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20 
GHJC 
Ook dit seizoen spelen we 
met één jeugdteam mee in 
de Groene Hart Jeugdcup. 
Volg hoe het Jens, Seppe, 
Farmaan, Arslaan, Michiel 
en Timo vergaat. 
 

29 
Tata Steel Chess 

Ook dit jaar was het bezoek 
aan het Tata Steel Chess 
Tournament weer een groot 
succes en erg gezellig. 
 

31 
Koningsdag 

Koningsdag is altijd een erg 
gezellig en leuk evenement 
in Overschie. Uiteraard was 
SGO ook dit jaar weer van 
de partij in het park. 

16 
3e Gepromoveerd 

Met een mooie 2e plaats in 
klasse 3A promoveert SGO 
3 naar de 2e klasse RSB en 
dat is lang geleden dat het 3e 
team van Overschie in de 2e 
klasse speelde. 
 

13 
2e Kampioen 
Seizoenen lang was het elke 
keer net niet, maar dit keer 
lukte het gelukkig wel. Met 
grote overmacht is SGO 2 
kampioen geworden in de 2e 
klasse RSB. Gefeliciteerd! 

30 
Filmfestival 
Op 25 januari bezocht SGO 
op uitnodiging de film ‘The 
Dark Horse’ tijdens het Int. 
Filmfestival in Rotterdam en 
gaf onze Henk Ochtman een 
simultaan. 
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Verenigingsinformatie
Algemeen 
Verenigingsgebouw Abtsweg 2 
 3042 GD Rotterdam 
Telefoon 010 - 462 70 63 
Internet www.sgoverschie.nl 
KvK 40341545 

 
Postadres Schaakgenootschap Overschie 
 Gordelweg 226g 
 3039 GB Rotterdam 
Bank NL23ABNA 0254681018 
Giro NL37INGB 0000693389 

  
Bestuur 
Voorzitter Prins Mauritssingel 76c 
Ronald Verbeek 3043 PJ Rotterdam 
 010 - 415 86 28 
 info@assurantiekantoorrverbeek.nl 
 
Vicevoorzitter Zwanendaal 62 
Serge Erdtsieck 2914 EV Nieuwerkerk a/d IJssel 
 0180 - 311790 
 serge@dramacoach.nl 
 
Secretaris Gordelweg 226g 
Arnout van Kempen 3039 GB Rotterdam 
 010 - 462 36 88 
 hw.vankempen@telfort.nl 
 
Penningmeester Joliotplaats 388 
Rinus Degeling 3069 TL Rotterdam 
 010 - 286 72 04 

m.degeling@hetnet.nl 

 
Wedstrijdleider Boerhavelaan 60a 
Erik Brandenburg 3112 LK Schiedam 
 010 - 426 05 48 
 erikb@kabelfoon.nl 
 
Wedstrijdleider Maskerbloemstraat 8 
Han Smit 3053 EE Rotterdam 
 010 - 420 96 80 
 hansmit@kpnplanet.nl 
 
Jeugdleider Burgermeester Baumannlaan 42 
Jeroen van der Meer 3043 AM Rotterdam 
 06 - 3492 7442 
 hupavs@hotmail.com 
 
Com. van Materiaal Beeningerstraat 32a 
Hans Doornheim 3042 TL Rotterdam 
 06 - 5196 6373 
 jld3042@upcmail.nl 

  
Trainers 
Senioren Rinus Degeling 
 010 - 286 72 04 
 m.degeling@hetnet.nl 
 
Senioren / Junioren Erik Brandenburg 
 010 - 426 05 48 
 erikb@kabelfoon.nl 
 
Junioren Ronald Verbeek 
 010 - 415 86 28 
 info@assurantiekantoorrverbeek.nl 
 
Junioren Jeroen van der Meer 
 06 - 3492 7442 
 hupavs@hotmail.com 
 
Junioren Serge Erdtsieck 
 06 - 2185 0812 
 serge@dramacoach.nl 
 
Junioren / Aspiranten Han Smit 
 010 - 420 96 80 
 hansmit@kpnplanet.nl 

 
Junioren / Aspiranten Daan Smit 
 010 - 432 74 57 
 daansmit73@hotmail.com 
 
Junioren / Aspiranten Niels van Diejen 
 06 - 4970 8748 
 homevandiejen@planet.nl 
 
Aspiranten Cor van Lennep 
 06 - 8183 6503 
 corvanlennep@hotmail.com 
 
Aspiranten Mario Dirks 
 06 - 1068 4247 
 santon6@msn.com 
 
Aspiranten Jurriaan Verbeek 
 010 - 415 86 28 
 jurriaanverbeek@gmail.com 
 
Aspiranten Ricardo van Oldenbarneveld 
 010 - 262 48 55 
 r.vanoldenbarneveld@live.nl

  
Clubblad 
Hoofredacteur Serge Erdtsieck 
 serge@dramacoach.nl 

Website 
Webmaster Henk Ochtman 
 ochtmanh@xs4all.nl 

   

Contributie 
Senior € 90,00 per jaar 
Senior 65+ € 60,00 per jaar * 
Student € 60,00 per jaar * 
Junior € 60,00 per jaar 
Aspirant € 45,00 per jaar 
Huisgenoot 5% korting 
Dubbellid 5% korting 
 
* Alleen op aanvraag. 

Opzegging van het Lidmaatschap 
Het verenigings- en contributiejaar van Schaakgenootschap 
Overschie loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar 
daaropvolgend. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór  1 
maart schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Bij niet 
tijdige opzegging behoudt Schaakgenootschap Overschie zich 
het recht voor om de contributie voor het aankomende jaar of 
de intussen gemaakte kosten, zoals bondscontributie, in 
rekening te brengen. 
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Voorwoord
Het seizoen 2014-2015 zit er op en we kunnen terugkijken op 
een zeer succesvol seizoen. Overschie 1 wist met slechts één 
bordpunt te weinig een mooie 5e plaats te behalen in 3e klasse 
KNSB. Overschie 2 was heer en meester in de 2e klasse RSB 
en werd dan ook ongeslagen kampioen. Overschie 3 morste 
helaas een paar puntjes en werd daardoor net geen kampioen, 
maar wist wel een mooie 2e plaats en daarmee promotie naar 
de 2e klasse RSB te behalen. Overschie 4 liet zien dat er groei 
en potentie in het jonge team zit en het jeugdteam speelde een 
goed seizoen in de Groene Hart Jeugdcup. 
Ook intern verging het onze vereniging goed. Het was een erg 
druk, maar zeker ook erg leuk seizoen. Het ledenaantal blijft 
langzaam groeien, wat uiteraard een goed teken is. Wellicht 

komt dit door de promotionele activiteiten, maar zeker omdat 
SG Overschie een erg gezellige en actieve vereniging is. Een 
vereniging met veel enthousiaste en behulpzame leden, waar 
we als bestuur uiteraard erg blij mee zijn. We hebben er dan 
ook alle vertrouwen in dat het aankomende seizoen minstens 
zo leuk en succesvol zal worden. 
 
Nog niet alle competities zijn op het moment van schrijven 
afgerond, maar voor de archieven kunnen we alvast melden 
dat Erik Brandenburg voor de derde achtereenvolgende keer 
clubkampioen is geworden. Gefeliciteerd! 
 

Serge Erdtsieck
 
 

Kortjes
Overschie Domineert RSB Top 10  
Dit seizoen domineert Overschie de RSB Top 10 in zowel de 
klasse 2B (Overschie 2) als 3A (Overschie 3). Aad Everwijn 
behaalde een eerste plaats in klasse 2A met 6 uit 7 en Serge 
Erdtsieck eveneens een eerste plaats in klasse 3A met 5 uit 6. 
 
Klasse 2B 
P Speler Team W N KSNB TPR 
1 Aad Everwijn Overschie 2 6 7 1689 1823 
2 Jeroen v/d Meer Overschie 2 5½ 7 1871 2369 
3 R. Goedegebuur Zwijndrecht 1 5 6 1625 1707 
4 Arnout v Kempen Overschie 2 5 7 1570 1602 
5 Ronald van Keeken Zwijndrecht 1 4½ 5 1850 1894 
6 Martijn v/d Vaart Fianchetto 2 4½ 6 1818 1856 
7 Kees van ‘t Hoff Zwijndrecht 1 4½ 7 1615 1631 
8 Niels van Diejen Overschie 2 4½ 6 1531 1526 
9 Daan Smit Overschie 2 4½ 6 1771 1679 
10 Wibo Bourguinon Messemaker 3 4½ 7 1860 1711 
 
Nota bene Han Smit en Ruud-Jan Kloek vielen met 4½ uit 7 net buiten 
de top 10. 
 
Klasse 3A 
P Speler Team W N KSNB TPR 
1 Serge Erdtsieck Overschie 3 5 6 1689 1823 
2 Hans Nunnikhoven De Willige Dame 2 5 5 1871 2369 
3 Rob de Wilt Overschie 3 4½ 6 1625 1707 
4 Wil de Gids Overschie 3 4 5 1570 1602 
5 Ruud Bosch Het Houten Paard 1 4 5 1850 1894 
6 Louis van Duuren Hoeksche Waard 1 4 5 1818 1856 
7 Arie Langendoen Het Houten Paard 1 4 6 1615 1631 
8 W. Weerdensteijn De Willige Dame 2 4 6 1531 1526 
9 Hans Doornheim Overschie 3 4 6 1771 1679 
10 Hans Berrevoets De Willige Dame 2 4 6 1860 1711 
 
 
Wist u dat Nigel Short? 
• Op 1 juni 1965 is geboren in het Leigh, Engeland. 
• Wordt beschouwd als de sterkste Britse schaker van de 

20e eeuw. 
• Voor het eerst de aandacht trok op 10-jarige leeftijd door 

in een simultaan Korchnoi te verslaan. 
• Zich op 11-jarige leeftijd - 3 dagen voor hij 12 jaar werd - 

kwalificeerde voor het Britse kampioenschap; verreweg de 
jongste Britse schaker ooit. 

• Twee jaar later de 1e plaats deelde met John Nunn en 
Robert Bellin. 

• In 1980 2e werd bij het wereldjeugdkampioenschap achter 
Garry Kasparov. 

• In 1984 grootmeester werd; destijds de jongste ooit. 

• In 1984, 1987 en 1998 Brits kampioen werd. 
• In 1988 en 1989 derde stond op de wereldranglijst. 
• Jan Timman versloeg in de kandidatenfinale en daarmee 

uitdager werd van Garry Kasparov om het 
wereldkampioenschap 1993, maar dit verloor. 

• Hij hiermee de eerste Engelse schaker ooit werd die 
speelde om het wereldkampioenschap. 

• Samen met Kasparov brak met de FIDE en hun eigen bond 
oprichtte, de PCA. 

• Net als zijn vriend Kasparov nogal wat controversiële 
momenten op zijn naam heeft staan. 

• Op dit moment vooral boeken en columns schrijft, matches 
becommentarieert en talenten coacht. 

• In 2006 en 2007 met succes het nationale team van Iran 
heeft gecoacht. 

