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Colofon 

 

Eerbeekse Schaakclub 

Opgericht 24 september 1936 
 

Bestuur 

Voorzitter P.P. van Berkum Rhienderensestraat 45 0313-651283 
Secretaris J.Ph. van Delft Huygenslaan 24 0313-652009 
Penningm. G.J. van der Spreng Smeestraat 11 0313-652907 
Wedstrijdl. G.J. Nikkels Dahliastraat 10 0313-651031 
Mat.beheer H. van Gijtenbeek Kolenbranderserf 21 0313-650760 
 

Commissarissen 

C. Jeugdz vacant 
C. Publiciteit  B.K. Hoeve–van Hilst Boerhaavelaan 136 0313-652695 
 

Teamleiding OSBO 

Team 1 G.J.W. Geurink Loenenseweg 81 0313-655054 
Team 2 H. de Bruin Honingraat  35 0313-652428 
 

Clublokaal : De Bongerd, Dr. Gunningstraat  27a: 
   Ingang: Derickxkamp  

Clubavond : Donderdag 20.00 uur 
 

Bankzaken: 

ABN.AMRO Rek.nr.  44.85.38.679 
T.n.v. Penningmeester Eerbeekse Schaakclub te Eerbeek 
 

Contributie:  

De contributie bedraagt € 60,— per jaar voor senioren, 

 € 36,— per jaar voor junioren, 

 € 14,40 per jaar voor aspiranten. 
De contributie geldt per kalenderjaar en is verschuldigd vóór 1 maart. 
 

Attentie!!! Betreft uitgave clubblad: 

Het volgende clubblad verschijnt 20 december 2007 
Kopij kan uiterlijk op 6 december worden ingeleverd. 

—————————————————————————————————— 
’t Spionnetje jaargang 36 nr . 1                           Pagina 27 

Adverteerders 
 

Fa. Gebr. V.d. Brink .......................................................................... 4 
Hoveniersbedrijf Claassen v.o.f. ........................................................ 7 
Schildersbedrijf Gabriël ..................................................................... 9 
Schotpoort Zutphen/Eerbeek b.v. .................................................... 11 
J&J juweliers ................................................................................... 16 
Remy Vos. ...................................................................................... 17 
Electroworld Neuteboom b.v. .......................................................... 18 
Reisbureau Nijenhuis. ..................................................................... 19 
Brouwer Bouwmaterialen en Keukencentrum .................................. 20 
Van Essen. ..................................................................................... 23 
Profil Van de Beld. .......................................................................... 25 
Drukkerij Willems ................................................................ omslag 28 
 

Inhoudsopgave 
 

Colofon ............................................................................................. 2 
Van de voorzitter ............................................................................... 3 
Van de bestuurstafel ......................................................................... 5 
Schaakagenda seizoen 2007/ 2008 .................................................. 6 
Systeem Zwitsers op weerstandspunten ........................................... 7 
ESC 1 – De Toren 5 .......................................................................... 8 
Zutphen 4 – ESC 2 ......................................................................... 10 
Zutphen 4 – ESC 2, vervolg ............................................................ 12 
Langer helder bij schaken en lezen ................................................. 13 
Clubkampioenschap: Stand na ronde 4 ........................................... 14 
Ode aan Ina en Hil .......................................................................... 17 
Prijzen in seizoen 2006/2007 .......................................................... 19 
Voorster Schaakclub: Lichtweektoernooi Voorst .............................. 20 
OSBO-wedstrijden .......................................................................... 21 
Leden werven ................................................................................. 22 
Leden werven, vervolg .................................................................... 24 
Sponsors ........................................................................................ 26 
 



—————————————————————————————————— 
  Pagina 26                          ’t Spionnetje jaargang 36 nr. 1 

Sponsors 
 

Naast de steun van een aantal adverteerders mag onze vereniging zich 
sinds enkele jaren ook verheugen in de financiële hulp van een aantal 
sponsors. 
 

In het kader van het 70-jarig jubileum heeft Henk de Bruin diverse bedrijven 
bezocht en daar de vraag voorgelegd of er interesse bestond  om de 
Eerbeekse Schaakclub te sponsoren door een digitale schaakklok te 
financieren. Zij hebben onze vereniging in staat gesteld het 
materiaalbestand sterk te moderniseren.   

De namen van deze sponsors zijn inmiddels door mooie kleurenetiketten op 
de betreffende klokken aangebracht. Het is nu dan ook tijd geworden van 
onze dankbaarheid blijk te geven door de namen van de bedrijven en hun 
activiteiten in ons clubblad te vermelden.  Het zijn: 
 

Administratiekantoor Mensink & Smallegoor 
Loenenseweg 121, Eerbeek 
 

Keuken 3000 Nolsen 
Loenenseweg 13, Eerbeek 
 

Autobedrijf/Esso tankstation ‘t Centrum 
Loenenseweg  4, Eerbeek 
 

Makelaarskantoor Best Living 
Wilhelminaweg 47, Dieren 
 

Autoschadehersytelbedrijf Remy Vos 
Van Renselaerweg 6, Spankeren 
 

Eerbeekse Apotheek 
Oranje Nassauplein 2, Eerbeek 
 

Accountants en Belastingadviseur Buiting en Huyben b.v. 
Coldenhovenseweg 49, Eerbeek 
 

HF Digital Systems Eerbeek 
Loubergweg 10, Eerbeek 
 

ABNAMRO 
Stuyvenburchstraat 50, Eerbeek 
 

Bestuur en leden van de Eerbeekse Schaakvereniging brengen bij deze 
hun welgemeende dank over aan bovengenoemde bedrijven. 
 

