(ET $OESBORGHSCHE
3CHAAKGENOOTSCHAP

schaak

stukjes

juni 2007 24e jaargang nummer 4

Algemene informatie
Naam

Het Doesborghsche Schaakgenootschap

Opgericht

23 mei 1873

Jeugd:
maandag
19.00 - 20.00 uur

Caldo e Freddo
tegenover de achteringang van het stadhuis

Senioren:
maandag
20.00 - 24.00 uur

Roggestraat 4
6981 BK Doesburg
 477069

Bestuur
Voorzitter

Jan Ravensteijn

 0313- 471030

Secretaris

Harold van Waardenburg

 0316-295302

Penningmeester

Joop Crooij

 0313- 473732

Jeugdleider

Patrick van Waardenburg

 0313- 472923

Interne wedstrijdleider

Armand Kantil

 026- 4429583

OSBO-leider

Chiel Verhagen

 0313- 473751

1e OSBO-team
2e OSBO team

Robbie Gerhardus
Albert Lebbink

 0313- 471958
 0313- 474521

Stappenplan 4

Patrick van Waardenburg

 0313- 472923

Stappenplan 1 2 en 3

Jan Ravensteijn

 0313- 471030

Stappenplan 2

Hans Wonink

 0313- 484310

Clubblad Ao 1983

Schaakstukjes, verschijnt 6 x per jaar.

Redactie

Harold van Waardenburg
& Jan Ravensteijn

 0316-295302

Lay-out en productie

Nan Eelman
eelnan@gmail.com

 0313- 474306

Advertentie-acquisitie

Robbie Gerhardus

 0313- 471958

Overige functies

Cursussen

Internet-sites
Home-page DSG

http://www.dsg1873.nl

Website OSBO

www.osbo.nl

Website KNSB

www.schaakbond.nl
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6981 CN Doesburg
Tel. (0313) 47 23 08
Boek en Buro -winkels zijn nu ook
gevestigd in Arnhem, Zevenaar, Ede,
Zutphen en Haaksbergen.