• Op dit moment in Athene woont. 
 

  
 

Nigel Short in 1993 
 

  
 

Nigel Short in 2014 tegen tennisser Boris Becker tijdens de London Classic  
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Overschie 1
Net niet, hè! 
Met deze kop, in de krant en op onze website, wilde ik 
aangeven dat we net naast een fraaie overwinning grepen. De 
tekst gevoeglijk ook “Zonder geluk vaart niemand wel.” kunnen 
luiden.  
Die 7 februari 2015 begon zo fraai; prachtig, zonnig weer en 
frisjes. Het nieuws op de radio bracht enige onrust want in het 
noorden motregende het en die nattigheid viel op onderkoelde 
wegen en maakte ze tot ijsbanen, bij Leek (Gr) wel te verstaan. 
Nu moesten wij gelukkig de andere kant uit en wel naar 
Oost-Souburg, maar met zulk weer weet je het maar nooit. 
Gelukkig verliep onze reis heel voorspoedig. 
 
Nabeschouwing Souburg 1 – SGO 1 
Als eerste, heel ongebruikelijk, was Albert Segers (bord 4) 
klaar. Hij was goed uit de opening gekomen, meldde zeer 
tevreden te zijn over zijn 12. .., e6 (al moet gezegd worden dat 
Fritz14 die mening niet geheel deelde) maar bleef zich lichtelijk 
ongerust voelen tegen de sterke witspeler. Dat was ook de 
reden dat hij vroeg of hij remise mocht aanbieden; dat mocht. 
Jammer genoeg realiseerde hij zich kort daarna beduidend 
beter te staan (½-½). 
 
Even later was het Willem Hajenius (8) die de vredespijp 
rookte wat onvermijdelijk is na herhaling van zetten. Nu valt er 
wel begrip op te brengen voor Willems vlucht in de remise-
haven na de reeks nullen die hij voor SGO heeft geproduceerd 
maar ook hij realiseerde zich, thuis gekomen, dat er 
simpelweg meer in had gezeten (1-1). 
 
Nu begrijp ik vrijwel nooit wat van de partijopzet van Henk 
Ochtman (2) en daar was de partij tegen Souburg geen 
uitzondering op. De vraag is wel gerechtvaardigd of de 
explosie, die week in de Moddermanstraat die ook nog eens 
wat ruiten bij Henk deed sneuvelen, nog van invloed is 
geweest op zijn partij. Wit zal zich niet bewust zijn geweest 
van Henks omstandigheden maar zijn stukken bliezen de 
zwarte veste finaal aan gort (2-1). 
 
Tegen de 1e tijdcontrole kwam ook Henri Krop (7) even 
buurten om te overleggen of hij remise kon aanbieden en ook 
hij mocht met ongeschonden blazoen de strijd besluiten. Er 
waren wel veel onderhuidse spanningen maar de balans werd 
werkelijk nergens ernstig verstoord en dan is remise het 
natuurlijk resultaat (2½-1½). 
 
Het gevoel kan soms behoorlijk bedrieglijk zijn. Zo hadden Erik 
Brandenburg (1) en ik het gevoel dat Erik ietsjes minder uit de 
opening was gekomen en bij de 1e tijdcontrole een fractie beter 
stond maar wij kwamen tot het inzicht, en Fritz14 bevestigde 
de juistheid daarvan, dat het evenwicht niet was verstoord dus 
… (3-2). 
 
Karel Looijmans (3) lijkt langzaam zijn oude vorm te hebben 
hervonden al mis ik nog wel net dat beetje genialiteit dat hij 
soms kon etaleren. Het grote bezwaar is dat het allemaal veel 
bedenktijd kost, al is dat wat hem betreft niets nieuws onder 
de zon. Hij kwam het middenspel beter door en stond 
overwegend, misschien wel net iets te goed zodat hij vol voor 
de winst ging maar zijn optisch betere stand werd door Fritz14 
als min of meer gelijkwaardig beoordeeld. Karel overspeelde 
zijn hand en moest in een onterechte nederlaag berusten 
(4-2). 
 
Ronald Ruijtenberg (5) speelde een super solide partij, een 
vergelijking met Henri dringt zich op, en hield het evenwicht 
gemakkelijk in stand. Na de 39e zet was de muziek wel uit de 

stelling en het is mij dank ook een raadsel wie van de spelers 
in de volgende 35 zetten op winst speelde maar op de 74e zet 
besloten ze het laveren te staken (4½-2½). 
 
Tenslotte speelde aan bord 6 nog Cor Feelders en hij deed dat 
niet onverdienstelijk al moeten we ook zo reëel zijn te 
onderkennen dat het nou ook weer geen smetteloze partij was. 
Op een gegeven moment kwam Cor maar eens even langs 
met de mededeling dat er remise door herhaling van zetten 
dreigde en de vraag of hij daarop mocht ingaan. Nu was het 
antwoord niet nee maar hij informeerde toch maar even naar 
de rating van de opponent en toen die zo’n 50 punten lager 
bleek te zijn besloot hij dat “veel sterker” was en dus op winst 
ging spelen (met alle risico’s van dien). Hij slaagde, met 
medewerking van zijn tegenstander (dat wel) ruimschoots in 
z’n opzet en was de enige die een vol punt voor SGO wist te 
scoren (4½-3½). 
 
Het is dus beslist niet overdreven te concluderen dat wanneer 
Karel remise had gespeeld en Willem had gewonnen (en die 
mogelijkheden waren groot) en Albert zijn voordeel had 
kunnen uitbreiden tot winst (was zeer reëel) we Souburg 
hadden kunnen verslaan met 3½-4½ tot 3-5. Was het leven 
toch weer een stuk zonniger geweest. 
 

Partijfragment 

Alders, R.M. (1942) - Feelders, C.W. (1992) 
KNSB Klasse 3G, Ronde 5, Bord 6, 7-2-2015 
 

 
 

Stand na 15. … h5, 16. Ph4 (-0,94/24) 
 
Met 16. a4 (i.p.v. Ph4) 16. .., f6 had wit gelijk spel gehouden. 
 

.... 16 Pce7     
 
(50'; –0,11/24; dit betekent dat zwart nog 50 minuten 
bedenktijd over heeft. Verder waardeert Fritz14 de stand 0,11-
pion in het voordeel van zwart.) 
 
Deze zet roept wat vragen op: 
a. Waarom geeft Fritz geen commentaar hoewel zwart 

van -0,94 zakt naar –0,08 en dat verschil is toch groter dan 
de drempel van 0,70? 
 

b. Waarom is Fritz zo menselijk inconsequent? Zie de 
gesuggereerde zetten 16. a4 en 18. Tfb1 in exact dezelfde 
stelling. 

 
c. Heeft Cor 16. .., Pxd4 niet gezien of niet aangedurfd? 
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Pf3 17 …     
 
(’25) 
 

… 17 Pc6  Ph4 18 … 
 
Nu wil Fritz 18. Tfb1, f6 spelen met gelijk spel. 
 

… 18 Pce7     
 
Na deze zet heeft Cor even ruggespraak met de teamleider. 
Er is kans op herhaling van zetten en wat moet hij dan? De 
teamleider weet het ook niet, het is te vroeg in de wedstrijd 
voor gevolgtrekkingen al staat Henk niet lekker. Na een blik op 
de ratings constateert Cor dat hij veel sterker is en dus, met 
enig risico, op winst gaat spelen. 
 
Ra ra, hoe kan het dat Fritz nu wél komt met de volgende 
suggestie:. 18. .., Pcxd4!? 19. Ld1, b6 
 

Pf3 19 Dd8  Dc1 22 De7 
Pg5 20 De8  a4 23 … 
Tfe1 21 Pc6     

 
Resterende bedenktijd: 
Wit 9’ 05” 
Zwart 28’ 
 

… 23 f6  Da3 28 Lc6 
Pf3 24 h4  Tb4 29 a6 
a5 25 Kb8  Tab1 30 Th7 

Db2 26 Df7  Tb6 31 Ka8 
Teb1 27 Pd8     

 
Resterende bedenktijd: 
Wit “3’ 16” 
Zwart 8’ 34 
 
Waardering 0,00 
 

 
 

Db2 32 …     
 
Fritz14 suggereert 32. Pxh4!? (0,88/18) 
 
Met nog maar enkele minuten op de klok is dat nou niet 
bepaald een gemakkelijk en voor de hand liggende zet om 
door te rekenen. 
 
Fritz14 vervolgt met: 32. .., Dd7; 33. Pf3 met voordeel voor wit. 
 

… 32 Lb5  Da2 34 … 
Lf1 33 Dc7     

 
 
Fritz14 waardeert de stelling nu op -1,1 (18 ply diep) 
 
Het te passieve Da2 biedt zwart de kans het initiatief te grijpen. 
Fritz14 geeft nog 34. Dc1, Pc6 en het staat gelijk. 
 

… 34 Te8     
 
Maar dan moet zwart dat initiatief ook grijpen. Dat kon met 
34. .., g5!? 35. fxg5, fxg5 met voordeel voor zwart. 
 

Le1 35 Pc6  T6xb5 38 axb5 
Ld2 36 Pa7  Txb5 39 Pa7 
Lc1 37 Pc8  Tb1 40 Thh8 

 
Fritz14 waardeert deze stelling in 18 ply op –0,10. 
 

La3 41 Tc8     
 
Fritz14 is niet overtuigd van het zwarte spel en waardeert de 
stelling nu op 0,20 (18 ply) in het voordeel van wit. 
 

Lc5 42 Dd7  Lb6 43 … 
 
Zo gewonnen, zo geronnen: –0,24/21. 
 

… 43 Pe7     
 
De vraag rijst of zwart de dreiging niet heeft gezien of heeft 
genegeerd. Met 44. a6!? bxa6; Dxa6 kan wit weer in het 
voordeel komen: 0,53/20. 
 

Db2 ?! 44 Tc6  Le2 46 Kb8 
Ta1 45 Pec8  Lc5 47 .. 

 
Waardeoordeel van Fritz14 na 47. Lc5: –0,69/19 
 
 

… 47 Df7     
 
Waardeoordeel van Fritz14 na 47. .., Df7: -0,03/18 
 

Pd2 48 Ta6  Db4 51 Td8 
Pxc4 49 dxc4  f5 52 … 
Lxc4 50 Tc6     

 
Fritz14 geeft als oordeel -0,40/18. 
 
Wit heeft een paard gegeven voor twee pionnen maar de 
combinatie berustte ongetwijfeld op deze zet die er grimmig 
genoeg uit ziet. 
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Zo’n zet is toch minstens even een schrikmomentje voor zwart 
en zoveel tijd was er ook niet meer over.] 
 

… 52 fxe5  e7 54 Te8 
fxe6 53 Dc7     

 
Fritz14 waardeert de stelling nu op -0,88/19. 
 

Lf7 55 …     
 
Voor de hand liggend maar niet het sterkst en volgens Fritz14 
kost dat bijna de tegenwaarde van een pion (-1,7/19). Beter 
was volgens hem 55. .., a6. 
 