Ria Meijman vergeten we hierbij niet. Zij was immers de eerste die, toen 
nog actief lid, de ESC een digitale klok schonk. Zij steunt de club nog 
steeds als donateur. 
Ria Bedankt! 
 

       Namens bestuur en leden, 
       Joop van Delft, secretaris 
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Van de Voorzitter 
 

Beste  schaakvrienden, 
 

Na een  roerige zomer is het nieuwe schaakseizoen 
van start gegaan. Roerig omdat er gezocht moest 
worden naar een nieuwe penningmeester en naar een 
nieuwe locatie waar de clubavonden konden worden 

gehouden. Deze twee omstandigheden hadden tot gevolg dat, na de 
introductieavond, het nieuwe seizoen moest worden gestart met een 
Algemene Ledenvergadering. Zeer uitzonderlijk. 
 

Gelukkig hebben we Gerrit van der Spreng bereid gevonden de taak van 
Rein Zuetenhorst in het bestuur over te nemen. Gerrit, daarvoor hartelijk 
dank. 
 

Na vele mogelijkheden te hebben onderzocht bleef uiteindelijk alleen de 
Tjark Riks over als mogelijke nieuwe locatie. De ALV van 13 oktober j.l. is 
akkoord gegaan met deze locatie en met ingang van 1 november zullen we 
daar onze clubavonden gaan houden. In het lokaal waar we schaken krijgen 
we de beschikking over een ingebouwde kast. Dit betekent dat onze stalen 
kast ( die nu nog in de gang van de Bongerd staat) overbodig is geworden. 
Liefhebbers kunnen zich melden bij de voorzitter. Kosten € 0,00. Bij 
meerdere liefhebbers wordt er geloot. 
 

Voorafgaand aan de ALV was er de introductieavond georganiseerd door 
Henk de Bruin en Gerrit Nikkels. Er waren maar liefst  zes introducés 
waarvan er uiteindelijk drie lid zijn geworden van onze vereniging. Henk en 
Gerrit  bedankt voor jullie inspanningen en het prachtige resultaat. 
 
December 2008 zal Joop van Delft stoppen met de redactie van ons 
clubblad. Tijdens de ALV is door alle aanwezigen aangegeven dat men het 
op prijs stelt ons clubblad te behouden. Ed van de Griendt wilde nadenken 
over het overnemen van deze taak maar recent heeft hij aangegeven dit 
niet te kunnen doen. We zijn dus nu weer op zoek naar een opvolger van 
Joop. Gezien de wens van een ieder tijdens de ALV moet er toch iemand 
zijn die opstaat en de taak van Joop overneemt. 
 

Tot slot nog het resultaat van de aktie die na de laatste ALV van het vorige 
seizoen is gestart en waar toen vrijwilligers werden voor gevraagd. Het 
schoolschaken. De interesse is bijzonder groot. Alle zes Eerbeekse 
basisscholen doen mee met in totaal 65 leerlingen. De lessen worden 
gegeven door Henk de Bruin, Ed van de Griendt, Joop van Delft en 
ondergetekende. Bij de grote groepen assisteren Ina Hoeve en Gerard 
Schut. Alle vrijwilligers daarvoor hartelijk dank.  
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Maar dit succes heeft wat mij betreft ook een schaduwzijde. Deze niet 
verwachte belangstelling heeft tot gevolg dat Joop en ik  les moeten geven 
op twee scholen . Toen ik mij hiervoor opgaf ging ik er niet vanuit dat ik 
twee keer aan de bak moest. Vluchten ging niet meer omdat je het als 
vereniging niet kunt maken de door de vereniging aangeboden diensten niet 
in te vullen. Hier komt nog bij dat als de vereniging op termijn wil blijven 
bestaan er mensen moeten zijn die belangstelling hebben voor het schaken 
en dat moet jong geleerd worden. Vandaar dat ik vanaf deze plaats een 
dringend beroep doe op jullie allen om als het maar enigszins kan je op te 
geven om les te geven. Al was het maar als achtervang bij het niet kunnen 
van één van de anderen. 
 

Rest mij nog jullie allen en de uwen een goede gezondheid toe te wensen 
en daar waar dit niet het geval is veel sterkte. 
                       Paul. 
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“U en ik, als wij onze hersens niet regelmatig goed gebruiken dan worden 
wij domme mannetjes”! 
Verschrikt keek hij mij aan. 
“En om dat te voorkomen”, zo doceerde ik verder, “doe ik u een goed 
voorstel. Op 6 september a.s. begint het nieuwe schaakseizoen. Wat vindt u 
ervan als u voor een keer met mij meegaat als introducé om te kijken of 
schaken wat voor u is.  

