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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; per e-mail, tel: voor 19.20 uur of 

aan de zaal vóór 19.45 uur. Er wordt gestreefd naar 

een aanvangstijd van 19.45 uur. 

 

Agenda:  

Ma 19 januari 14e ronde + 2e ronde OSBO-cup 

Ma 26 januari thema-avond; theoriebehandeling 

Ma 2 februari rapid 9e t/m 12e ronde 

Za 7 februari 1e team promotieklasse 5e ronde 

Ma 9 februari 15e ronde (+ 5e ronde ext. comp.) 

Za 14 februari basisschoolschaakkampioenschap  

Ma 16 februari 16e ronde 

Ma 23 februari rapid 13e t/m 16e ronde 

Ma 2 maart 960 schaak; Fischer tempo 

 

Externe uitslagen: 

De getallen tussen haakjes zijn ratinggemiddelden. 

Tevens is aangegeven welke plaats het team 

inneemt wat betreft het ratinggemiddelde.  

 

Zutphen 1 (1886; gem. 7e): Promotieklasse (1907) 

Meppel (2020) – Zutphen 1 (1848) 6 – 2  

Zutphen 2 (1794; gem.1e): 2e klasse C (1714) 

Zutphen 2 (1794) – Wageningen 4 (1685) 5½ – 2½  

Zutphen 3 (1550; gem. 7e): 2e klasse B (1649) 

Variant (1714) – Zutphen 3 (1571): 7 – 1  

Zutphen 4 (1391; gem. 4e): 4e klasse B (1421) 

Zutphen 4 (1391) – Ons Genoegen (1588): 1 – 5 

 

Zutphen 1 krijgt het zoals bekend moeilijk voor het 

vervolg van de competitie. Nu met 6 – 2 verloren van 

Meppel. Toch zijn we volgens Klaas nog niet kansloos, 

omdat de teams Veenendaal en ASV nog op het 

programma staan en die zeker niet onverslaanbaar 

zijn. Vast staat dat zeker gewonnen zal moeten 

worden van deze teams. 

Zutphen 2 gaat als een trein. Totnogtoe hebben we 

alle wedstrijden gewonnen en staan nu 3 punten los 

van de nummer 2: PSV DoDO, waar we nog tegen 

moeten spelen. Dus zelfs als de onderlinge wedstrijd 

verloren zou worden, is winst en waarschijnlijk zelfs 

een gelijkspel tegen Veenendaal 3 voldoende om het 

kampioenschap af te dwingen.  

Zutphen 3 blijft personele problemen houden dit 

seizoen. Het lijkt wel een vloek. Ook deze wedstrijd 

waren slechts 5 mensen beschikbaar, wat daardoor 

automatisch 3 reglementaire nullen inhoudt en er 

ternauwernood een boete van € 100,= is ontweken. 

Overigens zal Jurriën Schouten minimaal nog één keer 

moeten spelen, anders riskeren we om die reden ook 

nog eens een boete. Mocht het niet mogelijk zijn dat 

Jurrien nog één keer speelt, zal dispensatie moeten 

worden gevraagd bij de competitieleider (Huub Blom) 

van de OSBO. Wellicht dat deze foto als pleister op 

de wonden kan fungeren…de kampioensfoto van vorig 

jaar, met dank aan Wim. Wat lijkt dat lang geleden 

zeg! 

 

 
 

Zutphen 4 heeft eveneens problemen met de 

opkomst, maar toch in mindere mate dan het derde 

team. De laatste wedstrijd werd verloren van Ons 

Genoegen, die daardoor overigens nu al kampioen zijn 

omdat ze inmiddels 5 wedstrijdpunten los staan van 
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de nummer 2! Om deze plaats zal nog zeer 

gestreden worden, want zeker 3 teams, maar 

misschien wel 5 teams komen nog voor deze plek in 

aanmerking.  

 

Uitslagen externe competitie jeugd: 

Zutphen AB 

Eerdere uitslagen: Zie nieuwsbrief no.1 

6 december in Zwolle 

Ronde 7: Pallas 2 – Zutphen: 4 – 0  

Ronde 8: Zutphen – Schaakmaat 4: 2 – 2  

Ronde 9: De Schakel – Zutphen: 1 – 3 

Zutphen eindigt op de één na laatste plaats (8e) 

met 5 matchpunten en 10½ bordpunten. De Toren 2 

wint met 15 matchpunten en 26½ bordpunten en 

promoveert naar de promotieklasse A 

Zutphen C 

Geen uitslagen. Alle wedstrijden waren 22 

november al gespeeld en deze uitslagen zijn al 

bekend gemaakt in de vorige nieuwsbrief. Zutphen 

C is helaas helemaal onderaan geëindigd met 0 

matchpunten en 1 bordpunt. 

 

Dit gaat niet goed zo. Harder en meer 

gedisciplineerd trainen zou ik zeggen. Overigens 

konden het AB-team en het C team van Zutphen om 

uiteenlopende redenen niet beschikken over haar 

beste spelers. Veel kinderen hadden eveneens 

andere clubactiviteiten (onder andere voetbal, 

wielrennen en schaatsen), alsook zaken als 

verjaardagfeestjes en logeerpartijtjes als excuus. 

Ook zijn er kinderen die het niet leuk vinden om in 

een team te spelen. De schaakbereidheid was in elk 

geval dusdanig dat het AB-team 3 van de 9 

wedstrijden met drie (in plaats van met vier man) 

heeft moeten spelen. De overige 6 wedstrijden 

waren ze gedwongen om D-spelers in te zetten. 