… 55 Txe7  dxe5 57 Txc3 
Lxe7 56 Pxe7  Lb3 58 Dc5 + 

 

 
 
Deze stand waardeert Fritz14 op -2,2/19, dus, kunnen we 
stellen, is deze vis op het droge; de rest is techniek. 
 

Dxc5 59 Txc5  Td1 62 Ka7 
e6 60 Pac6  Td7 + 63 Kxa6 
a6 61 b6  La4 64 … 

 
Fritz14 geeft aan dat 64. Kf2 hardnekkiger is maar zwart houdt 
winnend voordeel; bijv.: 64. .., Tf5+ 65. Ke2, b5. 
 

… 64 b5  h3 67 Kc5 
Lb3 65 Tf5  g3 68 … 
Td3 66 Kb6     

 
Fritz14: Ietsjes sterker is 68. Tc3+ Kd4; 69. Td3+ Ke5 maar 
zwart blijft gewonnen staan. 
 

… 68 g5  Tc3 + 70 Kd4 
gxh4 69 gxh4  Td3 + 71 Ke5 

 
Preciezer, volgens Fritz14, is: 71. .., Ke4!? 72. Kg2, Pd4; 
73. Td1, Tg5+ 74. Kf2 maar over de uitkomst kan niet worden 
gecorrespondeerd. 
 

c3 72 Tf4  e7 76 Pxe7 
Te3 + 73 Kf6  Lxb5 77 Pf5 
Ld1 74 Pe5  Te2 78 Tf3 
Le2 75 Pf5  Kg2 79 Txc3 

 
Zo’n pion is natuurlijk lekker en het kost ook weinig bedenktijd 
maar er was beter, bijv.: 79. .., Pe3+ 80. Kh2, Tg3; 81. Txe3, 
Txe3; 82. Lf1 en zwart trekt aan het langste eind. 
 

La6 80 Tg3 +     
 
Wit houdt het verder voor gezien en legt de koning om: 0-1. 
Cor zal nu ongetwijfeld zeggen: “Zie je wel, ik was sterker. 
 

Rinus Degeling 
 
 

Statistieken na Ronde 5 
Stand KNSB Klasse 3G na Ronde 5 
P Team N Mp Bp 
1 Philidor Leiden 1 5 9 24 
2 Souburg 1 5 8 27 
3 DSC Delft 3 5 8 26 
4 Charlois Europoort 2 5 7 21 
5 DD 2 5 6 20 
6 Overschie 1 5 4 20½ 
7 Bergen op Zoom 1 5 4 19 
8 Goes 1 5 4 18 
9 De Willige Dame 1 5 0 13½ 
10 De Pion 3 5 0 11 
 
Uitslagen Ronde 5 
DD 2 - Goes 1 3½ - 4½ 
Philidor Leiden 1 - Bergen op Zoom 1 5½ - 2½ 
Souburg 1 - Overschie 1 4½ - 3½ 
De Willige Dame 1 - Charlois Europoort 2 3½ - 4½ 
De Pion 3 - DSC Delft 3 2 - 6 
 
Individuele Uitslagen Ronde 5 
Rene Tiggelman - Erik Brandenburg ½ - ½ 
Henrik Porte - Henk Ochtman 1 - 0 
Jeroen Hekhuis - Karel Looijmans 1 - 0 
Collin Boelhouwer - Albert Segers ½ - ½ 
Robin Bosters - Ronald Ruijtenberg ½ - ½ 
Roeland Alders - Cor Feelders 0 - 1 
Bert Henderikse - Henri Krop ½ - ½ 
Henrik Westerweele - Willem Hajenius ½ - ½ 
 
Individuele Score na Ronde 5 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Erik Brandenburg 5 3½ 2235 2168 
2 Albert Segers 4 3 2242 2033 
3 Henk Ochtman 5 3 2028 2146 
4 Cor Feelders 5 3 1985 1979 
5 Maurits de Jong 4 2½ 1986 1957 
6 Karel Looijmans 5 2 1909 2068 
7 Ronald Ruijtenberg 5 1½ 1824 1974 
8 Henri Krop 3 1 1776 1906 
9 Robbert Fokkink 2 ½ 1885 2161 
10 Willem Hajenius 2 ½ 1583 1893 
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Nu net wél maar we zijn er nog niet 
Ging het in Souburg nog ten onrechte mis, thuis tegen DD 2 
slaagden wél in de opzet en sleurden de overwinning binnen. 
Begrijpelijk heerste er enige euforie, tenslotte verloren wij vorig 
seizoen - ook toen thuis - nog van dit team, maar ik realiseerde 
mij wel dat we er nog niet zijn. Er zijn nog drie ronden te gaan 
en daarin kunnen de teams die nu onderaan staan nog zes 
matchpunten halen. Zoiets ligt allesbehalve in de lijn van de 
verwachting maar theorie is niet voor niets theorie. Grappig is 
dan wel weer dat volgend diezelfde theorie De Pion 3 en De 
Willige Dame niet allebei 6 punten kunnen scoren uit de laatste 
drie ronden omdat ze elkaar nog moeten treffen; maar toch. 
Thuisgekomen rezen mijn wenkbrauwen tot grote hoogte bij 
het zien van de uitslag Goes - De Pion 3: 2,5 - 5,5. Het is 
duidelijk dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn en De 
Pion 3 ligt nog maar 4 bordpunten achter op ons. De volgende 
ronde zal er veel duidelijk worden en hoogstwaarschijnlijk 
blijken dat onze 6 punten voldoende voor handhaving zijn. 
 
Nabeschouwing 
Erik Brandenburg (bord 1) had een off-day. In een iets betere 
stand begon hij een afwikkeling die hem een vol stuk kostte en 
de goede verstaander weet het dan wel, Erik legde gelijk de 
koning om (0-1). Ook Maurits de Jong (5) was niet al te lang 
bezig. Wit had voortdurend een licht plusje maar Maurits 
verhinderde dat het voordeeltje tot winst werd uitgebouwd 
waarmee vroeg of laat, en dit geval dus vroeg, de vrede 
getekend kon worden (½-1½). Ondertussen had Albert Segers 
(2) een hem vertrouwde stelling opgebouwd tegen de 
gerenommeerde (FM) Henk Happel. Er waren teamleden die 
die stand niet vertrouwden maar Albert heeft dat al vaker 
gezien en de partij eindigde geruisloos in remise (1-2). Cor 
Feelders (4) worstelde zich door de opening en investeerde 
veel tijd in de ontwikkeling maar ook zwart liet zich niet 
onbetuigd op dat gebied. Zwart was de eerste die mistastte 
maar zoals gebruikelijk bij Cor gaat het dan nog wel op en neer 
maar steeds boven de nullijn en in stevige tijdnood, toen Cor 
het grootste deel van zijn voorsprong had verspeeld, kwam 
zwart met de finalefout (2-2). 
 
Omdat Ronald Ruijtenberg enkele dagen op zijn ziekbed 
doorbracht ontstond er in huize Degeling enige paniek toen op 
donderdag duidelijk werd dat Ronald niet kon aantreden. De 
lijst met vervangers werd afgewerkt en stokte pas op het 
moment dat de-kei-van-Oud-Beijerland, Daan Smit (7) aangaf 
Ronald te willen en kunnen vervangen. Hij deed datr met 
verve. Niet met de rustige stellingsbeelden die we zo van 
Ronald gewend waren maar met dynamiek en complexe 
stellingen die overvloeiden van spanningen. Hij wist het 
evenwicht te bewaren en kon bogen op een fraaie remise 
(2½-2½). Opnieuw verwierf Karel Looijmans (6) een klein 
voordeeltje dat hij vanuit de opening koesterde en, wat in de 
vorige ronde jammerlijk mislukte, nu wel wist uit te bouwen tot 
een fraaie winnende stelling; bravo (3½-2½). Henk Ochtman 
(3) bleek totaal van slag te zijn. Om 13:00 uur was er in geen 
velden of wegen een spoor van Henk te ontdekken. Je wordt 
als teamleider ongerust en dus belde ik maar eens, mobiel 
uiteraard, om te informeren hoe ver hij nog van de club 
verwijderd was. Hij was thuis!!! “Moest ik schaken dan?” We 
kunnen nu wel stellen dat die explosie in de Moddermanstraat 
meer impact heeft gehad dan wij destijds konden vermoeden. 
De tijdachterstand wist Henk nog wel weg te werken, het 
stellingsnadeel niet (3½-3½). Last but not least zeg je dan, 
troonde aan bord 8 good old Henri Krop. En dat troonde is net 
als dat good old zeer to the point. Na de ietwat ongebruikelijke 
openingsvariant verwierf Henri een klein maar goed bruikbaar 
voordeeltje met zijn paard op f5. Voor een beter begrip van het 
cryptische voorgaande verwijzen gemakshalve maar naar het 
partijfragment hieronder. Het werd ongelooflijk spannend, ook 
al door de ruime tijdconsumptie van wit. Maar het was over het 
algemeen een doordachte consumptie. Precies op tijd bracht 

hij de genadeslag toe en werd hij tot matchwinnaar gekroond 
(4½-3½). 
 
Partijfragmenten 
Feelders, C.W. (1992) - Waard, J.A.M. de (2044) 
KNSB Klasse 3G, ronde 6, bord 4, 7-3-2015 
 
We pakken deze partij op in de volgende stelling: 
 

 
 

Stand na 15. Tac1 (0,45/21) 
 
Voor alle duidelijkheid: achter zetten staat soms een waarde-
ring (0,45) die positief voordeel voor wit aangeeft en negatief 
voordeel voor zwart. Daarna bijna altijd hoe diep de bereke-
ning is gegaan (21) in ply’s (en dat zijn halve zetten of anders 
gezegd één zet van wit en één zet van zwart is 2 ply). 
 

… 15 b6 ??     
 
Na deze onzorgvuldige zet waardeert Fritz14 de stand op 
3,5/19 en dus gewonnen voor wit. Het beste was 15. .., Lxe2; 
16. Txe2, The8 en wit staat slechts een fractie beter. 
 

c5 16 …     
 
Niet de allerbeste zet dus zakt de waardering 2,2/20. Na 
16. Pd5, Dg6; 17. Pf4 bereikt wit wél die 3,5/19. 
 