Doesburg


Staarink
Warenhuis BV. Markt 7 Tel: 0313 472313
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VOORWOORD
Deze aflevering van Voorpost heeft een dubbele functie. De stukken voor de
jaarvergadering staan er in en ze biedt een beknopt overzicht van wat er dit
seizoen binnen de vereniging gebeurd is.
Het meest heuglijke feit van dit seizoen is volgens mij dat we sinds het
begin van dit kalenderjaar een goed ogende, goed werkende site hebben. Het
voordeel ervan is al meteen overduidelijk. In de tijd dat ons clubblad nog de
enige informatiebron was, moesten we soms maanden wachten voor ons enig
verenigingsnieuws bereikte. Nu kan een ieder (die een PC heeft en onze site
opzoekt) heet van de naald kennisnemen van uitslagen, standen, aankondigingen
van toernooien en wat er verder van belang kan zijn.
Verheugend is ook dat we dit jaar een lichte groei in het ledenaantal hebben
gekend.
Bij de senioren is Max weer enthousiast voor het spelletje geworden, komt
Paul er weer aan snuffelen en konden we Emiel als zeer enthousiast nieuw lid
verwelkomen. Daar staat dan weer tegenover dat we Herman voorgoed als lid
kwijt zijn.
Bij de jeugd was de groei opmerkelijk. Begonnen we het seizoen met 6 jeugdleden,
in de loop ervan kwamen Dylan, Tyron, Richard, Laurents en Tijmen er bij.
Jammer was het dat, door de verschillen in niveau en leeftijd, het niet mogelijk
was om uit dit aanbod een team samen te stellen dat aan de Osbo-jeugdcompetite
kon meedoen.
Dit alles zou reden tot blijdschap kunnen zijn, ware het niet dat tegen het eind
van het seizoen als gevolg van privé-omstandigheden van deze en gene sommige
competities een nogal warrig verloop kenden. Maar de donderslag die onder
alle tevredenheid de bodem wegsloeg, was natuurlijk de plotselinge dood van
Herman.
Voor diegenen die geen PC hebben en voor hen die onze site niet bezoeken,
maar vooral om vast te leggen dat Herman bijna tien jaar een opmerkelijke en
belangrijke rol binnen onze club heeft gespeeld, beginnen wij deze aflevering
met het artikel dat ik vlak na zijn overlijden voor de site heb geschreven.
Ik wens een ieder de vakantie toe die hij zich heeft voorgesteld. En als ik de
hoop uitspreek jullie allemaal, jeugd en senioren, begin september weer in goede
gezondheid terug te zien, weet ik meer dan ooit wat ik bedoel.
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Met Herman hebben wij een lid verloren van het soort waarvan je er als
vereniging niet genoeg kunt hebben: toegewijd, betrouwbaar, behulpzaam en
tamelijk bezeten van schaken. Toen hij 9 jaar geleden bij ons op de club kwam,
snapte hij geen hout van het spelletje. Vooral voor de wat zwakkeren onder
ons was het dus een buitenkans als we tegen Herman moesten: konden wij ook
eens van iemand winnen. Zo diende hij een jaar of twee als kop van Jut. En al
accepteerde hij de ene nederlaag na de andere met een bewonderenswaardige
onverstoorbaarheid, hij nam er geen genoegen mee. Want eerzuchtig was hij
ook. Dus besloot hij, samen met Henk de Bruin, om voor het begin van de
clubavond voor de senioren, aan te schuiven bij wat jeugdleden die les kregen
ter voorbereiding op hun examen voor Stap 2 van het Stappenplan. Hoewel die
mogelijkheid nog steeds bestaat, en hoewel er onder de huidige leden menigeen
is die er ook beslist baat bij zouden hebben als ze die stap zouden zetten, heeft
na Herman niemand meer die kans benut. Het vraagt ook nogal iets om dat te
doen. Zelfkennis, bijvoorbeeld, nederigheid. Herman had die eigenschappen en
hij voer er wel bij: hij begon te winnen.
Toch duurde het nog geruime tijd voor zijn vorderingen erkend werden. Bij het samenstellen van
de OSBO-teams was de laatste aan wie dachten
Herman. Pas toen we, door teruglopend ledental,
hem wel moesten opstellen, deden we dat. En
meteen maakte hij ons tamelijk belachelijk. Want in
het jaar dat hij zijn debuut maakte, werd hij meteen
de topscorer van het tweede team.



Wat ik in Herman altijd zeer bewonderenswaardig heb
gevonden, is dat hij, ook al verloor hij partij na partij,
toch het plezier in het schaken niet heeft verloren.
Eerder is het tegendeel
waar. Geen
clubavond sloeg hij
over. Altijd bereid
om na zijn partij nog
even te vluggeren.
Er kon geen toernooi aangekondigd
worden of Herman
meldde zich aan.
Doetinchem, Wageningen, Dieren, de
persoonlijke OSBOkampioenschappen,
24e jaargang

