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 Nieuwsbrief nr.  één december 2008 
Verschijnt ongeveer één maal per maand. 
 

 
T-2, Voorzitter: Gerrit Ruegebrink Tevens is aangegeven welke plaats wat betreft 

gemiddelde rating het team inneemt.
T-4, Secretaris: Paul Ham    
 
T-1, Penningm: Klaas Hagendijk  
 
Wedstrijdleider: Olav Wilgenhof  
 
materiaal: Max Venema   
 
jeugdleider: Rob The    
 
T-3: Wim van Haaster   

 
Webmaster: Patrick Goudriaan  
 
 
Speelzaal:  Wijkcentrum ‘De Born’ 
Oude Bornhof 55    
 
Contributie 2008 – 2009 
Senioren € 102,= junioren € 66,= aspiranten € 52,= 
 
Speelavond senioren: elke maandag 19.45 – 24.00  
Speelavond junioren: elke vrijdag 19.30 – 21.00 
aansluitend vrij schaken (juist voor senioren!) 
 

Afmelden interne competities senioren bij: 
Olav Wilgenhof voor 19.20 uur telefonisch, of voor 
19.45 uur aan de zaal. Er wordt ten zeerste 
gestreefd naar een aanvangstijd van 19.45 uur. 
 

Externe uitslagen totnogtoe: 
 
Zutphen 1 (1886; gem. 7e): Promotieklasse (1907) 
Zutphen (1826) – Bennekom (1918): 3 – 5 
Ede (1789) – Zutphen (1845): 3 – 5  
Zutphen (1857) – UVS 2 (1839): 2 – 6 
 
Zutphen 2 (1794; gem.1e): 2e klasse C (1714) 
ASV 7 (1676) – Zutphen 2 (1744): 3½ – 4½ 
Zutphen 2 (1794) – Bennekom 2 (1723): 5½ – 2½  
 
Zutphen 3 (1550; gem. 7e): 2e klasse B (1649) 
Zutphen 3 (1478) – SMB 5 (1509): 2½ – 5½  
Zevenaar 2 (1774) – Zutphen 3 (1487): 6 – 2  
 
Zutphen 4 (1391; gem. 4e): 4e klasse B (1421) 
Zutphen 4 (1401) – Zwolle Zuid Schaakt! 3 (1252): 1 – 5  

Tweede ronde Zutphen 4 vrij  
 
De getallen tussen haakjes zijn ratinggemiddelden. 
 
 

Opvallend is dat Zutphen 3 gemiddeld 99 
elopunten boven haar niveau schaakt. 
Opvallend is eveneens dat Zutphen 2 80 
elopunten onder haar niveau schaakt. Zutphen 
3 zal derhalve zeer hoogstwaarschijnlijk 
degraderen, maar Zutphen 2 zal een reële 
mogelijkheid hebben te promoveren. Hopelijk 
zal Zutphen 1 zich kunnen handhaven. 
Zutphen 4 kan niet degraderen, maar hoeven 
met hun ratinggemiddelde ook niet echt te 
vrezen helemaal onderaan te eindigen.  
 

Uitslagen externe competitie jeugd: 
Zutphen AB 
11 oktober 
Ronde 1: BYE 
Ronde 2: Zutphen – SMB: ½ - 3½ 
Ronde 3: Wageningen – Zutphen: 2 – 2 
8 november (1e wedstrijd met 3 spelers) 
Ronde 4: Zutphen – ASV: 2-2 
Ronde 5: Schaakmaat 3 – Zutphen: 3-1 
Ronde 6: Zutphen – de Toren: 0-4 
Volgende wedstrijd op 6 december in Zwolle 
 
Zutphen C 
1 november (gespeeld met 3 spelers) 
Ronde 1: Zutphen – De Cirkel: 0-4 
Ronde 2: Veenendaal – Zutphen: 4-0 
Ronde 3: Zutphen – Pallas C1: 0-4 
22 november in Zutphen 
Ronde 4: Schaakmaat C2 – Zutphen C: 4-0 
Ronde 5: Zutphen C – Pallas C2: 1-3 
 

SpeelZ schaakpakket: 
De KNSB heeft het SpeelZ schaakpakket 
samengesteld. Naar aanleiding hiervan zal er 
deze week een nieuwsbrief uitgaan naar alle 
basisscholen, waarin aangekondigd wordt dat 
vanuit de KNSB-lessen op locatie verzorgd 
kunnen worden. Is goede reclame voor de 
schaaksport: wat betreft ledenaantal landelijk 
gezien loopt het al een aantal jaren behoorlijk 
terug. Zaak is het dus om vooral nieuwe jeugd 
aan te trekken. De Kennedyschool heeft al een 
paar jaar lessen vanuit onze club gehad. 
 

Agenda:  
Ma 1 dec.  theorieavond 
Vrij 5 dec.  Jeugd gesloten (Sinterklaas) 
Ma 8 dec.  Interne/externe competitie 
Za 13 dec. Zutphen 1 uit tegen SMB 3 
Za 20 dec.  OSBO Cup voor clubteams 
Ma 22 dec. Kersttoernooi (eigen cadeaus) 

https://www.schaakgenootschapzutphen.nl/
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19 december 1919 – 19 december 2009: 
Het 90 jarig bestaan van Schaakgenootschap 
Zutphen dient uiteraard uitbundig gevierd te 
worden. Het bestuur denkt aan het organiseren 
van een jaarlijks terugkerend Schaaktoernooi. 
Zet de datum 19 december 2009 in ieder geval 
vast in je agenda! Gelukkig is deze datum 
geen speeldatum voor de KNSB 
(promotieklasse) dus mocht Zutphen 1 zich 
handhaven levert dit geen problemen op. Er 
zal een feestcommissie worden ingesteld. 
Indien je hiervoor belangstelling hebt kun je je 
aanmelden. Belangrijk is ook dat we nu al 
nadenken over hoe het e.e.a. aan te pakken 
m.b.t. financiering (sponsoring etc.) 
 