Veel goede resultaten hoef je dan ook niet te 

verwachten natuurlijk. Het C-team heeft 3 van de 

5 wedstrijden met een man minder gespeeld en ook 

altijd D en zelfs E spelers moeten inzetten. Geen 

mooie resultaten dus, maar wel enige hoop voor de 

toekomst. Hetzelfde team kan over twee jaar nog 

in dezelfde klasse meedoen. Misschien is het een 

idee om hetzelfde team volgend jaar een klasse 

lager te laten spelen? 

 

Interne Jeugdcompetitie: 

Tim B Heldens staat bovenaan in de competitie. 

Slechts twee verliespartijen tegen Arran Winmai 

die 2e staat en tegen André Sahakian die 4e staat. 

Ga zo door Tim B en anderen natuurlijk ook! 

 

Overige jeugdzaken: 

Etienne Goudriaan heeft weer eens een prijs in de 

wacht gesleept. Hij heeft door in de A-categorie het 

persoonlijk jeugdkampioenschap van de OSBO te 

winnen, zich rechtstreeks geplaatst voor het NK 

Jeugd in Venlo! Van harte gefeliciteerd Etienne! 

Tussen Sinterklaas en Kerst is het Pepernoten en 

Kerstballetjes toernooi gehouden (12 december). Ook 

dit jaar waren er uit Doetinchem 4 gastjeugdspelers 

bij. André Sahakian heeft het toernooi gewonnen. 

Gefeliciteerd André! 

 

Thema-avond:  Theoriebehandeling 

26 januari staat het vleugelgambiet in het Frans op 

het programma. Wij (Klaas en ik) zullen proberen om 

de theorieavond beter voor te bereiden dan de vorige. 

 

19 december 1919 – 19 december 2009:  

Ideeën over feestelijkheden op deze datum zijn van 

harte welkom. De feestcommissie zal in ieder geval 

bestaan uit Eric Kloppers en mij. Er zal minimaal nog 

één persoon maar waarschijnlijk nog twee personen 

gevraagd worden om de festiviteiten op deze datum 

mee te helpen organiseren.  

 

Uitwisseling dam/schaak vereniging: 

De vorige keer heb ik bericht over een uitwisseling 

tussen dammers en schakers. Van Paul Ham heb ik 

begrepen dat hij de damvereniging zal benaderen om 

een afspraak te maken.  

 

Kersttoernooi 2009: 

Het Kersttoernooi is dit jaar zeer overtuigend met 

een score van 9 uit 9 gewonnen door Gert-Jan Ludden. 

Er waren een aantal gastspelers, waaronder uiteraard 

Maria Dolphijn. Er was één speler uit Doetinchem 

meegekomen met Gert-Jan Ludden. Voor het eerst 

werden de prijzen in natura verdeeld op de manier 

waarbij de laagst eindigende persoon de eerste keus 

kreeg en daarna de nummer 1 etc. De mensen die in de 

middenmoot eindigden moesten dus even geduld 

opbrengen.  

 

Nieuwe leden: 

Reimer Meulenbeek is een nieuwe aanwinst bij de 

jeugd. Namens het bestuur heet ik je hartelijk 

welkom bij de club Reimer en heel veel schaakplezier 

toegewenst! 

 

Schoolschaaktoernooi 2009: 

Dit toernooi zal definitief op 14 februari 2009 

worden gehouden. Wederom wordt dit toernooi 

georganiseerd door onze geliefde club en heeft 

Gerrit Ruegebrink , in samenwerking met de 

jeugdbegeleiders, hierover de leiding. Mede dankzij 

VERPAKKING INDUSTRIE ZUTPHEN BV is het ook 



dit jaar weer mogelijk om alle basisscholen in 

Zutphen tegen een gering bedrag aan inschrijving 

te laten strijden om de eer en natuurlijk de vele 

bekers die zullen worden uitgedeeld. De Rabobank 

is ook benaderd, maar zij hebben totnogtoe niet 

gereageerd. 

 

OSBO-cup voor clubteams: 

De 1e ronde van de OSBO-cup is gespeeld. Zutphen 

heeft de eerste ronde gewonnen van Mook met 3–1. 

Eric, Nagib en Aleksandr wonnen aan de eerste 3 

borden. Ikzelf verloor aan het vierde bord (van 

Huub Blom). De 2e ronde tegen Doetinchem 2 zal 

maandag 19 januari worden gespeeld. Klaas heeft nu 

de regie met betrekking tot deze teamwedstrijd. 

Voor de Zutphense eer zullen dit keer aantreden 

Klaas Hagendijk, Eric Kloppers, Willem Oving en 

Nagib Zafari. 

 

Interne competitie:  

Verslag na de 13e ronde. Klaas Hagendijk begon 

schitterend met 8 uit 8 en hij heeft uit de laatste 

vier partijen slechts anderhalf punt gescoord. 

Remise tegen Kees Henstra, gewonnen van Wim van 

Haaster en verloren van Jan Kalkwijk en Frank 

Posthuma. Voor de competitie is dit goed en voor 

Klaas zelf is dit zeer goed! Het brengt hem weer 

een beetje met beide voeten op de aarde en dat 

zien we toch het liefst. Willem Oving staat nu dus 

ook gedeeld eerste met een score van 9½ (uit 13). 

Zeer goed Willem! 

 

Rapid competitie: 

Er is sinds de vorige nieuwsbrief nog geen 

verandering in de stand gekomen. Jan Kalkwijk en 

Willem Oving staan bovenaan met 6½ uit 8. 

Maandag 2 februari worden ronden 9 t/m 12 

gespeeld.  

 

Vriendelijke schaakgroeten, 

Olav Wilgenhof 