… 16 Lxe2  Txe2 17 Kb7 
 
Resterende bedenktijd: Wit 18’ 06” en zwart 23’ 
 

Tec2 18 …     
 
Fritz noemt op verzoek enkele varianten. Interessant en 
sterker waren: 
1) 18.cxb6 cxb6 19.Pe4 Dg6 20.Lxb6 Kxb6 21.Pc5 Td5 

22.Db3+ Kc7 23.Db7+ Kd8 24.Da8+ Kc7 25.Txe7+ Pxe7 
26.Da7+ Kd8 27.Db8+ Pc8 28.Pb7+ Ke7 29.Dc7+ Td7 
30.Te1+ De6 31.Dc5+ Pd6 32.Dg5+ Ke8 33.Txe6+ fxe6  

2) 18.b4 Pd5 19.Pxd5 Txd5 20.bxa5 b5 21.Dxb5+ Ka7 22.a6 
Tb8 23.Dc4 De6 24.Tee1 Pe5 25.c6+ Ka8 26.Dc3 Dg4 
27.h3 Pf3+ 28.Kh1 Th5 29.Tf1 Tbb5 30.gxf3 Dxh3+ 

3) 18.Pe4 Dg6 19.cxb6 cxb6 20.Lxb6 Kxb6 21.Pc5 Td5 
22.Db3+ Kc7 23.Db7+ Kd8 24.Da8+ Kc7 25.Txe7+ Pxe7 
26.Da7+ Kd8 27.Db8+ Pc8 28.Pb7+ Ke7 29.Dc7+ Td7 
30.Te1+ De6 31.Dc5+ Pd6 32.Dg5+ Ke8 33.Txe6+ fxe6 

 
… 18 Pd4  Td2 19 … 

 
Cor baalde, naar eigen zeggen, als een stekker dat hij 18. .., 
Pd4 had gemist en daarmee een tempo morste. Het 
kwaliteitsoffer 19. cxb6 is best de moeite van het doorrekenen 
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waard en wordt door Fritz becijferd op 1,6/21 maar de 
beperkte bedenktijd begint zowel bij wit als zwart zijn tol te 
eisen. 19...Pxc2 20.bxc7 Pxe3 21.cxd8D Txd8 22.fxe3 is goed 
voor wit. 
 

… 19 Pdf5     
 

 
 
Het goede idee maar met het verkeerde paard uitgevoerd. 
Prima was 19...Pef5 20.Lxd4 Txd4 21.Txd4 Dxd4 en wit staat 
slechts weinig beter. 
 

cxb6 20 Pxe3  bxc7 22 Tc8 
Txd8 21 Txd8  fxe3 23 … 

 
Vrijwel geen tijd meer en dan zoveel om door te rekenen; zie 
de volgende varianten; 
1) 23.Dxa5 Db6 24.Dxb6+ Kxb6 25.fxe3 Txc7 26.Pa4+ Kb7 

27.Txc7+ Kxc7 28.Kf2 Pg6 29.Ke2 Pe5 30.b3 Kc6 31.Pc3 
Kc5 32.Pe4+ Kd5 

2) 23.fxe3 Txc7 24.Dxa5 Db6 25.Dxb6+ Kxb6 26.Pa4+ Kb7 
27.Txc7+ Kxc7 28.Kf2 Pg6 29.Ke2 Pe5 30.b3 Kc6 31.Pc3 
Kc5 32.Pe4+ Kd5 

3) 23.De4+ Dc6 24.Dxe3 Txc7 25.De5 Db6 26.De4+ Dc6 
27.Dxh7 Dg6 28.Dh4 Pd5 29.Dd4 Pxc3 30.bxc3 f6 
31.Dd5+ Kb6 32.Db3+ Kc5 33.Td1 De4 34.Db8 De5 35.c4 

 
… 23 De5     

 
Fritz kwam tot deze waardering na 9' 53" rekenen! Mij beviel 
de variant met 24. Db5+ (2,2/23) wel maar Fritz is het dus met 
Cor eens. 
 

Db3 + 24 …     
 

 
 

En dus niet 24.Db5+ Dxb5 25.Pxb5 Kb6 26.a4 Pd5 27.e4 Pxc7 
28.Pd6 Tf8 29.Pc4+ Kc5 30.Pxa5+ Kb4 31.Txc7 Kxa5 
32.Ta7+ Kb4 33.Kf2 g5 34.a5 f5 35.e5 Te8 36.a6 Kb5 37.Tf7 
Txe5 38.a72.21/23 
 

… 24 Kxc7 ?     
 
Beter maar uiteraard ook onvoldoende is 24...Ka7 25.Kh1 De6 
26.Pb5+ Kb6. 
 

Pd5 ?? 25 …     
 
Nee, geen tikfout. Toch een smetje op het witte blazoen. 
Die 12,2 moet je verdienen! Bijv. met 25.Pb5+ Kd7 26.Td1+ 
Ke8 27.Pd6+ Dxd6 28.Txd6 
 

… 25 Kd6  Txc8 26 … 
 
In tijdnood is Cor bezig alle voordeel uit handen te geven. 
Gelukkig voor wit dringt ook bij zwart het tijdnoodduveltje zich 
op. Beter is 26.Db6+ Kxd5 27.e4+ Dxe4 28.Db7+ Tc6 29.Dd7+ 
Ke5 30.Dxe7+ Te6 31.Dg5+ f5 32.Dxg7+ Kd5 33.Dd7+ Ke5 
34.Kh1 Kf6 35.Dd8+ Kg6 36.Dxa5 De2 37.Dc3 Te3 38.Dc5 
Td3 39.b4 Txa3 40.Dd6+ Kg5 41.Dd8+ Kh5 1.77/20. 
 

… 26 Pxc8  Pf4 27 Pe7 ?? 
Db8 + 28 1-0     

 
Looijmans, K.N.H. (2087) - Sluijs, L.M.K. van der (1854) 
KNSB Klasse 3G, ronde 6, bord 6, 7-3-2015 
 
Ook hier pakken we partij in een latere fase op. Zie diagram: 
 

 
 

Stand na 37. Pxc1 
 

… 37 Pb6  f4 41 Pc6 
a5 38 Pd7  Ke3 42 Kd8 

Pd3 39 Pb8  g5 43 Ke7 
Pc2 40 Lc3     

 
Waardering: 0,99/22 
 
Hier meende zwart maar eens remise voor te moeten stellen. 
 

f5 44 e5 ?     
 
Waardering: 2,7/24 
 
Noodzakelijk was 44. .., Kd7 
 

Ke2 45 Kf8     
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b5 ! 46 …     
 
Dit moet natuurlijk wel goed getimed worden; en dat in 
(alweer) tijdnood. Hulde! 
 

… 46 axb5  a6 47 Pa7 ?? 
 
In vier zetten staat zwart totaal verloren en dat terwijl hij na z’n 
43e zet nog maar iets minder stond. Heeft zwart de potentie 
van de witte stelling onderschat? 
 
Fritz14 vindt 47...La5 48.Pdb4 Pa7 49.Pd5 Kg7 50.Kf3 Ld2 
51.Kg4 La5 52.f6+ Kf8 53.Kf5 Ke8 54.g6 fxg6+ 55.Kxg6 Kf8 
56.f7 Pc6 57.a7 Pxa7 58.Pf6 Ke7 59.Pd7 Kxd7 60.f8D Pc6 
61.Df7+ Pe7+ 62.Kf6 Ld8 63.Kg5 (3.48/23) in ieder geval 
hardnekkiger. 
 

Pdb4 48 Lb2     
 
Poogt via c1 nog wat tegen te stribbelen maar 48...Pc8 49.Kd3 
Lb2 50.Kd2 is nauwkeuriger al blijft wit gewonnen staan. 
 

Kd2 49 Kg7  Pxd4 51 exd4 
Pd3 50 Ld4  Pb4 52 1 – 0 

 
Zwart ziet af van verder zelfkwelling 
 
Krop, H.A. (1922) - Orsouw, Th.F. (1782) 
KNSB Klasse 3G, ronde 6, bord 8, 7-3-2015 
 
Tenslotte ontkomen we er niet aan ook een deel van de partij 
van Henri te tonen; zie diagram: 
 

 
 

Stand na 17. Tfc1, De6 (2,0/19) 
 

Pe3 18 ...     
 
Een interessant alternatief vormt 18.Lxb4 0–0 19.Lxc5 Pxc5 
20.b4 Pa4 21.Pe3 Pc3 22.Df3 Kh8 23.Pf5 Pb5 24.Txc8 Txc8 
25.Dg3 Tg8 26.Dd3 Db6 27.Dd7 Pd4 28.Ph6 Tg6 29.Pxf7+ 
Kg8 30.Pd6 Kh8 31.De7 Dxb4 32.Df8+ (2.33/21). 
 

… 18 0-0  Pf5 19 Kh8 
 
Resterende bedenktijd na de 19e zet: Wit 24’ en zwart 51’ 
 

Le3 20 …     
 
Ook interessant is het door Fritz aangedragen 20. Lh6. 
 

… 20 Lxe3  Dxe3 21 Txc1 
 
Waardering na Dxe3 2,4/19 
Waardering na Txc1 3,7/19 
 
Zwart speelt wel snel maar morst hier en daar wat. 
De voorkeur verdiende 21...Pb6 22.Td1 Tg8 23.b3 
 

Dxc1 22 …     
 
Fritz dacht, niet geheel onlogisch, meer aan: 
22.Txc1 Tg8  
 
(22...Dxa2 geeft de volgende mogelijkheden: 
1) 23.Dh6  
2) 23.h3 en nu 
 
23. .., Dxb2 24.Dh6 Dxc1+ 25.Dxc1 b3 26.Dc3 a5 27.Dg3 Tg8 
28.Dxb3 a4 29.Dd5 a3 30.Dxd7 a2 31.Dd6 a1D+ 32.Kh2 Da6 
33.Dxa6 Tg6 34.Db7 h5 35.Dxf7 (12.4/20) 
23., .., Tg8 24.h3 De6 25.Tc8 Dxf5 26.Txg8+ Kxg8 27.exf5 a5 
28.Dd2 Pf8 29.Dd8 a4 30.Dxf6 a3 31.Dg5+ Kh8 32.De7 Kg8 
33.bxa3 bxa3 34.Dxa3 Kg7 35.Dd6 e4 36.De5+ Kg8 37.Dxe4 
h6 38.Dh4 Kg7 (12.4/20) 
 
23.Dxa7 met groot voordeel voor wit. 
 

… 22 Pb6 ??     
 
Dat is niet zo best. Waardering is nu 19,0/20 maar dan moet 
wit wel de goede voorzetting vinden; zie wit zijn 24e zet. 
Overigens was 22...Db6 23.Dh6 Tg8 absoluut noodzakelijk. 
 

Dh6 23 Tg8  b3 ?? 24 … 
 
Ja, het voordeel bedraagt nu nog maar 1,4/23. Die 19,0 wordt 
volgens Fritz bereikt na: 24.Td1 b3 25.Td8 Dxf5 26.exf5 Txd8 
27.Dxf6+ Kg8 28.Dxd8+ Kg7 29.axb3. 
 
We geven nu verder alleen de zetten zonder commentaar. Het 
alternatief was te zeggen dat we met het volgende diagram 
verder gaan. 
 

… 24 Tg6 ?  Tc1 32 Db7 
Df8 25 Tg8  f3 33 Pf4+ 

Dxb4 26 Pd5  Kf1 34 Dd7 ? 
Dc4 27 Pf4  Pf5 35 Pe6 
g3 28 Db6 ?  Dd5 36 De8 
Kf1 29 Ph3  a4 37 Db8 
Pe3 30 Pg5  Pd6 38 … 
Kg2 31 Pe6     

 
Wie deze zetten, waar best nog wel wat bij valt op te merken 
maar ons ontbreekt de tijd, heeft de nu volgende stand op het 
bord: 
 

Schaakgenootschap Overschie  9/40 
  



Overschie Schaakt  mei 2015 
 

 
 
Een prima prikactie onder tijdsdruk. Nodigt uit tot Td8 maar die 
zet faalt op Pf7+ 
 

… 38 Df8 ?  Tc8 39 Dg7 
 
Beter was 39...Dxc8 (2,8/21) 40.Pxc8 Txc8 41.Da5 maar ook 
bij zwart begint de tijd te knellen. 
 