Het verplicht u tot niets en een kop koffie krijgt u gratis. Nee, nee, ... u hoeft 
nu nog niet te beslissen. Denk er eerst eens over na en dan hoor ik het over 
een paar dagen wel”. 
 

Intussen stond zijn hondje te kwispelen en dat zagen wij beiden. 
“Kijk meneer”, zei ik. “Uw hondje is al enthousiast. Honden zijn schrandere 
dieren”. 
“Ja”, zei de man. “Dat vind ik ook”. 
Wij groetten elkaar ten afscheid. 
 

Ik hoop dat ik succes heb met mijn wervingsactie; ‘t is het proberen waard 
en het kost weinig moeite. Wie volgt. 
         Gerard Schut. 
 

P.S. Met nogmaals een excuus aan Henk. 
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Van de bestuurstafel 
 

De verhuizing van het materiaal naar de Tjark Riks vindt plaats op 26 
oktober. De eerste speelavond aldaar is 1 november 2007. 
 

De overbodig geworden materiaalkast wordt verkocht. Prijs voor leden 
€ 0.00. Verloting bij meerdere gegadigden. 
 

De consumptieprijzen in de Tjark Riks zijn  
Koffie  : € 0.80 

Fridrank : € 1.00 

Bier  : € 1.20 

Wijn  : € 1.40 
 

Bezoekende clubs voor OSBO-wedstrijden na 1 november 2007 moeten om 
misverstanden te voorkomen bij de uitnodiging door de betreffende 
teamleiders geïnformeerd worden over het nieuwe adres van ons 
clublokaal. 
 

—- ~ —– 
 
De interesse voor schoolschaak blijkt buiten alle verwachting groot. Op alle 
6 Eerbeekse basisscholen wordt les gegeven. In eerste instantie hebben 
zich 65 leerlingen aangemeld maar bij de eerste les bleken er op sommige 
scholen meer aanwezig dan het oorspronkelijk gemelde aantal. 
 

—- ~ —– 
 
Drieslag, het interne rapidtoernooi (3 speelavonden met elk 3 ronden) zal 
worden gespeeld volgens het Zwitserse systeem op weerstandspunten. 
(Enige uitleg hierover op pagina 7). 
         JvD, secr. 
 
 
 

 
 

—- ~ —  —- ~ —– 
—- ~ —– 

—– 
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Schaakagenda seizoen 2007 – 2008 
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Interne competitie ronde   5 
OSBO team 1; Velp 2 (thuis) 
Drieslag ronde 1 t/m 3 
Interne competitie ronde   6 ´t Spionnetje 
Interne competitie ronde   7 
OSBO team 1; Theothorne (uit 19.45 dinsdag) 
Interne competitie ronde   8 
OSBO team 2; Pallas 6 (thuis) 
Bijzondere activiteit 
Interne competitie ronde   9 
Snelschaak  
OSBO team 2; De Toren 10 (uit maandag) 
Interne competitie ronde 10  
Interne competitie ronde 11 ´t Spionnetje 
OSBO team 1; Twello (thuis) 
Interne competitie ronde 12 
Interne competitie ronde 13 
Interne competitie ronde 14 
OSBO team 1; Schaakstad 7 (uit dinsdag) 
Interne competitie ronde 15 
OSBO team 2; De Zeven Pionnen (thuis) 
Drieslag ronde 4 t/m 6 
Interne competitie ronde 16 
Interne competitie ronde 17 ´t Spionnetje 
OSBO team 2; Voorst 4 (uit maandag) 
Interne competitie ronde 18 
OSBO team 1; WDC 2 (uit donderdag) 
Interne competitie ronde 19 
Interne competitie ronde 20 
Interne competitie ronde 21 
OSBO team 2; Lochem 2 (uit maandag) 
Interne competitie ronde 22 
Drieslag ronde 7t/m 9 
OSBO team 1; De Schaakmaat 2 (uit 1945 vrijdag) 
Interne competitie ronde 23 
Interne competitie ronde 24 
Interne competitie ronde 25 ´t Spionnetje 
Interne competitie ronde 26 
OSBO team 1; De Toren 7 (gez. ronde) 

Algemene Ledenvergadering 
Geen clubavond; Hemelvaartsdag 
Rapid voor clubteams 
Rapid voor clubteams 
Slotavond; Uitreiking bekers 

 
 
 
nov 
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jan 
 
 
 
 
 
 
feb 
 
 
 
 
 
mrt 
 
 
 
 
 
apr 
 
 
 
 
 

mei 
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Leden werven. 