Herman was er bij.
Behalve een enthousiast schaker, hebben we met Herman een enthousiast clublid
verloren. Een lid dat niet alleen genoot van de diensten die wij tegen betaling
aanbieden, maar altijd bereid was er iets voor terug te doen. Nooit hebben wij
tevergeefs een beroep op hem gedaan. Ieder jaar konden wij hem met Koninginnedag van 11.00 – 17.00 uur bezig zien in de hal van het stadhuis. Geen lid
zo gek, op twee uitzonderingen na, dat we zo ver kregen. Herman meldde zich
al van te voren aan. Ook bij het schoolschaakkampioenschap was hij elk jaar
van de partij. En het is dat er bij een club als de onze niet veel te doen valt,
was dat wel het geval geweest, dan had hij zich zeker beschikbaar gesteld. Zo
herinner ik me dat er een tijd was dat we met geen mogelijkheid een secretaris
konden vinden. Toen duidelijk werd dat er niemand voor het vervullen van
deze vacature te porren was, bood Herman zich aan. Voordat wij voorzichtig en
omslachtig hier wat tegen in konden brengen, gaf hij zelf al aan dat hij niet de
ideale secretaris zou zijn. Gezien zijn doofheid zou de kans groot zijn dat wat
hij hoorde niet helemaal zou overeenkomen met wat er gezegd werd. Maar hij
zou er het beste van zien te maken.
Zullen we over de dode weer niets dan goeds vertellen? Ach. Herman was niet
alleen een ideaal clublid, hij was soms ook behoorlijk lastig. Zijn doofheid
was een grote handicap, voor hemzelf maar ook voor ons. Wat je zei hoorde
hij niet, of hij begreep het verkeerd. Het maakte hem achterdochtig, kwaad om
niets. Diverse malen heb ik hem woedend de speelzaal en ons clublokaal zien
uitlopen omdat er op het bord iets gebeurde waarmee hij het niet eens was en
wat zijn tegenstander hem niet kon uitleggen. Een keer heeft hij uit woede twee
clubavonden overgeslagen. Dan moest er veel en hard gepraat worden om hem
weer tot reden te brengen. Waarvoor hij overigens zeer ontvankelijk was. Maar
wie die zelf niet doof is had het recht hem dat kwalijk te nemen?
En nu is hij er niet meer. Vanaf zijn geboorte bleek Herman een tijdbom met
zich mee te dragen. Zondag 6 mei is die ontploft. In het jaar dat zijn leven zou
moeten beginnen, kwam er abrupt een eind aan. Vanaf vandaag zullen we het
zonder hem moeten doen. Of dat went? Zo’n kleine club als wij hebben is toch
een soort gezin waarin, ik noem waar wat, een dochter door een vrachtwagen is
overreden. Je kunt wel doen of je neus bloedt, doen of het verlies op therapeutisch
verantwoorde wijze verwerkt is, maar als je ’s avonds gezamenlijk aan tafel
gaat, is daar altijd weer die ene stoel die onbezet blijft. Wrang: op de eerste
speelavond na zijn dood was het aantal aanwezigen oneven.
Herman, bedankt voor alles wat je voor ons en voor de club hebt betekend.
 Jan Ravensteijn
juni
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Agenda Jaarvergadering 2007
Maandag 18 juni om 20.00 uur
1. Opening
2. Prijsuitreiking Junioren
3. Uitreiking rozen aan jubilarissen.
 Jan Ravensteijn (10 jaar)
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2006
5. Jaarverslag Secretaris
6. Jaarverslag Jeugdleider
7. Jaarverslag Penningmeester
8. Verslag Kascontrolecommissie
9. Benoeming Kascontrolecommisie 2008
10. Bestuursfuncties:
 Aftredend en herkiesbaar: voorzitter en penningmeester
11. Prijsuitreiking Senioren



12. Competities
 Interne competitie: Het bestuur stelt voor om de huidige opzet te
handhaven.
 OSBO competitie: Voorstel v/h bestuur om plaats 1 t/m 4 recht te
geven op plaatsing in het 1e team.
 Simultaan Clubkampioen: Voorstel v/h bestuur om dit op een
“Culturele Zondag” of een andere lokatie te spelen.
13. Status Huisvesting
14. Discussie “Jeugdbeleid”
15. Rondvraag
16. Sluiting

 Harlold van Waardenburg
24e jaargang

N otulen Algemene ledenvergadering 2006
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) werd gehouden op 4 september
2006.

Aanwezig
12 senioren

1. Opening
De voorzitter, Jan Ravensteijn opent de vergadering om 20.17 uur, buiten op
het terras van Caldo e Fredo.
2. Functionarissen
Het bestuur wil de assistent jeugdopleiders, Frank en Hans in het zonnetje
zetten, maar geen van hen is aanwezig.
3. Uitreiking rozen aan jubilarissen
Joop Crooij is 25 jaar lid en nog steeds fris volgens Jan. Robbie Gerhardus,
Albert Lebbink en Chiel Verhagen zijn 20 jaar lid en Harold van Waardenburg
10 jaar.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 5-9-2005
De ALV gaat hiermee akkoord.
5. Verslag Extra Ledenvergadering 19-6-2006
De ALV gaat hiermee akkoord.
6. Jaarverslag Secretaris 2005-2006
De ALV gaat hiermee akkoord.