Txg8+ 40 …     
 
Begrijpelijk en de tijdcontrole gehaald en dat is ook wat waard 
maar Tc7 was beter, scheelt een flinke slok op een borrel. 
Fritz14 geeft de volgende variant: 40.Tc7 Tf8 41.Txa7 h5 
42.Td7 Dg8 43.a5 h4 44.a6 hxg3 45.hxg3 Dxg3 46.Pxf7+ Txf7 
47.Txf7 Dxf3+ 48.Ke1 De3+ 49.Kd1 Df3+ 50.Kd2 Df2+ 51.Kc3 
De1+ 52.Dd2 Dxe4 53.a7 Df3+ 54.Kb2 Kg8 55.Txf6 
 

… 40 Dxg8  Dxa7 43 Dc8 
Db7 41 Kg7 ??  De3 44 Dc2 ?? 
Pf5+ 42 Kh8     

 
Beter volgens Fritz: 44...Pg7 45.Ph6 Pe6 46.Pxf7+ Kg7 47. 
Pd6 Da6+ 48.Pc4, maar dan heeft wit ook winnend voordeel. 
 

h4 45 …     
 
Bepaald niet de beste maar wit houdt nog 2,7/22 over. Doel is 
dat de koning naar h3 kan zonder door Pg5+ lastig te worden 
gevallen. Maar dat kan natuurlijk ook met de zet van Fritz: 
45.Dh6 Dc7 46.Dxf6+ Kg8 47.Pe7+ Kf8 48.Pd5 Dc1+ 49.Kg2 
Dd2+ 50.Kh3 
 

… 45 Dd1+  Kh3 47 … 
Kg2 46 Dc2+     

 

 

… 47 Dc8  b4 48 … 
 
Nu de koning op h3 een veilig onderkomen heeft gevonden 
was 48. Dh6 toch wel de aangewezen zet. 
 

… 48 Pd4  Pxf6 53 Pf4+?? 
g4 49 Dc4  Kg3 54 Pe2+ 

Pg3 50 Dxb4  Pe2 + 55 … 
Dh6 51 Dd6     
Ph5 52 Pe6  1-0   

 
Rinus Degeling 

 
Statistieken na Ronde 6 
Stand KNSB Klasse 3G na Ronde 6 
P Team N Mp Bp 
1 Philidor Leiden 1 6 11 30 
2 Charlois Europoort 2 6 9 25½ 
3 Souburg 1 6 8 30½ 
4 DSC Delft 3 6 8 28 
5 Overschie 1 6 6 25 
6 Bergen op Zoom 1 6 6 24 
7 DD 2 6 6 23½ 
8 Goes 1 6 4 20½ 
9 De Pion 3 6 2 16½ 
10 De Willige Dame 1 6 0 16½ 
 
Uitslagen Ronde 6 
Overschie 1 - DD 2 4½ - 3½ 
Charlois Europoort 2 - Souburg 1 4½ - 3½ 
Bergen op Zoom 1 - De Willige Dame 1 5 - 3 
DSC Delft 3 - Philidor Leiden 1 2 - 6 
Goes 1 - De Pion 3 2½ - 5½ 
 
Individuele Uitslagen Ronde 6 
Erik Brandenburg - Daniil Kolodkin 0 - 1 
Albert Segers - Henk Happel ½ - ½ 
Henk Ochtman - Onno van Dijk 0 - 1 
Cor Feelders - Jos de Waard 1 - 0 
Maurits de Jong - Remko de Waard ½ - ½ 
Karel Looijmans - Lothar van der Sluijs 1 - 0 
Daan Smit - Jan Willem Koelmans ½ - ½ 
Henri Krop - Theo van Orsouw 1 - 0 
 
Individuele Score na Ronde 6 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Cor Feelders 6 4 2058 1979 
2 Albert Segers 5 3½ 2216 2033 
3 Erik Brandenburg 6 3½ 2142 2168 
4 Henk Ochtman 6 3 1969 2146 
5 Karel Looijmans 6 3 1960 2068 
6 Maurits de Jong 5 3 1946 1957 
7 Henri Krop 4 2 1870 1906 
8 Ronald Ruijtenberg 5 1½ 1824 1974 
9 Robbert Fokkink 2 ½ 1885 2161 
10 Daan Smit 1 ½ 1851 1797 
11 Willem Hajenius 2 ½ 1583 1893 
 
 
Behoud zeker gesteld! 
De belangrijkste doelstelling voor het eerste team van SG  
Overschie is continuatie van het spelen in de landelijke KNSB-
Competitie en die doelstelling is door een 4-4 gelijkspel tegen 
Charlois Europoort-2 al in de 7e van 9 rondes verwezenlijkt. 
Charlois Europoort-2 is een van de sterkere teams in onze 
poule en we konden dus echt niet met een gerust hart aan de 
wedstrijd beginnen maar achteraf kunnen we gerust van een 
fraai resultaat spreken. Omdat de teams die ons nog konden 
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bedreigen tegen stevige nederlagen aanliepen creëerden wij 
voldoende marge om de laatste twee ronden zonder zorgen 
degradatiezorgen te kunnen spelen. We kijken er nu naar uit. 
 
“Terug van weggeweest” is zo de wat typische uitdrukking 
wanneer je na een ziekbed (griep(je)) weer in actie komt. Dat 
gold ook voor Ronald Ruijtenberg maar diens terugkeer achter 
het bord (7) was niet erg succesvol. Het pakketje papieren 
zakdoeken naast het bord deed ook vermoeden dat het herstel 
nog niet volledig was en zijn spel eigenlijk ook. Een voor hem 
zeer ongebruikelijke snelle nederlaag (0-1). Ook tamelijk snel 
klaar was Maurits de Jong (8) met een voor ons veel beter 
resultaat. Hij bouwde een goede stelling op. Met een centraal 
geposteerd paard. De druk die daarvan uitging wist hij 
langzaam maar gestaag op te voeren tot zwart bezweek (1-1). 
 
Albert Segers (2) kreeg een koekje van eigen deeg. Nou zou 
je denken dat hij uit pure ervaring precies weet wat het lastigst 
is voor zwart maar het kwam er allemaal niet uit. Nu was zwart 
natuurlijk ook niet van gisteren en misschien wel net zo 
ervaren, wat zich uitbetaalde in een beter staand eindspel dat 
vakbekwaam tot winst werd gevoerd (1-2). Ons geheime 
wapen Robbert Fokkink (3) hebben wij in de vorige ronden 
weer eens opgepoetst en van stal gehaald voor deze wedstrijd 
tegen een van de sterkste team van poule 3G. Wit greep kort 
na de openingsfase een pionnetje dat hem wat zwaar op de 
maag kwam te liggen, wat zwart min of meer uitnodigend in de 
witte veste te dringen en daar kreeg wit een dwangbuis 
aangemeten. Dat resulteerde in de gelijkmaker (2-2). 
 
Cor Feelders (5) is tegenwoordig degene die in de opening de 
meeste tijd consumeert maar de kunst is op tijd die consumptie 
te beperken. Hij stond wel lekker maar de klok naast hem telde 
wel erg snel af en noopte hem voor te stellen zijn lekkere stand 
in te ruilen voor een remise en wit zag dat wel zitten (2½-2½). 
Zou Henk Ochtman (4) de klap nu helemaal te boven zijn 
gekomen? Aan zijn spel was dat zo’n beetje af te leiden, ik 
begreep tenminste weer heel weinig van wat ik op het bord 
zag al leek mij zwart een beetje minder ruimte te hebben. En 
net als vroeger knalde Henk ineens weer van de ene naar de 
andere vleugel om met een subtiel torenzetje het pleit te 
beslechten (3½-2½). Mogelijk hebben we het ‘lek’ bij Henk 
boven, bij het vlaggenschip Erik Brandenburg (1) is er een 
‘nieuw lek’ ontstaan of misschien heeft zijn kiel wat remmende 
rotzooi opgepakt. Wat precies de oorzaak is, is mij niet bekend 
maar de snelheid is er uit. Eigenlijk ging het hier net zo als bij 
Henk: wit heeft een drukstelling opgebouwd, dringt stevig aan 
en komt op de 8e rij binnenvallen en het schaakje van zwart 
stelde niet echt iets voor en het eindspel na dameruil was 
volstrekt onhoudbaar (3½-3½). 
 
Uiteraard was Karel Looijmans (6) als laatste nog bezig. We 
stelde vroeger ook al eens vast dat hij zo geniet van een lekker 
schaakpartijtje dat hij het wil beleven tot er echt geen leven 
meer in zit. Er kwam een lopereindspel op het bord met de 
bekende lopers van ongelijke kleur en dat is normaliter dus 
remise maar dat erkennen vergde nog een flink aantal zetten 
(4-4). Een prima uitslag tegen één van de topteams uit onze 
poule en vooral de zekerheid dat we volgend seizoen ook weer 
kunnen uitkomen in de 3e klasse. We kunnen pogen te 
promoveren maar … daar zijn we te laat mee en te zwak voor. 

 
Rinus Degeling 

 
Statistieken na Ronde 7 
Stand KNSB Klasse 3G na Ronde 7 
P Team N Mp Bp 
1 Philidor Leiden 1 7 13 36 
2 Charlois Europoort 2 7 10 29½ 
3 Souburg 1 7 9 34½ 
4 DSC Delft 3 7 8 31 

5 DD 2 7 8 29½ 
6 Overschie 1 7 7 29 
7 Bergen op Zoom 1 7 7 28 
8 Goes 1 7 4 22½ 
9 De Willige Dame 1 7 2 21½ 
10 De Pion 3 7 2 18½ 
 
Uitslagen Ronde 7 
DD 2 - De Pion 3 6 - 2 
Philidor Leiden 1 - Goes 1 6 - 2 
De Willige Dame 1 - DSC Delft 3 4 - 4 
Souburg 1 - Bergen op Zoom 1 4 - 4 
Overschie 1 - Charlois Europoort 2 2½ - 5½ 
 
Individuele Uitslagen Ronde 7 
Erik Brandenburg - Mathieu Middelkoop 0 - 1 
Albert Segers - Marcel Schroer 0 - 1 
Robbert Fokkink - Lendert v/d Ouden 1 - 0 
Henk Ochtman - Hans Uitenbroek 1 - 0 
Cor Feelders - Ton Dulk ½ - ½ 
Karel Looijmans - Jelle Wiering ½ - ½ 
Ronald Ruijtenberg - Arjen Kouwenhoven 0 - 1 
Maurits de Jong - Albert Kamman 1 - 0 
 
Individuele Score na Ronde 7 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Cor Feelders 7 4½ 2035 1979 
2 Henk Ochtman 7 4 2038 2146 
3 Maurits de Jong 6 4 2007 1957 
4 Albert Segers 6 3½ 2143 2033 
5 Erik Brandenburg 7 3½ 2080 2168 
6 Karel Looijmans 7 3½ 1970 2068 
7 Henri Krop 4 2 1870 1906 
8 Robbert Fokkink 3 1½ 2074 2161 
9 Ronald Ruijtenberg 6 1½ 1789 1974 
10 Daan Smit 1 ½ 1851 1797 
11 Willem Hajenius 2 ½ 1583 1893 
 
 
Alweer gelijk gespeeld! 
In Bergen op Zoom moest zaterdag 11 april de slag om de 
waarheid worden gespeeld door de 1e teams Bergen op Zoom 
en Schaakgenootschap Overschie. Voor aanvang stonden 
beide teams gelijk in aantal wedstrijdpunten en ons team had 
slechts een schamel bordpuntje meer veroverd in de 
voorgaande 7 ronden van de landelijke KNSB-Competitie. 
 