 
Ring, ring... telefoon! 
“Met henk, hoe gaat het”? Na de gebruikelijke beleefdheden over en weer 
zei Henk: “Waar ik eigenlijk voor bel: heb jij nog iemand als introducé 
uitgenodigd voor 6 september als het nieuwe schaakseizoen begint”? Toen 
viel er een stilte. Bij deze vraag van Henk moest ik met schaamrood op de 
kaken bekennen dat ik daarin niet was geslaagd, erger nog: ik had mij 
daarvoor onvoldoende ingespannen. Ik stamelde een excuus zo in de trant 
van: “Helaas ban ik ..enz enz”. 
Henk hoorde mijn excuses aan en probeerde (zo meende ik tenminste te 
beluisteren) een geringe teleurstelling te onderdrukken. “Ja”, zei Henk. “Ik 
breng zelf één introducé mee maar ik denk dat ik de enige  ben; ik heb al 
meerdere leden afgebeld maar niemand reageert positief”. 
 

Gaande het gesprek begon ik me steeds schuldiger te voelen, als een soort 
deserteur. 
 

Zondagmorgen. Ik was al bijtijds opgestaan en had min broodje al achter de 
kiezen. Om mijn bioritme te stimuleren besloot ik om een wandelingetje te 
maken in het bos tegenover mijn woning. 
 

Het was mooi weer: de zon scheen en de vogels lieten zich uitbundig horen. 
Al wandelend dacht ik aan het gesprek met Henk. Hè, het zat me nog 
steeds een beetje dwars. Een vroege wandelaar komt mij tegemoet lopen; 
een man met een hondje aan de lijn. Ik had de man al eens vaker ontmoet 
en gewoontegetrouw groette ik de man: “Goede morgen meneer:. “Goede 
morgen”. Ik stopte; hij bleef ook stilstaan. 
“Dat het mooi weer is”, zo begon ik, “hoef ik u niet uit te leggen, maar ik zou 
het over heel wat anders willen hebben”. 
 

De man keek mij welwillend aan en dat was precies waarop ik rekende. Ïk 
zie dat u met uw hondje loopt te wandelen en mogelijk beoefent u ook nog 
andere sport als lichaamsbeweging”. 
“Ja”, zei hij. “Ik ben liefhebber van schaatsen”. Fietsen deed hij ook en 
wandelen. 
“Kijk”, ging ik belerend verder. “U traint dus uw spieren zodat u lenig en 
vitaal blijft en dat is nodig ook. Maar bent u het met mij eens dat een mens 
ook z’n hersens moet blijven trainen”? 
Hij Knikte. 
En om hem een beetje bang te maken (beproefde methode) deed ik er nog 
een schepje bovenop. 
 

—————————————————————————————————— 
’t Spionnetje jaargang 36 nr . 1                           Pagina 7 

 

Hoveniersbedrijf 

Claassen v.o.f.  

 

 Ontwerp en advies 
 

 Aanleg en onderhoud 
 

 Renovatie van tuinen 
 

 Bestrating /   
 
  
 EERBEEK Heerweg 2 
 tel. (0313) 655237 

 Vijvers 

 

Systeem Zwitsers 
     op weerstandspunten. 

De scores uitgedrukt in wedstrijdpunten zijn voor: 
winst 1; remise ½; verlies 0. 
 

De plaats op de ranglijst wordt in eerste instantie bepaald door de wed-
strijdpunten. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten bepalen de weerstandspunten, 
zijnde de som van de wedstrijdpunten van de respectieve tegenstanders, de 
volgorde. Zijn zowel wedstrijdpunten als weerstandpunten gelijk dan wordt 
de volgorde bepaald door de Sonneborn-Bergerpunten. Voor de berekening 
van de SB-punten behaald tegen een bepaalde tegenstander wordt het 
aantal wedstrijd punten van de tegenstander vermenigvuldigd met de score 
tegen die betreffende tegenstander. Dit wordt gedaan voor alle 
tegenstanders die een speler ontmoet heeft. De SB-punten van de speler 
zijn het totaal van deze producten. 
De indeling van de partijen wordt gemaakt op basis van de stand, 
beginnende bij de hoogstgeplaatste.  
 

Met dit systeem kunnen veel spelers in één groep worden ingedeeld die 
een beperkt aantal wedstrijden spelen. Vijf of zeven ronden zijn zeer 
gebruikelijk voor een groep van 20 of meer spelers. 
           JvD. 
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Eerbeekse SC –  De Toren 5: 2 – 4. 
 

Op de prachtige locatie "De Steenen Camer" vonden de laatste wedstrijden 
plaats. Gelukkig voor ons stond er niets meer op het spel. 
 

Door het uitvallen van Wim Zandbergen en Hans Gerritsen speelden we 
met 2 invallers. Gelukkig waren Henk de Bruin en Gerrit Nikkels bereid om 
mee te spelen. 
 

We hadden een sterke tegenstander met jeugdige en zeer getalenteerde 
spelers. 
 