7. Jaarverslag Jeugdleider 2005-2006
De ALV gaat hiermee akkoord.

8. Benoeming Kascontrolecommisie 2007

Frank van der Rijst is bereid voor twee jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Samen met Armand Kantil, die zijn eerste jaar als kascontroleur
erop heeft zitten.

juni
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9. Bestuursfuncties:

De secretaris en jeugdleider worden beiden herkozen.
10

10. Prijsuitreiking Senioren

Jan vergeet zoals gewoonlijk wel eens iets! Dit keer de wisselbeker die nog in
het bezit is van Frank.
Dit jaar gaat Eric Langedijk met vrijwel alle prijzen naar huis: de beker voor de
Clubkampioen, Snelschaakkampioen 20 min en Snelschaakkampioen 10 min.
Frank Schleipfenbauer wint de prijs voor Snelschaakkampioen 5 min. De OSBO
topper van dit jaar is Armand Kantil.
Nieuw dit jaar is de poedelprijs, een fles wijn die gaat naar Frank van der
Rijst.

24e jaargang

Joop grijpt deze gelegenheid aan om Jan en Patrick in het zonnetje te zetten,
omdat zij geheel belangeloos als bevoegd instructeur schaakles geven voor
de jeugd. De vergoeding waar zij recht op hebben storten ze beide als donatie
terug in de clubkas. Door met ‘betaalde’instructeurs te werken strijkt de club
de nodige subsidie op.
Jan deelt ook mede dat er voor het schoolschaaktoernooi een subsidie is binnen
gehaald van €125.

11. Competities

Jan deelt mede dat Paul Delleman weer terug is als lid. Met Paul erbij zijn er
weer twee OSBO teams mogelijk. Max Donk heeft nl. toegezegd dat hij minimaal
twee OSBO wedstrijden zal spelen.
Gezien de uiteenlopende leeftijden van de jeugdleden is het niet mogelijk om
een OSBO jeugdteam samen te stellen.
De interne competitie blijft ongewijzigd. Wel stelt het bestuur voor om Matthieu
en Raymond Wonink de mogelijkheid te geven om tegen senioren te spelen.
Hiervoor moet wel stipt om 20.00u worden aangevangen. Een partij tegen deze
jeugdleden zal 45 min.p.p. duren, daarna kunnen de 2 senioren nog een partij
van 1 uur.p.p. spelen, in een aparte competitie.
Dit voorstel wordt door de ALV aangenomen.
Na een korte pauze wordt de indeling voor de OSBO teams besproken. Het voorstel
van het bestuur wordt verworpen. Joop en Albert zullen in de komende twee
weken ieder lid polsen en op basis daarvan met een nieuwe indeling komen.

12. Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.05u de vergadering.
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 Harold van Waardenburg
secretaris
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J eugdschaak:
De jeugd heeft het afgelopen jaar niet meegedaan aan de OSBO-competitie.
Helaas was er geen team samen te stellen omdat er geen evenwichtige
verdeling is qua leeftijd binnen de groep. Er hebben zich vijf nieuwe
jeugdleden aangemeld, misschien dat er komend schaakjaar een DSG
OSBO-jeugdteam mee te vormen is.
De club gaat volgend jaar verder met het geven van instructies. De instructie
wordt gegeven in vier verschillende stappen: stap 1, stap 2, stap 3 en stap 3+.
Twee jeugdleden zullen volgend jaar weer deelnemen aan de competitie bij
de senioren. Er zal gespeeld worden met het aangepaste speeltempo van 45
minuten per persoon per partij.
Rutger de Kruif is dit jaar schaakkampioen stap 1 en stap 2 geworden.

