
alweer aan haar 7e partij bezig. Ze heeft nu 2 uit 6. Hee, dát gaat goed! In de eerste 
minuut slaat ze met haar Dame een Toren, een Paard en 3 pionnen weg! Helaas is haar 
Dame wat té moedig en Lisa raakt deze kwijt. Haar tegenstander kan dan met lekker met 
zíjn Dame gaan aanvallen en weet daarmee te winnen. Jammer! Levon heeft zijn partij 
tegen Lennaert gewonnen en Areg wint ook; als ze maar niet tegen elkaar moeten… 
Tussendoor schaak ik even een potje met Lisa en oefenen we met lang nadenken. Lisa lijkt 
namelijk elke keer best wel veel voor te komen alleen vergeet ze zich dan ook goed te 
verdedigen, waardoor ze ook weer veel stukken kwijtraakt. Hopelijk gaat het verdedigen 
met langer nadenken beter… En ja hoor, bij haar volgende partij denkt ze echt lang na en 
kan ze al niet meer verliezen, omdat ze alle stukken van haar tegenstander al geslagen 
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heeft. Jammer alleen dat ze nu tevéél stukken over heeft gehouden, want ze zet hem 
prompt pat! Maar wel ontzettend goed gespeeld Lisa! (En ook goed nagedacht: Lisa was 
zelfs als een-na-laatste pas klaar!) 
Jaimy is onderhand ook in zijn tweede partij onderuitgegaan en hij staat nu op 0 uit 2. 
Hmmm… Gelukkig moet hij nog 3 dagen spelen, dan heeft hij nog alle tijd om zijn score op 
te krikken! Ondertussen gaan de C-spelers met hun 3e partij beginnen. En het is 
ongelooflijk, maar Levon en Areg moeten inderdaad tegen elkaar! Toch ongelooflijk dat je 
met 34 deelnemers nét tegen de twee enige andere spelers van je club moet schaken…  
Terwijl ik dan met Jaimy aan het schaken ben (en ook nog wat potjes Magic speel) 
druppelen de uitslagen weer binnen. Areg verliest ook van Levon, en Lennaert wint, zodat 
Areg en Lennaert gelijk staan op 2 uit 3. Levon heeft dan 3 punten. Lisa weet helaas geen 
punten meer te scoren en eindigt met 2,5 uit 11. Lisa is nu klaar en hoeft niet meer terug 
te komen, de rest nog wel. We wachten nog even de prijsuitreiking af, maar ze heeft 
helaas niets gewonnen. Maar het leuke is, dat Lisa eigenlijk nog maar een F-speelster is, 
dus volgend jaar mag ze het opnieuw in deze groep proberen!  
Als we met z’n allen weer in Zutphen aangekomen zijn, voetballen Vincent en ik nog een 
paar potjes (op de Playstation 2) en dan zit dag 1 erop! 
 
Dag 2 
 
Opmerking van de dag: 
Jaimy: ”Hee, m’n rating is vandaag 500 punten omhooggegaan!” 
 