Op bord 1 speelde Joop van Delft lange tijd een gelijk opgaande partij. 
Helaas werd het voor Joop op lange termijn in het eindspel steeds 
moeilijker! 
Het eindspel ging verloren en we kwamen achter met 1-0 
 

Op bord 3 speelde Ed van de Griendt een solide partij. Nadat de nodige 
stukken waren afgeruild bleef de stand steeds in evenwicht. Deze partij 
eindigde dan ook in remise. 11/2 -1/2 
 

Op bord 2 speelde Wim Geurink tegen de jeugdige Arne Wynia. Deze 
opende erg snel en nogal aanvallend. Wim bleef rustig afwachten totdat hij 
een tegenaanval op de a-lijn kon organiseren. Hij won hiermee een 
kostbaar pionnetje. 
Nu kwam Arne naar voren stuiven op de koningsvleugel met h4, g4 etc. 
Wim trok zich terug en sloeg alle aanvallen af. Na dit geweld won hij nog 
een pion en kon de aanval overnemen. Uiteindelijk won Wim deze partij! 
Stand 11/2-11/2 gelijk dus. 
 

Op bord 5 speelde Henk de Bruin met wit tegen Peter Das. Na een redelijk 
gelijk opgaande opening verloor Henk door onoplettendheid een kwaliteit. 
Dit kwaliteitsverlies bleef hem steeds achtervolgen. Helaas werd de partij 
verloren. Stand 2 1/2- 1 1/2 
 

Op bord 4 speelde Paul van Berkum een partij die steeds mooi gelijk 
opging. Paul bleef goed overeind en speelde keurig remise! Stand 3-2 
 

Op bord 6 speelde Gerrit Nikkels een geweldige partij. Lange tijd zag het er 
naar uit dat de partij gewonnen ging worden door Gerrit. Maar in een 
ingewikkeld eindspel ging het voor Gerrit helaas de verkeerde kant uit! Na 
lange strijd werd de partij uiteindelijk door hem verloren. Eindstand derhalve 
4-2  
 

Toch hebben we ons wederom zeer goed verweerd. Terugblikkend denk 
ik dat we een prima prestatie hebben neergezet dit seizoen.  
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OSBO– wedstrijden 
 

Team 2. 
 

Het tweede team heeft reeds de eerste wedstrijd van het seizoen 2007-
2008, uit tegen ZSG 4, gespeeld. Zutphen kwam als overwinnaar uit de 
strijd, 4-2. De individuele prestaties zijn: 
Bord 1, Dick van Manen ½ 
Bord 2, Gerrit Nikkels 1 
Bord 3, Gerrit van der Spreng 0 
Bord 4, Roel Gerritsen ½ 
Bord 5, Gerard Schut 0 
Bord 6, Henk de Bruin 0 
 

Een uitgebreid verslag van de teamleider verschijnt in het volgende 
clubblad. 
 
Team 1. 
 

Het eerste team bindt op de avond waarop dit clubblad verschijnt de strijd 
aan met Velp 2. Velp 2 kwam het vorige seizoen uit in klasse 3G. Het 
eindigde daar op de vijfde plaats. ESC 1 dat toen op de vierde plaats 
eindigde  in 3E met ongeveer evenveel bordpunten als Velp 2 zal het zeker 
niet gemakkelijk krijgen in de eerste thuiswedstrijd. 
 
       JvD. 
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Voorster Schaakclub:  
                     Lichtweektoernooi 2007 
  BP MP  
1 Voorst 1 16  10  
2 Kwadrant 14    6  
3 Schaakdorp Beekbergen 1 13½   8  
4 Voorst 2 11    6  
5 De Expositie 11    5    tegenstander in ronde 1 
6 Voorst 5 9½   3    tegenstander in ronde 3 
 Schaakdorp Beekbergen 2 9½   3  
8 Voorst 4 9    4 
9 Eerbeekse Schaakclub 8½   5  
10 Voorst 3 8½   3    tegenstander in ronde 5 
11 De Stentor 8    4  
12 Twellose Schaakclub 7½   4  
13 Voorst 6 4    2    tegenstander in ronde 4 
  

BP=bordpunten MP=matchpunten     
 

Namens de Eerbeekse Schaakclub namen aan dit toernooi deel: 
Wim Geurink, Marcel Zuetenhorst, Gerrit Nikkels en Joop van Delft. 
In ronde 2 was ESC vrij t.g.v. het slechtste resultaat in de eerste ronde.  
 

      Joop van Delft. 
 

BROUWER 

BOUWMATERIALEN EN KEUKENCENTRUM 

Voorstondenstraat 34        Eerbeek               Tel. 0313-659005 

 
Voor al uw bouwstoffen 

 
• Tegels • Plavuizen • Keukens • Bestrating • Badkamers 

• Sanitair • Stenen • Dakpannen 

Geopend: 7.30 – 12.00 en 13.00 – 17.00 uur 
    Zaterdag 09.00 – 16.00 uur 
    showroom donderdagavond tot 20.00 uur 
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We zijn uiteindelijk keurig als vierde geëindigd! Jammer vond ik nog wel dat 
VDS 2 ( Mijn oude club) geen kampioen is geworden maar  
Voorst 2. Ook De Toren 5 is nog boven VDS 2 geëindigd, terwijl VDS 2 
gedurende het gehele seizoen  bovenaan heeft gestaan. 
 