Zowel Bergen op Zoom als Overschie hadden de voorgaande 
ronde een 4-4 gelijkspel bereikt tegen resp. Souburg en 
Charlois Europoort-2 en laat dat nu ook weer de uitslag zijn. 
Niet dat alles van een leien dakje ging, allerminst. We waren 
nog maar nauwelijks begonnen of de teamleider moest 
constateren dat onze mannen aan de borden 6 en 7 hem 
verschrikkelijk in de steek lieten. Niet dat zij er niet keihard 
voor streden maar allebei waren om het maar eens minnelijk 
te zeggen, ongemakkelijk uit de opening gekomen. 
 
Het duurde uren voordat Henk Ochtman (bord 5) iets terug kon 
doen en op diverse borden was er niet van te zeggen of het 
moest zijn dat de teamleider weinig lichtpuntjes kon 
vaststellen. Maar ja dan is daar steeds weer die tijdnoodfase 
en die kwamen wij goed door. Erik Brandenburg (4) was goed 
op weg en wist zijn pluspion te verzilveren terwijl Cor Feelders 
(1), Albert Segers (2), Maurits de Jong (3) en Henri Krop (8) 
hun respectievelijke tegenstanders op remise wisten te 
houden. Helaas lukte dat Willem Hajenius (7) en Karel 
Looijmans (6) niet; zij beten in het zand. 
 

Rinus Degeling 
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Statistieken na Ronde 8 
Stand KNSB Klasse 3G na Ronde 8 
P Team N Mp Bp 
1 Philidor Leiden 1 8 15 41½ 
2 Charlois Europoort 2 8 12 35 
3 DSC Delft 3 8 10 36 
4 Souburg 1 8 9 37½ 
5 Overschie 1 8 8 33 
6 DD 2 8 8 32 
7 Bergen op Zoom 1 8 8 32 
8 Goes 1 8 6 27½ 
9 De Willige Dame 1 8 2 24½ 
10 De Pion 3 8 2 21 
 
Uitslagen Ronde 8 
Charlois Europoort 2 - DD 2 5½ - 2½ 
Bergen op Zoom 1 - Overschie 1 4 - 4 
DSC Delft 3 - Souburg 1 5 - 3 
Goes 1 - De Willige Dame 1 5 - 3 
De Pion 3 - Philidor Leiden 1 2½ - 5½ 
 
Individuele Uitslagen Ronde 8 
Freek Schouten - Cor Feelders ½ - ½ 
Semen Minyeyevtsev - Albert Segers ½ - ½ 
Tony Peleman - Maurits de Jong ½ - ½ 
Marcel van Herck - Erik Brandenburg 0 - 1 
Olivert de Hert - Henk Ochtman 0 - 1 
Andre v/d Graaf - Karel Looijmans 1 - 0 
Ali Parsai - Willem Hajenius 1 - 0 
John Havermans - Henri Krop ½ - ½ 
 
Individuele Score na Ronde 8 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Henk Ochtman 8 5 2063 2139 
2 Cor Feelders 8 5 2030 1981 
3 Erik Brandenburg 8 4½ 2113 2175 
4 Maurits de Jong 7 4½ 2016 1966 
5 Albert Segers 7 4 2135 2044 
6 Karel Looijmans 8 3½ 1894 2080 
7 Henri Krop 5 2½ 1902 1905 
8 Robbert Fokkink 3 1½ 2074 2145 
9 Ronald Ruijtenberg 6 1½ 1789 1960 
10 Daan Smit 1 ½ 1851 1797 
11 Willem Hajenius 3 ½ 1482 1893 
 
 
DSC Delft gevloerd seizoen geslaagd 
Eindelijk zijn we er dan in geslaagd een team van DSC Delft 
op de knieën te krijgen. Zaterdag 25 april ontving ons 1e team 
de meest gevreesde tegenstander, t.w. DSC Delft 3. Waarom 
de meest gevreesde? Omdat we zover we ons kunnen 
herinneren steeds in het stof moesten bijten maar nu werden 
de rollen omgekeerd. Was dat omdat er in de 9e en laatste 
ronde van het seizoen 2014-2015 niet veel meer op het spel 
stond of het feit dat we nu eens thuis speelden of het weer? 
Wie het weet mag het zeggen maar het liep als een trein en 
DSC Delft 3 dolf het onderspit. Dit verslag is mede gebaseerd 
op wat ik zag tijdens het inbrengen van de partijen in Fritz maar 
de diepgaande analyse moet nog plaatsvinden. 
 
Erik Brandenburg (4) speelde zijn geliefde systeem. Mogelijk 
is het niet de meest secure manier om op winst te spelen maar 
hij heeft er veel ervaring mee en de meeste tegenstanders 
kennen slechts de naam. Ook nu kwam zwart zeer snel in 
moeilijkheden en moest als eerste het hoofd buigen (1-0). Een 
saillant detail: Erik speelde vorige seizoen in Delft, ook toen 
met wit, tegen dezelfde tegenstander en won toen ook. Ronald 
Verbeek (5) werd op vrijdagavond gecharterd om de plaats 

van Maurits, die verstek moest laten gaan, in te nemen en 
deed dat voortreffelijk. De speelwijze van de witspeler begrijp 
ik niet helemaal of helemaal niet maar Ronald zat er niet mee, 
kwam prachtig uit de startblokken en kwam al snel overleggen 
of een remisebod gepast was. Dat leek mij een prima idee 
want ik wist dat er een gat gaapte van ruim 300 ratingpunten 
tussen de beide heren en dan is een half natuurlijk nooit weg 
(1½-½). Hierna werd bleef het een flinke poos heel stil. Je kon 
de hersens horen kraken. Omdat de tegenstander van Henri 
Krop (8) zeer veel bedenktijd gebruikte zag ik Henri vaker 
wandelen dan ooit. Henri kwam voordelig uit de opening maar 
ergens verzandde dat en restte hem niets anders dan in 
remise te berusten (2-1). Ook Henri speelde tegen dezelfde 
tegenstander als vorig seizoen in Delft en ook toen remise. 
Henk Ochtman (2) zal zo langzamerhand wel nachtmerries 
hebben van DSC Delft. Vorig seizoen speelde hij tegen een 
supertalent van 15 of 16 jaar en die jonge dame legde hem 
over de knie en mag als beloning nu in Rotterdam 1 meedoen. 
Deze keer trof hij geen talentje maar een routinier die met het 
Ochtmaniaans van Henk geen consideratie toonde. Net toen 
ik dacht dat Henk toch “iets” had bereikt toonde de Delftenaar 
aan dat het allemaal niets voorstelde. Jammer voor Henk, 
weer nul op het rekest (2-2). Cor Feelders (6) speelde weer 
zijn bekende systeem en ik meende bepaalde stellingen te 
herkennen, een déjà vu zullen we maar zeggen. Eerst baalde 
hij dat het onvermijdelijk was om de dames te ruilen, al vond 
Fritz dat in de gauwigheid helemaal niet zo slecht, en een 
uurtje later kwam hij bij mij met de mededeling dat hij een 
remisebod had gekregen en de vraag of hij dat mocht 
aannemen en tevens hoe groot het ratingverschil was. Nadat 
ik meldde dat hij 87 ratingpunten meer had beende hij weg en 
sloeg het bod af. Zoals zo vaak bij Cor ging het daarna een 
stuk beter en op zet 39 capituleerde zijn tegenstander (3-2). 
 
Hierna daalde rust weer over Overschie en restte weer het 
gekraak. De stilte werd verbroken door de opgave aan bord 7 
waar Karel Looijmans de zwarte troepen aanvoerde. Hij was 
bepaald niet lekker uit de opening gekomen, gaf dit keer geen 
pion weg maar stond bijzonder gedrongen. Door voorzichtige 
manoeuvres wist hij het tij te keren en hoewel het er misschien 
nog niet naar uit zag, wist hij dat het evenwicht hersteld was. 
Nadat de tijdcontrole gepasseerd was schoot wit een bok en 
konden de houtjes in de doos (4-2). Robbert Fokkink (3) was 
de gelederen komen versterken en dat ging aanvankelijk best 
goed maar ergens rond de 28e zet ontglipte de stelling hem en 
speelde hij een verloren partij. Dat wit er niet in slaagde echt 
door de zwarte verdediging te breken toont de kracht van 
Robbert. Bij het inbrengen van deze lange partij, hij hield het 
tot de 71e zet vol, zag ik Fritz een score van slechts +0,28 
aanwijzen (maar dat was bij zeer geringe diepte) en misschien 
heeft Robbert de veilige haven gemist; nu ging het zoals hij en 
ik al 40 zetten lang vreesden (4-3). Het slot, letterlijk, want hij 
was als laatste klaar, was voor Albert Segers (1). Ook Albert 
trof dezelfde tegenstander als vorig seizoen met een uitslag in 
mineur. Uiteraard had Albert zich voorbereid op deze partij en 
hij kwam dus nu ook beter beslagen ten ijs. Al snel verwierf hij 
voordeel maar het kostte veel moeite die vis op het droge te 
krijgen, zeker omdat er lopers van ongelijke kleur op het bord 
resteerden. Maar dit was weer eens zo’n geval dat dit feit 
onvoldoende voor remise was. Albert klaarde de klus in alle 
rust en vervolgens was DSC Delft 3 geveld (5-3). 
 