 Patrick van Waardenburg

Jaarverslag DSG seizoen 2006-2007
Datum Algemene ledenvergadering: 18 juni 2007

Bestuursvergaderingen
12

Gedurende dit seizoen zijn er 5 bestuursvergaderingen gehouden. Naast de onderwerpen genoemd in dit verslag zijn de volgende hoofdpunten besproken:







Jeugd
Financien
Huisvesting
Schoolschaaktoernooi
DSG website

Samenstelling bestuur

Het bestuur was als volgt samengesteld:
24e jaargang

Jan Ravensteijn			
Harold van Waardenburg
Joop Crooij			
Patrick van Waardenburg

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdleider

Ledenbestand

Op 1 juni 2007 had DSG 16 seniorleden en 11 juniorleden. Op 1 september 2006
waren dat er respectivelijk 16 en 6.
Zondag 6 mei is, totaal onverwacht, Herman Schoo overleden.

Clubblad

De redactie van het clubblad bestond uit Jan Ravensteijn en Harold van Waardenburg. Het clubblad is 4 maal verschenen. De layout en productie van het
clubblad is in handen van Nan Eelman.

OSBO Basisschoolschaaktoernooi

Aan het 21e basisschoolschaaktoernooi hebben 9 teams deelgenomen. Het toernooi
werd dit jaar wederom gewonnen door de Steenuil uit Steenderen.

OSBO competitie

Zowel het eerste als het tweede team werden 3 e, respectivelijk in de klasse 3D
en 4C.
Dit seizoen speelde de jeugd niet mee in de OSBO competitie.

Toernooien

Op het Eerbeekse rapidtoernooi ging het team van DSG met de titel naar huis.

Winnaars en Kampioenen


Clubkampioen: 			
Patrick van Waardenburg

Snelschaakkampioen 20 min:
**

Snelschaakkampioen 10 min:
Chiel Verhagen & Patrick
					
van Waardenburg

Snelschaakkampioen 5 min:
Max Donk

OSBO toppers: 			
Robbie & Steffen

Jeugdkampioen: 			
**

Kampioen junioren stap 1&2:
Rutger de Kruif
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 Harold van Waardenburg
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Doetinchem
Emmeloord
Giesbeek

Advies
op maat

Gouda
Kampen
Leidschendam
Oirschot
Urk
Warnsveld
Zwolle
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Uitmaat 25
Giesbeek
Tel: (0313) 63 27 00
giesbeek@kabaccountants.nl
www.kabaccountants.nl
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VERSTAND

VA N

ZAKEN

Financieel Jaarverslag 2006
Beginbalans 2006
Omschrijving
Inventaris
Kas
Bestuurrekening
Spaarrekening
Internetrekening
Debiteuren
Crediteuren
Reservering
Eigen vermogen
Exploitatieresultaat
TOTAAL

Debet
420,09
171,35
318,27
4,19
747,35

1661,25

Credit

210,00
305,00
1146,25
1661,25

Eindbalans 2006
Debet
Credit
163,09
184,95
541,38
5,49
300,00
1059,94
223,00
555,00
1146,25
330,60
2254,85 2254,85

Verlies & Winst DSG 2006
Periode: 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Omschrijving
Huur
Afschrijving
Reservering
Bestuurskosten
OSBO-contributie
Wedstrijdkosten
Activiteiten
PR & Representatie
Opleidingen/Cursussen
Schoolschaaktoernooi
Reparaties
Diversen/Onvoorzien
Clubblad
Contributie SR
Contributie JR
Donaties/Sponsoring/Adver.
Creditrente
Subsidie
TOTAAL
RESULTAAT
TOTAAL GENERAAL

Debet
580,00
257,00
250,00
68,71
479,40
95,20
66,83
713,45

75,50

2586,09
330,60
2916,69

Begroting 2007

Credit

23,00
24,55
61,92
1137,50
180,00
1202,58
2,54
284,60
2916,69
2916,69

Lasten
650
160
100
90
600
100
50
735

225

2710
138
2848

Baten

23
25

1120
180
1050

15

450
2848
2848

 Joop Crooij
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DE WORSTEPINNE, keurslager
Ooipoortstraat 30
6981 DV Doesburg
telefoon 0313 - 472314
KEURSLAGER