Op naar het volgend seizoen!! 
 

Wim Geurink. 
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ZUTPHEN 4 – ESC 2: 3½ - 2½ 
 
De gezamenlijke slotronde 
 
In de 7e ronde van de OSBO-competitie in de klasse 4C speelde ESC 2 
tegen het 4e team van Schaak Genootschap Zutphen (1919). Het betrof de 
gezamenlijke slotronde van de OSBO competitie 2006/2007. Dit jaar werd 
de slotronde georganiseerd door de Twellose Schaakclub en niet alleen 
voor de klasse 4c, maar tevens voor de klasse 4a en 3c. Die avond 
kwamen dan ook ruim 130 schakers uit diverse dorpen en steden opdraven. 
Aalten, Lichtenvoorde,Arnhem, Lelystad, Meppel, Zwartsluis, Zwolle en 
Zutphen om maar eens enkele te noemen. Eerst bij het zien van al die 
namen van de deelnemende schaakclubs dringt pas goed tot je door hoe 
groot het gebied van de Oostelijke Schaakbond is.  
De omvang van het clublokaal van de Twellose Schaakclub was niet 
toereikend om al deze schakers te kunnen ontvangen. Daarom was 
uitgeweken naar café-restaurant Dorpszicht in Terwolde. Alle deelnemers 
waren op tijd aanwezig  - Meppel weliswaar op de valreep - en werden door 
de heer M.M.A. van Hattum uit Deventer, voorzitter van de Twellose 
Schaakclub, welkom geheten. Vervolgens werd het woord gegeven aan de 
heer H.J. Blom uit Malden competitieleider van de Oostelijke Schaakbond. 
De heer Blom deelde eerst de complimenten uit aan de organiserende 
vereniging. 
Daarna maakte hij bekend dat deze slotronde eigenlijk niet meer gespeeld 
behoefde te worden om tot beslissingen te komen. De namen van alle 
kampioenen en ook de naam van de degradant van de klasse 3c waren 
inmiddels bekend. Het was echter niet de bedoeling dat het merendeel van 
de partijen in remise zou eindigen. Daarom stelde de heer Blom voor iedere 
winnaar een exemplaar van de nieuwste versie van het OSBO 
schaaknotatieboekje in het vooruitzicht.  
Nadat de voorzitter van de Twellose Schaakclub alle deelnemers van de 
teams die kampioen waren geworden had getrakteerd op een Bussink koek, 
kon de slotronde beginnen. 
 
Een korte impressie van de partijen. 
De teamleider van Zutphen kon die avond over slechts vijf spelers 
beschikken. Daardoor bleef de stoel voor Zutphen aan bord 1 onbezet en 
dat leidde tot de eerste winstpartij voor ESC;   0 - 1.  
Aan bord 3 gingen Jurrien Schouten en Rein Zuetenhorst de strijd met 
elkaar aan. Beiden kwamen goed uit de opening. In het middenspel werden 
enkele gelijkwaardige stukken afgeruild. Beiden wensten de partij niet te 
verliezen, maar zagen ook weinig mogelijkheden de partij te winnen en 
kwamen remise overeen;     ½ - 1½. 
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Prijzen in seizoen 2006 - 2007 
 

Omdat in het vorige clubblad nog niet alle prijswinnaars bekend gemaakt 
konden worden volgt  hier voor de volledigheid, wie de prijswinnaars waren. 
Clubkampioen : Joop van Delft 
Rapidkampioen : Wim Zandbergen 
Snelschaakkampioen : Joop van Delft 
Zomerkampioen : Wim Geurink (2006); zie clubblad 35/1. 
Winnaar Progressieprijs : Joop van Delft 
OSBO team 1 : 4º plaats 
Beste OSBO-resultaat team 1 : Wim Geurink 
OSBO team 2 : kan de laatste plaats nog vermijden 
Beste OSBO-resultaat team 2 : Gerrit Nikkels 
Rapid voor teams : Zutphen (Toernooi 2006) 
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De boodschap kan u niet ontgaan. 
Wanneer zal uw kopij hier staan? 
De pen is u toevertrouwd. 
Schrijven dus! Niet zo benauwd 
dan is eenieder  weer voldaan. 
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Schotpoort Eerbeek BV  
Stuyvenburchtstraat 6  
6961 DR EERBEEK  
Tel: 0313 - 659 125  