Pfff… Het begint vandaag echt helemaal niet goed. Het plan is, dat de helft van ons 
(Jaimy, Andre, Jeroen en Ranco) met Vincent met de trein gaat en de andere helft (Levon, 
Areg, Lennaert) met mij met de auto. En het leek me van tevoren wel handig om dan in 
Apeldoorn eerst mijn groepje naar de speelzaal te brengen en dan Vincent met zijn 
groepje even op te halen van het station. Alleen loopt het even heel anders dan ik dacht. 
Nét als we Apeldoorn binnen rijden, begint het heel erg te sneeuwen, waardoor de weg 
spiegelglad wordt. Héél langzaam rijden dus (15 tot 20 km/uur, ongeveer net zo hard als 
je fietst!) De weg naar de speelzaal vinden lukt nog wel, maar als ik dan weer wegrijd naar 
het station, blijken de wegwijzers ondergesneeuwd te zijn. En er zijn veel straten 
opengebroken, waardoor de normale weg naar het Station er niet meer is. En de 
omleidingen zijn er niet of niet te zien (zijn ze misschien ondergesneeuwd?). En als je dan 
gaat zoeken, kom je erachter dat Apeldoorn véél eenrichtingsstraten heeft. Maar goed, na 
veel rondrijden en vragen, kom ik dan toch in de buurt. Als ik het dan nog niet vind, speel 
ik wat vals door gewoon achter een paar bussen aan te rijden. Op die busweg mag ik 
eigenlijk niet komen, maar het werkt wel! Op het station krijg ik te horen dat het 
sneeuwballengevecht best leuk was, hoera! Op de terugweg zit het ook niet mee. We 
komen voor een spoorwegovergang te staan die wel dicht gaat, maar niet meer open 
(vastgevroren?). Veel auto’s beginnen dan tussen de dichte slagbomen door te rijden, maar 
ik waag het toch maar niet, dus dat is weer terugrijden en een andere weg zoeken. Afijn, 
na 1 uur en een kwartier (!) rijden in Apeldoorn, heb ik iedereen opgehaald. Gelukkig is de 
schade beperkt. Ranco en Jeroen mogen nog beginnen en spelen tegen elkaar, Andre mag 
ook nog beginnen en heeft wat minder tijd. Maar dat maakt kennelijk niet uit, want voor ik 
het weet heeft hij al gewonnen! Alleen Jaimy heeft echt een boel minder tijd (45 
minuten). Gelukkig houdt hij nog heel wat over, omdat hij natuurlijk met 2 uur begint… 
Morgen gaan we met de bus, jongens! 
Ranco en Jeroen maken er trouwens een goede partij van die erg spannend is, totdat 
Ranco na 25 minuten (!) een fout maakt. Jeroen wint zijn Dame en maakt het dan 
professioneel af. Jaimy komt niet goed te staan, maar ook niet slecht. Eigenlijk staat het 
gewoon solide gelijk. Areg heeft een pittige tegenstander die goede zetten blijft doen. 
Levon heeft een nóg pittigere tegenstander; een oude bekende die Sebas Beumer heet. 
Levon vertelt me dat Sebas na elke zet opstaat en met z’n trainer praat. Hij zou toch niet 
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stiekem overleggen? Ik besluit hem heel stealthy te schaduwen en inderdaad: Sebas loopt 
veel weg naar zijn trainer en vertelt dan over zijn partij. Gelukkig zegt de trainer niet 
anders dan “Hm” en “Oh”, dus tenzij ze een of andere supergeheime code hebben 
afgesproken, doen ze alles tóch eerlijk. Ik vertel Levon dat hij zich geen zorgen hoeft te 
maken. Ik hoop alleen dat hij door dit alles niet teveel afgeleid is… Wat Lennaert heeft 
gedaan weet ik eigenlijk niet, want hij is al klaar. Aha, hij heeft gewonnen, mooi! 
Jaimy komt een half uur later in een superspannend, en volgens mij supermoeilijk eindspel 
terecht. Jaimy komt me alleen 5 minuten later al vertellen dat hij het afgemaakt heeft. 
Hé? Bij het naspelen zie ik waarom het kennelijk toch makkelijker was dan ik dacht: 
Jaimy’s tegenstandster doet het gewoon fout, ziet iets over het hoofd en geeft dan op. 
Knap gedaan, Jaimy! 
En dan is het alweer tij voor de 2e ronde van de D-spelers. Ranco revancheert zich voor net 
door heel erg te winnen. Jeroen en Andre spelen helaas nét iets te slordig en verliezen, 
zodat iedereen weer evenveel punten heeft. 
Lennaert heeft in ronde 5 een sterke tegenstandster. Het gaat eigenlijk de hele partij 
gelijk op. Lennaert weet een vrijpion te creëren en probeert deze te beschermen en de 
boel goed dicht te houden. Lennaert’s tegenstandster probeert ondertussen de boel open 
te breken en haar actievere stukken zo goed mogelijk te benutten. Uiteindelijk gaat het 
mis voor Lennaert en hij verliest. Levon heeft ondertussen een eitje aan zijn tegenstander: 
hij staat al 2 stukken voor. Het is alleen nog wel even oppassen, want zijn tegenstander’s 
Dame is wel tussendoor zijn Koningsstelling binnengeslopen. Jaimy weet zijn laatste partij 
remise te spelen en Areg ook. De D-spelers hebben wisselende successen: er wordt alleen 
helaas wat meer verloren dan gewonnen. Uiteindelijk eindigt van de D-spelers alleen 
Ranco vandaag op 50 %, Andre en Jeroen zitten eronder. 
Weer terug in Zutphen is het weer veel voetballen en dan toch maar rond een uur of 1 
gaan slapen om morgen nog fris te kunnen zijn. 
 