VERF &
WAND

Het wordt vakwerk met Verf & Wand
de beste in verf . . . . de beste in behang
Ooipoortstraan 48 6981 DN Doesburg, Tel. 0313 472884
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-AKELAARDIJ VAN DEN "EUKEL

aankoop - verkoop - taxaties - verzekeringen - hypotheken
Schoolweg 1 - Rheden
Tel. 026-4959006

Kerkstraat 37 - Doesburg
Tel. 0313-472934

Postbus 25 - 6994 ZG De Steeg - www.vdbeukelzn.nl

24e jaargang

0313

472878

SONNE VELD
RIJWIELEN
D o e s b urg

Gazelle

Gaat verder
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E indstanden interne en osbo - competitie
Interne competities
Wat in de diverse competities de eindstanden zijn geworden, is natuurlijk ook
op onze onvolprezen site te lezen. Daar vind je ook een uitgebreid verslag van
de manier waarop die ranglijsten tot stand zijn gekomen. Het leek ons echter
wel handig en informatief om aan het eind van het seizoen alles even bij elkaar
te zetten.
We beginnen met het kampioenschap 10 minuten -partijtjes. Dat eindigde in
een gedeelde eerste plaats voor Chiel en Patrick.
Gefeliciteerd, heren
Eindstand avond 1

eindstand avond 2

1. Eric

1/2. Max en
Chiel

7 pt

2. Patrick

6

3. Joop

3. Chiel

4

4. Mathieu

4. Joop

3½
3

5. Herman

eindstand

6 pt 1/2. Patrick en Chiel 10 pt
5

3. Joop

8½

4½

4. Eric

7

5. Emiel

4

5. Max

6. Patrick

4

6. Albert

5½

7. Mathieu

4½
4½

6

6. Albert

2½

7. Jan

3½

7. Steffen

1

8. Paul

3

8. Jan

8. Jan

1

9. Albert

3

9. Emiel

4

10. Steffen

2

10. Paul

3

11. Frank v/d.R

1

11. Herman

3

12. Herman

0

12. Steffen

3

13. Frank v/d R

1

18

We beginnen weer met schaken op
maandag 3 september.
Redactie en bestuur wensen jullie
een goede vacantie.
24e jaargang

Kampioenschap 5 minuten partijtjes.
Eindstand:
1
Max
2/3 Robbie & Patrick
4
Chiel
5
Emiel
6/7 Paul & Joop
8
Jan
9
Albert
10
Herman
11
Frank

9
8
7
6½
4½
3½
2
1
0

uit 10
uit 10
uit 10
uit 10
uit 10
uit 10
uit 10
uit 10
uit 10

Interne competitie
Op dit moment is één ding zeker: Patrick is dit jaar, met een ongekende
voorsprong, clubkampioen geworden. Met kerst was hij al nauwelijks
in te halen, daarna heeft hij zijn voorsprong alleen maar uitgebouwd.
Zelden werd er iemand zo onbetwist eerste. Goed werk, jongeman.
Gefeliciteerd.
De vraag die nu terecht gesteld kan worden is: en wie kwamen na hem
en vooral: in welke volgorde.Dit nu, lieve leden, is op dit moment een
onduidelijke zaak. Waarschijnlijk heeft mijn trouwe opkomst mij met een
tweede plaats beloond, maar zeker is dat niet.Wie derde, vierde, vijfde
etc. zijn geworden, is al helemaal de vraag. Omdat de bovenste plaatsen
recht geven op een plaats in het eerste, is het antwoord op bovengestelde
vragen niet onbelangrijk. In het volgende clubblad, dat eind augustus
verschijnt, zal de definitieve en volledige eindstand te vinden zijn. En,
natuurlijk, al eerder op onze site.