Rinus Degeling 
 

Statistieken na Ronde 9 
Stand KNSB Klasse 3G na Ronde 9 
P Team N Mp Bp 
1 Philidor Leiden 1 9 17 48 
2 Charlois Europoort 2 9 14 40½ 
3 Souburg 1 9 11 44 
4 DSC Delft 3 9 10 39 
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5 Overschie 1 9 10 38 
6 Bergen op Zoom 1 9 8 34½ 
7 DD 2 9 8 33½ 
8 Goes 1 9 6 29 
9 De Willige Dame 1 9 4 31½ 
10 De Pion 3 9 2 22 
 
Uitslagen Ronde 9 
Philidor Leiden 1 - DD 2 6½ - 1½ 
De Willige Dame 1 - De Pion 3 7 - 1 
Souburg 1 - Goes 1 6½ - 1½ 
Overschie 1 - DSC Delft 3 5 - 3 
Charlois Europoort 2 - Bergen op Zoom 1 5½ - 2½ 
 
Individuele Uitslagen Ronde 9 
Albert Segers - Hans Stam 1 - 0 
Henk Ochtman - Pieter Buzing 0 - 1 
Robbert Fokkink - Ricardo Slaa 0 - 1 
Erik Brandenburg - Lucien v/d Lisdonk 1 - 0 

Ronald Verbeek - Roland ten Have ½ - ½ 
Cor Feelders - Pieter Goossens 1 - 0 
Karel Looijmans - Evert v/d Hooven 1 - 0 
Henri Krop - Henrik Tamerus ½ - ½ 
 
Individuele Score na Ronde 9 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Cor Feelders 9 6 2058 1981 
2 Erik Brandenburg 9 5½ 2144 2175 
3 Albert Segers 8 5 2173 2044 
4 Henk Ochtman 9 5 2022 2139 
5 Maurits de Jong 7 4½ 2016 1966 
6 Karel Looijmans 9 4½ 1943 2080 
7 Henri Krop 6 3 1898 1905 
8 Robbert Fokkink 4 1½ 1996 2145 
9 Ronald Ruijtenberg 6 1½ 1789 1960 
10 Ronald Verbeek 1 ½ 1736 2046 
11 Daan Smit 1 ½ 1851 1797 
12 Willem Hajenius 3 ½ 1482 1893 
 

 
 

Overschie 2 
Vijfde Overwinning 
Vrijdag 6 februari jl. waren we op bezoek bij 3-Torens 2 uit 
Bergschenhoek. Dit team staat stijf onderaan en dat kregen 
we te horen, ook bij het opnoemen van de spelers aan de 
diverse borden. Teamleider Ronald Damhuis spaarde enkele 
spelers niet en noemde o.a. hun resultaten tot dusver. Er zaten 
enkele spelers bij met 0 punten, waarbij de verwachting niet al 
te hoog gespannen hoefde te zijn. Alleen Han Smit moest 
vrezen voor zijn tegenstander want dat was ... Ronald 
Damhuis. Wel met de nodige ironie uitgesproken. Ik heb 
zelden zulke goede standen gezien aan onze borden. Alleen 
aan het bord van Niels zag het er spannend uit (wit had een 
stuk gestoken in een koningsaanval), maar na lang nadenken 
wist Niels zich te bevrijden. Wit investeerde een 2e stuk, maar 
het mocht niet baten. Ronald zijn tegenstander heeft geen 
kans gehad. Zelden zo’n stand gezien. Zwart werd helemaal 
ge-d-lijnd en kon totaal niets meer beginnen. De tegenstander 
van Daan Smit gaf een pion weg in de opening en die bleef in 
het bezit van Daan zonder dat zwart iets van compensatie 
kreeg. Ruud-Jan leek enigszins in gevaar maar ook met een 
pion meer werd een aanval in de kiem gesmoord. Ook zijn 
tegenstander had weinig in te brengen. De tegenstander van 
Aad Everwijn werd verrast met een leuke combinatie. Hij zag 
geen oplossing en werd snel weggetikt. Jeroen speelde het 
Benkö gambiet. Kwam goed te staan, maar waarschijnlijk niet 
gewonnen. Zijn tegenstander bood remise aan en Jeroen nam 
het aan om de winst te verzekeren. Han kwam niet goed uit de 
opening. Zijn dametoren en witte loper waren ingegraven en 
tot totale passiviteit gedoemd. Met de stukken die over waren 
wist Han wèl raad en ging de zwarte koning aanvallen. Zijn 
tegenstander had geen goed verweer en verloor vrij snel. Ik 
moest als enige de handdoek gooien. Lang heb ik goed 
gestaan, maar de stelling was verraderlijk. Toen ik uiteindelijk 
mis greep was de stelling opeens slecht. Alle stukken van wit 
werkten perfect samen en die van mij niet. Bovendien stond ik 
een pion achter. In tijdnood verloor ik ook nog een stuk en 
daarmee definitief de partij (1,5 - 6,5).  
 

Arnout van Kempen 
 
Statistieken na Ronde 5 
Stand RSB Klasse 2B na Ronde 5 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 2 5 10 29½ 

2 Charlois Europoort 5 5 7 23 
3 Messemaker 1847 3 5 7 21½ 
4 Fianchetto 2 5 5 21 
5 Zwijndrecht 1 5 5 20 
6 Moerkapelle 2 5 4 16½ 
7 Krimpen a/d IJssel 4 5 2 17 
8 3-Torens 2 5 0 11½ 
 
Uitslagen Ronde 5 
Messemaker 1847 3 - Zwijndrecht 1 4 - 4 
Fianchetto 2 - Moerkapelle 2 3½ - 4½ 
3-Torens 2 - Overschie 2 1½ - 6½ 
Charlois Europoort 5 - Krimpen a/d IJssel 4 4½ - 3½ 
 
Individuele Uitslagen Ronde 5 
Ronald Damhuis - Han Smit 0 - 1 
Arjan Drenthen - Arnout van Kempen 1 - 0 
Egbert Berghout - Daan Smit 0 - 1 
Rinus v/d Linde - Jeroen van der Meer ½ - ½ 
Henk Springer - Ruud-Jan Kloek 0 - 1 
Arjen Hofman - Aad Everwijn 0 - 1 
Erik Smits - Ronald Verbeek 0 - 1 
Tony Tang - Niels van Diejen 0 - 1 
 
Individuele Score na Ronde 5 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Niels van Diejen 4 4 1943 1657 
2 Aad Everwijn 5 4 1936 1785 
3 Han Smit 5 3½ 1989 1913 
4 Jeroen van der Meer 5 3½ 1789 1857 
5 Arnout van Kempen 5 3 1839 1933 
6 Daan Smit 4 3 1832 1773 
7 Ronald Verbeek 4 2½ 1750 1738 
8 Ruud-Jan Kloek 4 2½ 1743 1821 
9 Hans Doornheim 2 2 1919 1771 
10 Serge Erdtsieck 2 1½ 1769 1689 
 
 
Kampioen! 
Bij Overschie 2 bleef het lang spannend. Aad kwam al snel 
gewonnen te staan, maar daartegenover stond dat Han in een 
gewonnen stand zijn dame in liet staan. Han was als eerste 
klaar. Tot in de tijdnoodfase met een 1-1 tussenstand kon het 
nog alle kanten opgaan. Uiteindelijk werd het 6,5 - 1,5 met 
punten van ondergetekende, Jeroen, Daan, Ruud-Jan en 
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Ronald. En een knappe half van onze benjamin Niels. Die is 
al 2,5 jaar extern ongeslagen maar ik geloof dat iedereen dat 
inmiddels al weet. Feit is dat Niels geen 100% score meer 
heeft. 
 

 
 
v.l.n.r. (staand) Jeroen v/d Meer, Han Smit, Ronald Verbeek, Ruud-Jan Kloek, 

Aad Everwijn, (zittend) Daan Smit, Niels van Diejen, Arnout van Kempen 
 
Het was lange tijd spannend en het zag er niet direct uit dat wij 
gingen winnen. Aan mijn bord bleef het tot het laatste moment 
spannend. Ik verrekende mij en dat kostte een stuk. Gelukkig 
had ik wel wat compensatie en iets meer tijd over. Mijn 
tegenstander dacht een aftrekschaak te hebben maar ik was 
eerder met Td8 en ondenkbaar mat. Daan had het ook 
moeilijk. Volgens zijn zeggen stond hij verloren, gewonnen, 
verloren etc. Maar uiteindelijk won Daan wel! Jeroen speelde 
een degelijke en goede partij. 
 
Ruud-Jan deed niet veel bijzonders maar deed geen slechte 
zetten. Speelde ook een degelijke partij met uiteindelijk winst 
als resultaat. Ronald had veel minder tijd maar speelde een 
eindspel met twee lichte stukken wel veel beter dan zijn 
tegenstander. Na de afruil variant in het frans is het lastig om 
op winst te spelen met zwart. Niels leek optisch beter te staan 
maar moest knokken om overeind te blijven. Dat lukte 
wonderwel. 
 
Nadat het laatste punt gescoord was kon de champagne 
rijkelijk vloeien! Eindelijk kampioen en dat al één wedstrijd voor 
het einde. Onderaan de foto van het gehele kampioensteam. 
Met dank ook aan de uitstekende invallers in de voorgaande 
wedstrijden. Volgend jaar mogen wij het gaan proberen in de 
eerste klasse. 
 

Arnout van Kempen 
 
 
Statistieken na Ronde 6 
Stand RSB Klasse 2B na Ronde 6 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 2 6 12 36 
2 Messemaker 1847 3 6 9 27½ 
3 Fianchetto 2 6 7 26 
4 Zwijndrecht 1 6 7 25 
5 Charlois Europoort 5 6 7 24½ 
6 Moerkapelle 2 6 4 19½ 
7 Krimpen a/d IJssel 4 6 2 20 
8 3-Torens 2 6 0 13½ 
 
Uitslagen Ronde 6 
Krimpen a/d IJssel 4 - Fianchetto 2 3 - 5 
Messemaker 1847 3 - 3-Torens 2 6 - 2 
Overschie 2 - Charlois Europoort 5 6½ - 1½ 
Zwijndrecht 1 - Moerkapelle 2 5 - 3 

 
Individuele Uitslagen Ronde 6 
Han Smit - Piet Verheij 0 - 1 
Arnout van Kempen - Eduard Smits 1 - 0 
Daan Smit - Menno Brandenburg 1 - 0 
Jeroen van der Meer - Herman van Malde 1 - 0 
Ruud-Jan Kloek - Peter de Joode 1 - 0 
Aad Everwijn - John van de Laar 1 - 0 
Ronald Verbeek - Gerrit Boer 1 - 0 
Niels van Diejen - Henk Kootkar ½ - ½ 
 
Individuele Score na Ronde 6 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Aad Everwijn 6 5 1985 1785 
2 Niels van Diejen 5 4½ 1948 1657 
3 Jeroen van der Meer 6 4½ 1862 1857 
4 Daan Smit 5 4 1909 1773 
5 Arnout van Kempen 6 4 1890 1933 
6 Han Smit 6 3½ 1889 1913 
7 Ruud-Jan Kloek 5 3½ 1826 1821 
8 Ronald Verbeek 5 3½ 1812 1738 
9 Hans Doornheim 2 2 1919 1771 
10 Serge Erdtsieck 2 1½ 1769 1689 
 
 
14 uit 7 
De laatste wedstrijd moest worden gespeeld. Alhoewel er niets 
meer op het spel stond zag ik toch wat nerveuze gezichten. Ik 
was zelf ook niet geheel ontspannen. Dit had te maken met 
het feit dat we ook de laatste wedstrijd per se wilden winnen. 
Als dat niet zou lukken dan zou dat toch een smet zijn op ons 
kampioenschap. 
 