Uitwisseling dam/schaak vereniging: 
Vanuit de damvereniging is het verzoek 
gekomen om eens kennis met elkaar te maken 
en een uitwisseling te organiseren. Schakers 
dammen tegen dammers en dammers 
schaken tegen schakers. Dit kan erg leuk 
worden. Nadere info volgt nog. Het idee vanuit 
het bestuur is om dit in één competitieweek te 
laten plaatsvinden als thema-avond. De 
schakers schaken op maandagavond en de 
dammers dammen op donderdagavond. 
 

Schoolschaaktoernooi 2009: 
Dit toernooi zal waarschijnlijk 14 februari 2009 
worden gehouden. Zoals altijd wordt dit 
toernooi georganiseerd door onze club en 
heeft Gerrit Ruegebrink hierover de leiding. 

Kersttoernooi 2009: 
Zoals in de agenda aangekondigd zal het 
kersttoernooi dit jaar plaatsvinden op maandag 
22 december 2008. Er zal worden 
gesnelschaakt voor prijzen in nature, waarvan 
geacht wordt dat deze door de leden zelf 
zullen worden meegebracht. Kort gezegd: 
iedereen neemt een prijsje mee. 

 
Inlogcode website: 
Er bestond onduidelijkheid over de 
mogelijkheid tot inloggen op de website. Ik zal 
proberen om zo duidelijk mogelijk te zijn. 
Inloggen is handig als je foto’s wilt plaatsen of 
een partij wilt invoeren. Inloggen kan alleen als 
je als lid bent aangemeld door Patrick 
Goudriaan, Klaas Hagendijk of Olav Wilgenhof. 
Als je wilt kunnen inloggen op de site is het 
dus zaak om één van ons even aan te 
spreken. Als gebruikersnaam dient een naam 
opgegeven te worden zonder spaties in de 
naam. Je krijgt dan een wachtwoord over de 
mail thuisgestuurd. 
 

Nieuwe leden: 

Er zijn een aantal nieuwe leden die zich 
hebben aangemeld: Joop Verschoor; hij is eind 
vorig seizoen een keer komen kijken en is 
vanaf het begin van seizoen 2008 – 2009 bij 
ons begonnen. Jan Willem Ruegebrink is vanaf 
het begin van dit seizoen wederom (na zes of 
zeven jaar afwezigheid) lid geworden. Jos van 
Lier is al lid sinds halverwege vorig seizoen, 
maar wordt hier ook nog afzonderlijk vermeld. 
Bij de jeugd is Wiard van der Weijden 
verwelkomd als nieuw lid. Namens het bestuur 
heet ik alle nieuwe leden van harte welkom en 
wens ze heel veel schaakplezier toe.  
 

Vertrokken leden: 
Er zijn een aantal leden vertrokken sinds het 
begin van dit seizoen: Dirk van Rikxoort is 
helaas vertrokken naar Almen. Harrie 
Kuizenga is helaas vertrokken naar Voorst. 
Vincent Theissen heeft bedankt; hij is wel 
actief voor de jeugd. Bij de jeugd zijn Maarten 
van Saane, Pelle Jonasse en Jamiro Brokken 
helaas vertrokken. Iedereen bedankt voor de 
tijd die je bij onze club hebt doorgebracht en 
mocht je de kriebels voelen; je bent altijd 
wederom welkom! 
 

Interne competitie:  
Graag wil ik iedereen erop attenderen dat de 
speelavond op maandag in principe om 7.45 
uur begint. De eerste helft van de eerste helft 
van dit seizoen is dit helaas niet gelukt. Jurriën 
Schouten heeft mij er al eens fijntjes op 
gewezen dat ik hierin niet erg consequent ben 
geweest. Toch wil ik langs deze weg nogmaals 
de aandacht hierop vestigen. 
Over de interne competitie kan ik jullie melden 
dat er wederom enthousiast geschaakt wordt. 
Klaas Hagendijk doet het uitstekend met een 
score van 8 uit 8. Hij staat nu al twee punten 
los van de nummer twee, Willem Oving. Je zal 
toch van goeden huize moeten komen om 
Klaas te verslaan. Opvallend is de 6e plaats 
van Jan Kalkwijk die traditioneel de ranglijst 
aanvoert, maar nu helaas regelmatig 
verhinderd is vanwege ziekte. Wij allemaal 
wensen je sterkte toe en we hopen dat je 
spoedig zult herstellen. Verder is het opvallend 
dat Wim van Haaster het goed doet met een 
momentele 10e plek. Ga zo door Wim! 
 

Rapid competitie: 
De eerste 8 ronden van de rapid competitie 
zitten erop en vooral ronden 5 t/m 8 werden 
drukbezocht. Heel fijn. Ik hoop dat dit de rest 
van het seizoen zo blijft. Alleen daardoor kan 
ook deze competitie interessant blijven. De 
stand is aan kop een gedeelde eerste positie 
voor Jan Kalkwijk en Willem Oving met 6½ 
punten. 