juni

2007

19

Rapidcompetitie (20 min. p.p.p.p.p)
De rapidcompetitie verliep dit jaar op een warrige manier. Na 2 speelavonden
wil;den we met de derde beginnen. Helaas bleken de uitslagen van de tweede
speelavond er niet te zijn. Ook de stand na twee avonden was onbekend. Niettemin hebben we toch die avond rapid gespeeld.
Maar was het nu de tweede of de derde? Tja.
Komen de uitslagen van de tweede avond alsnog boven water, dan kunnen we
tijdens het zomerse schaakreces op ons gemak de stand opmaken. Zo niet, dan
spelen we begin september de derde ronde.
De stand na de eerste en de derde speelavond is:
1
Eric
2/5
Steffen, Jan, Patrick, Max
6
Chiel
7/8
Armand, Albert
9
Robbie
10 t/m 14:
Joop, Emiel, Mathieu, Raymond, Frank

4½ pt
3p
2½ pt
2 pt
1½ pt
1 pt

Osbocompetitie
In de osbocompetitie deden we wel mee, maar op de beslissende momenten
kwamen de teams of net iets te kort, of we verschenen niet op volle sterkte, of
het zat in de cruciale momenten niet mee, of er was wel wat anders en zo kon
het gebeuren dat beide teams op een op zich niet onverdienstelijke derde plaats
eindigden.

Eindstand in
20

Klasse 3D
1. Elster Toren(K
2. WDC 2
3. Doesborgh
4. Gendringen
5. Kameleon
6. Rokade 2
7. Wisch
8. Millingen (D)

24e jaargang

Mp
14
11
8
7
6
5
3
2

Bp
1
2
34½ x
4
27½ 2
x
24 1½ 2
18
½
1
19½ 2
3
14½ 0
½
13½ 0 1½
16½ 1½ 2½

3
4½
4
x
3½
1
1
1½
2½

4
5½
5
2½
x
3
3
3
2

5
6
4
6
3 5½
5
5
3
3
x
2
4
x
2 3½
1½ 2½

7
6
4½
4½
3
4
2½
x
4

8
4½
3½
3½
4
4½
3½
2
x

Eindstand:
klasse 4C
1. Twello 2(K)
2. Voorst 4
3. Doesborgh 2
4. De Sleutelzet
5. Ons Genoegen 2
6. Pallas 5
7. Zutphen 4
8. Eerbeek 2

Mp Bp
1
2
3
4
5
6
14 31½ x
5
4 4½ 5 3½
9
20
1
x
1
3 3½ 3½
8
25
2
5
x 3½ 3 2½
7 24½ 1½ 3 2½ x
5
4
7 19½ 1 2½ 3
1
x
4
5
4
2

21½ 2½ 2½ 3½ 2
2
14
½ 2½ 3
0 1½
12
2 1½ 0 3½ 2½

x
3
0

7
5½
3½
3
6
4½

8
4
4½
6
2½
3½

3
x
2½

6
3½
x

Dat Steffen topscorer is geworden van ons 2de team, hebben jullie al op onze
site kunnen lezen. Wij vonden zijn prestatie bepaald imponerend. Op de Osbosite
vond ik dat ze nog beter is dan we al dachten. Het scheelde maar een haar of
hij was topscorer van zijn klasse geworden.

Topscoorders
Klasse 4C
1.J.J. Hallers
2.J.de Boer
3.S.L. Brouwer
4.G.H. Nobel
5.M. Potters

Team

Bp Ap KNSB

TPR

RaTg W-We

De Sleutelzet
Twello 2
Doesborgh 2
De Sleutelzet
Twello 2

5½
5½
5
5
5

1878
1744
1693
1625
1549

1477
1514
1420
1467
1391

6
7
6
7
7

1597
1603
1405
1585
1556

1,22
0,75
1,61
0,09
-0,21
21
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Voor al uw bloemrijke geschenken
een schot in de roos uw bloemenman
WIM TRENTELMAN
Ooipoortstraat 21
Doesburg tel. 473835

We beginnen weer met schaken op
maandag 3 september.
22

Redactie en bestuur wensen jullie
een goede vacantie.

24e jaargang

Garage Kleine
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