Dag 3 
 
Opmerking van de dag: 
Jaimy tegen Rob: “Wanneer ga je nou een frikadel halen?” 
 
Vincent ligt nog op bed met een blessure van het voetballen gisteravond (een paar 
verzwikte hersenen of zo…), dus die is er vandaag niet bij. Daarentegen is Daniel er weer 
bij. 
Ik zit vandaag erg weinig in de speelzalen (en nee, vandaag speel ik eens een keertje geen 
Magic). Van jullie partijen zie ik dus niet veel. Wat ik dan wél gedaan heb? Nou, wij 
(Jaimy, Areg en Grote Smurf) hebben bijvoorbeeld gesupermarkt in het winkelcentrum hier 
om de hoek. Ze hebben daar best lekkere pizzaatjes en saucijzenbroodjes, of niet, 
jongens? Verder hebben we een soort schaakvariant voor vier personen verzonnen en heb 
ik veel gevluggerd met iedereen en met z’n allen op een schaakprobleem zitten puzzelen. 
Als Jaimy dan een BYE blijkt te hebben in de 6e ronde, dan gaan we maar weer een rondje 
wandelen. En zo is de dag zó voorbij en is het plotseling alweer tijd voor de prijsuitreiking 
van de C- én de D-groep.  
En dan blijkt Levon 2e te zijn geworden! Gefeliciteerd, Levon! Eens kijken of je het op het 
NK net zo goed doet… ☺ Helaas is er niemand anders van ons in de prijzen gevallen… Dan 
is het nog even sprinten naar de bus en dan kunnen we weer naar huis. Weer in Zutphen 
aangekomen, kom ik erachter dat ik niet de goede tijd heb doorgegeven. Hierdoor staan de 
vader van Ranco en de moeder van Jeroen een half uur te vroeg op het station: sorry 
hiervoor! 
Dan maken we er als jeugdleiders (Coen en Daan zijn er ook bij) nog een gezellige avond 
van met een tof bordspel en is dag 3 alweer voorbij. 
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Dag 4 
 
Nou, het wordt een rustige dag vandaag, want alleen Jaimy hoeft nog te spelen. Met z’n 
tweeën gaan we dus naar Apeldoorn toe, met de trein en bus, dan kan ik nog wat wakker 
worden.  
In Jaimy’s partij gebeurt lange tijd iets spectaculairs. Jaimy ruilt af naar een eindspel met 
Koning, Toren Paard en 5 pionnen elk, alleen hij speelt het niet zuiver genoeg en gaat een 
pion verliezen. Even hopen dat zijn tegenstander het niet af kan maken! Helaas zie ik dat 
het niet de goede kant opgaat: er wordt verder afgeruild en Jaimy houdt op één vleugel 
een 3 tegen 1 ondermacht over. Het eindspel is uiteindelijk niet te houden. We wachten 
nog even een paar uurtjes op de prijsuitreiking (gaat best snel voorbij als je schaakt) en 
dan zit het PJK er alweer op! We hebben dit jaar wat minder goed gepresteerd dan 
eerdere jaren, maar we hebben een groep spelers met potentie: volgend jaar speelt bijna 
iedereen nog in dezelfde leeftijdscategorie en dan kan het alleen maar beter gaan! Aan de 
moeder van Lisa: bedankt voor het meehelpen rijden! Enne, allemaal volgend jaar weer 
meedoen, hé! 
Hieronder vinden jullie nog even de eindstanden van de verschillende groepen en de 
individuele scores. 
 

B-groep 

No.  PNo.  Name                    Score WP    SB     PS    rat. TPR 

 

  1 Jasper Bons                 6.0  28.0  22.25  23.0  1651 1924 

  2 Arjen van Herwaarden        6.0  27.5  21.75  23.5  1830 1895 

  3 Martine Middelveld          5.5  31.0  23.00  24.0  1848 1825 

  16 Jaimy Hageman               2.5  21.0   4.25   9.0  1238 1275 

 
C-groep 

  1 Sebas Beumer                9.0  48.5  48.50  45.0  1643 2040 

  2 Levon Sahakian              7.0  53.5  38.50  37.5  1598 1610 

3 Jan Willem Gerth v Wijk     6.5  51.5  33.25  34.0  1458 1526 

  9 Areg Sahakian               5.0  50.5  23.50  26.5  1324 1339 

  9 Lennaert Stronks            5.0  45.0  21.50  27.5  1323 1322 

 