schotpoort-eerbeek@planet.nl  

www.schotpoort-eerbeek.nl  
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Aan bord 6 speelde Egbert Talens met wit tegen Gerard Schut. Beiden 
kwamen goed uit de opening en onderhielden een redelijk vlot tempo. In het 
begin leken beide spelers goed aan elkaar gewaagd, maar in het 
middenspel kwam Gerard toch in moeilijkheden doordat wit de stukken 
beter had gepositioneerd. Nadat beiden de dames en een toren hadden 
afgeruild, verloor Gerard eerst een loper en daarna een pion. Toen Gerard 
zonder noodzaak de koning naar h5 speelde, kon Talens met een toren 
enkele malen schaak geven. Talens  kreeg steeds beter positiespel en 
nadat hij zowel de a- als de e-pion tot dame had laten promoveren, leidde 
dit uiteindelijk tot de eerste verliespartij; 1½ - 1 ½. 
Op bord 5 streden Paul Ham en Johan Put tegen elkaar. De partij ging 
lange tijd gelijk op. Beide spelers speelden bedachtzaam. Na 20 zetten 
waren slechts twee pionnen over en weer geslagen. Het materiaal stond erg 
gedrongen en na de 21e zet waren vrijwel alle velden op de d-lijn bezet; de 
witte dame op d1, witte loper op d2, zwart paard op d3, wit paard op d4, 
zwarte dame op d5, zwarte loper op d6 en zwart paard op  d7. Langzaam 
maar zeker wist Ham de druk op te voeren en uiteindelijk moest Johan zich 
gewonnen geven;  2½ - 1½. 
Aan bord 2 speelde Harry de Rover met wit tegen Gerrit Nikkels. De Rover 
opende met c4 vrij agressief, maar na een zet of tien ontstonden de eerste 
problemen. Tot de 20e zet verliep de partij redelijk gelijkwaardig. Gerrit 
voerde vrijwel vanaf het begin de druk op de koningsvleugel op en na 34 
zetten zag De Rover zich genoodzaakt zich gewonnen te geven;  
  2½ - 2½. 
Op bord 4 speelden Max Venema en Gerrit van der Spreng tegen elkaar. 
Gerrit hield geruime tijd stand, maar verloor daarbij wel enig materiaal. Het 
krachtsverschil werd daardoor op den duur te groot. Uiteindelijk moest 
Gerrit inzien dat hij zijn succes van de vorige Osbo-partij in deze ronde 
geen vervolg kon geven. Dit bracht de eindstand op:    
   3½ - 2½.   
 
Door dit verlies is het 2e team van ESC met slechts één overwinning als 
laatste geëindigd in de klasse 4c.  
 
Henk de Bruin 
Teamleider ESC 2 
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Ode aan Ina en Hil 
 

In de Eerbeekse dreven  
daar kan je wat beleven  
fietsen, wandelen en vele andere zaken  
plus 1 keer in de week gezellig schaken  
het is algemeen bekend  
daar word je aan de bar verwend 
door twee charmante vrouwen  
van hen moet je wel houwen  
jullie verdienen een heel groot compliment  
blijf a.u.b. zoals je bent.  
 

Dick van Rikxoort  
't Spiker 75  
7231 JN Warnsveld.  
 

De heer Van Rikxoort is een speler van het Zutphens 
Schaakgenootschap.Hij neemt vaak deel aan het rapidtoernooi voor 
teams van de Eerbeekse Schaakclub. 
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Coldenhovenseweg 5 
 

6961EA EERBEEK 
 

Tel. 0313  65 40 22 
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Schaken de krant lezen en alle andere activiteiten waarbij geestelijke 
inspanning nodig is, verminderen de kans op de ziekte van Alzheimer en 
andere vormen van dementie, blijkt uiteen recent onderzoek. 
 

Amerikaanse wetenschappers van het Rush Alzheimer’s Diseases Center 
in Chicago hebben bij zevenhonderd mensen van gemiddeld 80 jaar oud, 
vijf jaar lang het denkvermogen getest, Negentig deelnemers kregen in die 
periode last van mentale aftakelingsverschijnselen. De kans daarop was 
2,6 keer zo groot bij geestelijk inactieve mensen. 
Het was al bekend dat ouderen die vroeger veel werk hebben gedaan 
waarbij ze hun verstand moesten gebruiken, later minder risico lopen op 
dementie. Dat blijkt bij dit onderzoek ook, maar nu wordt duidelijk dat het 
verschil groot is: “Verstandige” werkers worden half zo vaak dement. 
Bovendien blijkt ook de individuele activiteit op de oude dag 
doorslaggevend bij de kans op dementie. 
Ook veel bewegen beschermt tegen dementie. Ouderen, die niet of 
nauwelijks uit hun stoel komen, lopen bijna twee keer zoveel kans dement 
te worden als leeftijdgenoten die dagelijks een paar kilometer wandelen. 
Eerder was al aangetoond dat eenzame mensen twee keer zoveel kans 
lopen op de ziekte van Alzheimer. Het gaat dan om ouderen die zeggen 
geen echt goede vriend of vriendin te hebben en eenzaam zijn. 
Het best is dus om op je oude dag alles te combineren. Dus een 
wandelingetje naar het park, daar een krantje lezen of een spelletje schaak 
spelen en later op de dag gezellig klaverjassen. Dan is de kans op een 
heldere oude dag het grootst. (BMvP) 
 