D-groep 

  1 Joost Offringa             11.0 101.0  83.00  83.5  1691 1497 

  2 Tom Smid                   10.5 107.5  84.00  69.5  1127 1490 

  3 Benjamin t Holte     10.0 104.5  75.25  66.0  1266 1403 

 30 Andre Sahakian              6.0  80.5  33.00  44.0  1155  932 

 30    Jeroen Landsheer            6.0  72.0  20.75  36.0   873  909 

 44 Ranco Goedhard              5.0  72.5  20.50  36.5   840  846 

 

E-groep 

  1 Noud Lentjes               10.0  75.0  66.50  59.0   

  2 Balder Stalmeijer           9.0  71.5  56.50  49.0   

  3 Fabio Bravo                 8.5  76.0  55.75  58.0   

 39 Lisa vd Linde               2.5  43.0   6.75  17.0   

 

 

                R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10 R11 R12 R13  Tot 

Jaimy Hageman      0   0   1   ½   0   1   0   0                        2½ 

Levon Sahakian     1   1   1   0   1   1   1   ½   ½                    7 

Areg Sahakian      1   1   0   0   ½   ½   1   1   0                    5 

Lennaert Stronks   1   0   1   1   0   ½   ½   1   0                    5 

Andre Sahakian     1   0   1   0   0   0   1   1   1   0   0   1   0    6 

Jeroen Landsheer   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1   1   0   1    6 

Ranco Goedhard     0   1   0   0   1   ½   1   0   ½   0   0   1   0    5 

Lisa vd Linde      0   0   1   0   0   1   0   ½   0   0   0            2½ 

Rob 
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Toernooi-aankondiging: Foto Kuipers Schaak 3-daagse 
Begin februari wordt er zoals elk jaar weer een heel leuk toernooi gehouden in Apeldoorn. 
Als er genoeg van jullie mee willen gaan, dan gaan we hier met de club heen. Inschrijven 
kan bij mij! (Rob) Hieronder vind je alle informatie 
 
 

FOTO KUIPERS SCHAAK 3-DAAGSE 2005 
 

of het 26e Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioenschap 
 

Wanneer Op woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2005 
 Dagelijks van 9.30 tot ongeveer 16.45 uur. 
 Op je eerste speeldag om 9.00 uur aanwezig i.v.m. aanmelding. 
 Prijsuitreiking: Vrijdag 11 februari om ongeveer 17.00 uur voor alle groepen. 
 
Voor wie A. Leerlingen van het voortgezet onderwijs, geboren in 1988 of later;  

onder te verdelen in een Kampioens-  en een A-groep, naar speelsterkte. 

 B.  Leerlingen van groep 7 en 8 basisonderwijs. 
 C.  Leerlingen van groep 5 en 6 basisonderwijs. 

 D. Leerlingen van groep 4 en lager basisonderwijs. In deze groep mag iedereen meedoen   
  die in 1996 of later geboren is, ook al zit je in groep 5. Deze groep speelt alleen op 10 en  
  11 februari. 
 

Waar Dit jaar in: Het Veluws College – Mheenpark, 
 Zilverschoon 43, Apeldoorn. 
 In geval van nood, tijdens het toernooi telefonisch 
 bereikbaar onder nummer:     06-51543487.  
 
Hoe Kampioens- en de A-groep: 
                                 (in deze groepen is noteren verplicht !!!) 
          dagelijks 3 partijen, 60 min. pppp. 
 B groep: dagelijks 5 partijen, 45 min. pppp. 
 C groep: dagelijks 6 partijen, 30 min. pppp. 

 D groep: dagelijks 8 partijen, 20 min. pppp. 

 
Prijzen Er wordt gespeeld om de titel 
 Open Apeldoorns Jeugdschaak Kampioen. 
 In alle groepen: bekers, medailles en andere leuke prijzen. 
 In de Kampioens- en de A-groep ook geldprijzen. 
 Tevens prijzen voor het beste meisje en voor de groepen 
 B, C en D een extra prijs per geboortejaar. 
 Er is ook een basisschoolbeker, gebaseerd op de beste  
 resultaten van de drie hoogst geёindigden in de  categorieёn B, C en D. 
 