Bronnen: Neurology online 27 juni 2007; Gezondgids augustus 20007. 
Met dank aan Theo Heijerman. 
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Clubkampioenschap, seizoen 2007/2008 
Stand na ronde 4 

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

1 Van Manen 166 60 4 3 1 0 88 0 2Z 0 0 

2 Van Berkum 165 59 3 2 1 0 83 -1 1W 0 1 

3 Nikkels 163 58 2 2 0 0 100 2 2W 0 2 

4 Tom Evers * 159 57 1 1 0 0 100 -1 1Z 0 3 

5 Gerritsen J.A. 148 56 4 2 2 0 75 0 1W 0 0 

6 Rolf van Agtmaal 137 55 3 1 2 0 67 1 1Z 0 1 

7 Zandbergen 134 54 3 1 2 0 67 -1 1W 0 1 

8 Peter de Vries 134 53 1 0 1 0 50 -1 1Z 0 3 

9 Heijerman 119 52 4 2 1 1 63 0 1Z 0 0 

10 Van der Spreng 109 51 4 2 1 1 63 -2 1Z 0 0 

11 Van de Griendt 106 50 4 2 1 1 63 0 2Z 0 0 

12 Gerritsen R.A 104 49 2 1 0 1 50 0 1W 0 2 

13 Van der Burg 99 48 3 1 1 1 50 -1 2Z 0 1 

14 Geurink 82 47 4 2 0 2 50 0 1Z 0 0 

15 Marcel Zuetenhorst 81 46 2 0 1 1 25 0 1W 0 2 

16 De Bruin 70 45 3 1 0 2 33 1 1W 0 1 

17 Put 69 44 3 1 0 2 33 -1 2Z 1 0 

18 Van Delft 68 43 3 1 0 2 33 1 1Z 0 1 

19 Van Gijtenbeek 66 42 3 1 0 2 33 1 2W 0 1 

20 Blok 55 41 2 0 0 2 0 0 1W 0 2 

21 Hoeve 50 40 3 0 1 2 17 1 2W 1 0 

22 Beumkes 26 39 3 0 0 3 0 1 1W 0 1 

23 Schut 26 38 4 0 1 3 13 0 1Z 0 0 

* Tom Evers teruggetrokken. 

—————————————————————————————————— 
’t Spionnetje jaargang 36 nr . 1                           Pagina 15 

Clubkampioenschap, seizoen 2007/2008 
Stand na ronde 4 

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

1 Van Manen 166 60 4 3 1 0 88 0 2Z 0 0 

2 Van Berkum 165 59 3 2 1 0 83 -1 1W 0 1 

3 Nikkels 163 58 2 2 0 0 100 2 2W 0 2 

4 Tom Evers * 159 57 1 1 0 0 100 -1 1Z 0 3 

5 Gerritsen J.A. 148 56 4 2 2 0 75 0 1W 0 0 

6 Rolf van Agtmaal 137 55 3 1 2 0 67 1 1Z 0 1 

7 Zandbergen 134 54 3 1 2 0 67 -1 1W 0 1 

8 Peter de Vries 134 53 1 0 1 0 50 -1 1Z 0 3 

9 Heijerman 119 52 4 2 1 1 63 0 1Z 0 0 

10 Van der Spreng 109 51 4 2 1 1 63 -2 1Z 0 0 

11 Van de Griendt 106 50 4 2 1 1 63 0 2Z 0 0 

12 Gerritsen R.A 104 49 2 1 0 1 50 0 1W 0 2 

13 Van der Burg 99 48 3 1 1 1 50 -1 2Z 0 1 

14 Geurink 82 47 4 2 0 2 50 0 1Z 0 0 

15 Marcel Zuetenhorst 81 46 2 0 1 1 25 0 1W 0 2 

16 De Bruin 70 45 3 1 0 2 33 1 1W 0 1 

17 Put 69 44 3 1 0 2 33 -1 2Z 1 0 

18 Van Delft 68 43 3 1 0 2 33 1 1Z 0 1 

19 Van Gijtenbeek 66 42 3 1 0 2 33 1 2W 0 1 

20 Blok 55 41 2 0 0 2 0 0 1W 0 2 

21 Hoeve 50 40 3 0 1 2 17 1 2W 1 0 

22 Beumkes 26 39 3 0 0 3 0 1 1W 0 1 

23 Schut 26 38 4 0 1 3 13 0 1Z 0 0 

Legenda 

 
Nr  : Plaats op ranglijst 
Naam  : Naam van de speler 
Punten : Keizerscore 
Wa  : Actuele Keizerscore 
Gsp  : Aantal wedstrijden 
Gw  : Gewonnen 
Rm  : Remise 
Vl  : Verloren 
Perc  : Percentage 
Kl  : Kleursaldo 
Al  : Alternering 
    (Kleur van de laatste wedstrijd of van 
    de laatste 2 wedstrijden indien hierin met 
    dezelfde kleur werd gespeeld) 
On  : Aanwezig bij oneven aantal 
Ng  : Niet gespeeld; afwezig 

Gerrit Nikkels, 
wedstrijdleider 