Kosten A, B en C groepen: € 7,--; D groep: € 5,--; 
 op je eerste speeldag om 9.00 uur aan de zaal te betalen. 
 
Inschrijving Bij Rob! 
 

 Een toernooi voor iedereen, geef je op!!!!!! 
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Foto’s 
Foto’s, foto’s, we hebben deze keer een heleboel foto’s! We hebben foto’s van diploma-
uitreikingen, externe wedstrijden, het Pepernotentoernooi en het OSBO-kampioenschap. 
Kijk gauw of jij er ook tussen staat! 
 

 
 
 
 
 
 

Eerst maar eens de diploma’s. Tijdens de 
diploma-uitreiking van vorig jaar waren er een 
paar van jullie niet bij. Hier krijgen Ranco, 
Mirjam en Sjoerd alsnog hun diploma 
uitgereikt. 
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Tijdens het pepernotentoernooi was het weer onwijs gezellig. Het was wel hier en daar 
even opletten of je niet uitgleed over pepernotengruis. Nadat Annette en Rob alle zakjes 
hadden klaargemaakt, konden we eindelijk aan de pepernoten. Vincent en Thomas zijn er 
kennelijk heel erg blij mee. 
 
 
Leon was de winnaar van het toernooi, en daarmee won hij… een zakje pepernoten! 
Lennaert en Mirjam vormden met hem de top drie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De Zutphense Loper 95B 22 

 
 
 
 
 

Op zaterdag 4 december 
werden bij ons OSBO-
wedstrijden gehouden in de D-
categorie. Hier zie ons team 
en als je goed kijkt, allemaal 
zakjes pepernoten. 
Annette en Rob hebben er 
gisteren zo’n honderd 
klaargemaakt om ook vandaag 
genoeg uit te kunnen delen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leon hielp gelukkig mee, 
anders was het helemaal een 
chaos geworden. Hieronder zie 
dat hij alles onder controle 
heeft: hij zorgt voor de bar, 
houdt de stand bij en maakt 
tussendoor André nog in. 
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En dan spoelen we even een week vooruit naar 11 december. Op deze dag spelen zowel 
ons AB- als ons D-team op dezelfde plek in Deventer. Hier zie je ons D-team, dat met 
elkaar overlegt over de moeilijke stelling die ze op het bord hebben. De tegenstanders 
bleken niet op te komen dagen (misschien durfden ze niet?) en deze wedstrijd wonnen we 
met 4-0 
 
En dit is dan het AB-team. Let trouwens op het leeftijdsverschil tussen ons team en dat 
van de tegenstanders! En deze wedstrijd winnen we ook nog… Zoals Daniel al opmerkt “zit 
er veel potentie in dit team.”  
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En dan was er eind 
december natuurlijk nog 
het OSBO-PJK. Hier zie je 
Daniel en Vincent de sfeer 
proeven, terwijl Jaimy en 
Areg toekijken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En hier zie je Lisa in actie. 
Er deden dit jaar trouwens 
véél meisjes mee! Hier zie 

je er al vijf… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levon speelde het hele 
toernooi aan de 
topborden. Hier ging het 
er dan ook super-serieus 
aan toe. 
 
 
 



 

De Zutphense Loper 95B 25 

 
 
 
 
 
 

Lennaert en Areg speelden 
ook in de top. Het was 
nooit moeilijk onze C-
spelers te vinden… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hier zie je Ranco tegen 
Jeroen spelen. Hoewel ze 

elk maar 10 minuten krijgen 
(omdat we te laat 

binnengekomen waren; zie 
het verslag!)  

maken ze er een mooie en 
echt goede partij van. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André speelde in dezelfde 
groep als Ranco en Jeroen. 
Hier vindt die z’n stelling 
wel lollig. 
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Aan het eind van dag 3 werden de prijzen uitgereikt. Levon werd 2e in de C-groep. 2e van 
de OSBO, gefeliciteerd, Levon! 
 
 
 

 
 
 
 
 

En toen was het toernooi 
al bijna over. Er werd nog 
een halve dag 
doorgespeeld door de A- 
en de B-groep, maar na 3 
drukke dagen was het toch 
erg leeggelopen. 
Volhouder Jaimy was er 
dus nog, in z’n eentje… 
(Nou ja, met mij dan) 
 
 
 

 
 
 