Han kwam met wit een pion achter maar deed daarna wel de 
juiste zetten en bezette de e-lijn. Zijn tegenstander ging de 
pion te goed verdedigen wat tot gevolg had dat zijn paard 
buiten spel stond. Verder leek het of hij geen plan had en ging 
toen maar met de f-pion naar voren wat zijn koningsstelling 
verder verzwakte. Hier wist Han wel raad mee en uiteindelijk 
behaalde Han een soepele overwinning. 
 
Ondergetekende speelde tegen een oude strijder. Ooit een 
gevreesd tegenstander maar nu lang niet meer zo sterk 
spelend als vroeger. Met zwart kwam ik met een Nimzo Indier 
op de proppen. Wit speelde te passief. Net toen ik moest 
beslissen om remise te forceren (zetherhaling was al 
voorgekomen) bekeek ik de stelling nog eens aandachtig en 
vond toen een aanvallende zet. Dat betaalde zich uit in 
kwaliteitswinst en later de overwinning. 
 
Daan speelde ook tegen een oude strijder. Daan vertrouwde 
de stelling (moderne Pirc met pionnen op c6, b5 en a6) niet 
helemaal en bood voor de zekerheid remise aan. Hetgeen snel 
werd aangenomen. Jeroen had helaas geen tegenstander en 
ging na een uur vergeefs wachten met een reglementaire 
winst op zak terug naar huis. Ruud-Jan speelde een prima pot. 
Zijn tegenstander wilde te veel en vergaloppeerde zich 
waardoor hij vrij makkelijk won. 
 
Invaller Rob de Wilt won al vrij snel in de opening een stuk 
tegen twee pionnen. Normaal gesproken zou dit een snelle 
winst moeten opleveren. Maar Rob speelde te passief en liep 
zelfs reëel gevaar de partij te gaan verliezen. Een wonder 
zorgde ervoor dat de partij tenslotte eindigde in een remise. 
 
Aad speelde met zwart een Caro-Kann. Kwam wat defensief 
uit de startblokken maar rond de 50e zet van wit kon zwart het 
initiatief overnemen. Na de pionwinst stortte de witte stelling 
snel ineen. Met deze winst is Aad topscorer geworden in deze 
klasse. Onderstaand enkele partijfragmenten. 
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Bela Hlavaj - Aad Everwijn; Stand na 19. … e6-e5 
 

 
 

Bela Hlavaj - Aad Everwijn; Stand na 28. … Lb8-c7 
 

 
 

Bela Hlavaj - Aad Everwijn; Stand na 54. Kb3-c2 

De tegenstander van Aad verliest de pion op a4 en dat is 
voldoende voor onze routinier om de zich dusdanig op te 
stellen dat wit geen enkele mogelijkheid meer heeft en dus niet 
veel later opgeeft. 
 
Niels tenslotte leed zijn eerste nederlaag. Hij kwam met zwart 
redelijk uit de opening maar het juiste plan werd niet 
gevonden. Een zwakke d-pion viel niet goed te verdedigen en 
deed Niels de das om. Al met al heeft Niels als debutant erg 
goed gescoord dit seizoen. 
 

Arnout van Kempen 
 
 

Statistieken na Ronde 7 
Stand RSB Klasse 2B na Ronde 7 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 2 7 14 42 
2 Messemaker 1847 3 7 10 31½ 
3 Zwijndrecht 1 7 9 31 
4 Charlois Europoort 5 7 8 28½ 
5 Fianchetto 2 7 7 28 
6 Moerkapelle 2 7 5 23½ 
7 Krimpen a/d IJssel 4 7 3 24 
8 3-Torens 2 7 0 15½ 
 
Uitslagen Ronde 7 
Fianchetto 2 - Overschie 2 2 - 6 
3-Torens 2 - Zwijndrecht 1 2 - 6 
Charlois Europoort 5 - Messemaker 1847 3 4 - 4 
Moerkapelle 2 - Krimpen a/d IJssel 4 4 - 4 
 
Individuele Uitslagen Ronde 7 
Kees van Toor - Han Smit 0 - 1 
Ben Riksen - Arnout van Kempen 0 - 1 
Kees Sio - Daan Smit ½ - ½ 
NO - Jeroen van der Meer 0 - 1 
Date Gorter - Ruud-Jan Kloek 0 - 1 
Bela Hlavaj - Aad Everwijn 0 - 1 
Cenk Ergen - Rob de Wilt ½ - ½ 
Frans van Stijn - Niels van Diejen 1 - 0 
 
Individuele Score na Ronde 7 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Aad Everwijn 7 6 2007 1785 
2 Arnout van Kempen 7 5 1932 1933 
3 Han Smit 7 4½ 1935 1913 
4 Daan Smit 6 4½ 1884 1773 
5 Jeroen van der Meer 7 4½ 1862 1857 
6 Ruud-Jan Kloek 6 4½ 1854 1821 
7 Niels van Diejen 6 4½ 1779 1657 
8 Ronald Verbeek 5 3½ 1812 1738 
9 Hans Doornheim 2 2 1919 1771 
10 Serge Erdtsieck 2 1½ 1769 1689 
11 Rob de Wilt 1 ½ 1654 1654 
 

 
 

Overschie 3
Hard Onderuit 
Vrijdag 29 januari jl. stond voor SG Overschie 3 de belangrijke 
uitwedstrijd tegen Hoekse Waard 2 op het programma. Bij 
winst zou SGO 3 al met één been op de kampioenstrede 
staan, want dit team moet ook kunnen winnen van de laatste 
tegenstander en zwakste broeder dit seizoen, 3-Torens 3. 
Mede titelkandidaat De Willige Dame 2, die nog één wedstrijd 

meer moet spelen, zou dan haar twee resterende wedstrijden 
moeten winnen en daarbij voldoende bordpunten moeten 
scoren, om SGO 3 nog voorbij te gaan. De avond in 
Numansdorp verliep echter heel anders dan vooraf ingeschat. 
Het begon al met het feit dat Hoekse Waard 2 de opstelling 
van teamcaptain Hans Doornheim vooraf leek te weten. 
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Murphy Brunings (3) moest het namelijk opnemen tegen een 
kameraad en dus werd al snel tot remise besloten. Vanwege 
de opstelling dus enigszins een gegarandeerd halfje voor de 
Numansdorpers. Op de andere borden zag het er op dit 
moment nog redelijk evenwichtig uit, behalve op bord 8 waar 
Wil de Gids een voorsprongetje had genomen. So far so good, 
maar op  bord 1 ging het enige tijd later mis. Cor van Lennep 
leek beter te staan, maar verrekende zich en werd bovendien 
op een vork tussen zijn toren en dame getrakteerd waardoor 
de eerste nul voor SGO op het scorebord werd genoteerd. 
Gelukkig maakte Wil de Gids de schade kort daarna weer 
ongedaan. Hij had zijn voorsprongetje vakkundig uitgebouwd 
tot een overmacht aan pionnen, wat hem dan ook de winst 
opleverde. De tweede nul voor SGO 3 kwam op naam van de 
teamcaptain. Op bord 2 trof Hans Doornheim, de hoogst 
gerate speler van SGO 3, de hoogst gerate speler van Hoekse 
Waard 2. Door dit ‘toeval’, maar ook het razende tempo van 
zijn tegenstander, had hij een zware avond. Nadat hij de 
verkeerde vleugelpion naar voren had geschoven kwamen de 
zware stukken van zijn tegenstander zijn stelling binnen en 
moest ook hij capituleren. Kortom dat zag er niet goed uit voor 
SGO 3. Bovendien stond Rob de Wilt wat hout tegen een 
vrijpion op de 6e rij achter, had Fokke Lindeboom een stuk 
verloren omdat hij te laat zag dat zijn pion stond gepend en 
had Jan de Liefde intussen veel tijd verbruikt terwijl hij een 
bloedhekel heeft aan tijdnood. De enige die er beter voor stond 
was Serge Erdtsieck, die op bord 6 overigens ‘toevallig’ de op 
één na hoogst gerate speler van Hoekse Waard 2 trof terwijl 
hij vanwege een griepje op een lager bord speelde dan 
gebruikelijk. 
 
Op achterstand (2½-1½ ) knokte de vier overgebleven 
SGOers door en even leek het er op dat het team alsnog een 
punt zou binnenslepen. Rob de Wilt verdiende een halfje nadat 
hij zijn pion op de 6e rij moest inleveren tegen een stuk en er 
een overduidelijke remisestelling op het bord kwam. Serge 
Erdtsieck pakte de winst doordat hij zijn aanval over de 
koningsvleugel had verschoven naar een zwakke pion in het 
centrum. Jan de Liefde vocht zich knap naar een houtje 
voorsprong en een betere stelling en Fokke Lindeboom zakte 
steeds dieper in de ellende, maar bleef in naam van het team 
hopen op een wonder. Het leek er dus op dat SGO 3 alsnog 
met een matchpunt naar huis zou gaan, maar helaas eindigde 
de partij van Jan de Liefde in een gelijkspel. In de door hem 
gehate tijdnoodfase zag hij de weg naar winst niet en in 
overtuiging dat het inderdaad een remisestelling was nam hij 
het aanbod van zijn tegenstander aan. Hier baalde hij enorm 
van, maar dat werd alleen nog maar erger toen Serge 
Erdtsieck hem vertelde wat de weg naar onvermijdelijke winst 
was geweest. Het derde team is dus in Numansdorp hard 
onderuit gegaan en heeft hoogstwaarschijnlijk haar kans op 
het kampioenschap vergooid. De Willige Dame 2 is nu 
kampioenskandidaat nummer één en zal niet snel meer 
punten morsen. Bovendien is Hoekse Waard 2 nu ook weer in 
de race, net als wellicht Het Houten Paard 1 of WSV 2. De 
match die vrijdag 30 januari werd gespeeld, maar waarvan de 
uitslag op dit moment nog niet bekend is. 

 
Serge Erdtsieck 

 
 

Statistieken na Ronde 5 
Stand RSB Klasse 3A na Ronde 5 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 3 5 6 23 
2 De Willige Dame 2 4 6 22 
3 WSV 2 5 6 20 
4 Hoekse Waard 2 4 6 17½ 
5 Het Houten Paard 1 4 4 16 
6 De IJssel 2 4 2 12 
7 3-Torens 3 4 0 9½ 

Individuele Uitslagen Ronde 5 
Kees van ‘t Land - Cor van Lennep 1 - 0 
Louis van Duuren - Hans Doornheim 1 - 0 
Ronald Mohrke - Murphy Brunings ½ - ½ 
Dirk van Vuuren - Rob de Wilt ½ - ½ 
Johan de Moor - Fokke Lindeboom 1 - 0 
Hans Brussaard - Serge Erdtsieck 0 - 1 
Ries Wiltenburg - Jan de Liefde ½ - ½ 
Jarek Kocuba - Wil de Gids 0 - 1 
 
Uitslagen Ronde 4 
De IJssel 2 - De Willige Dame 2 ½ - 7½ 
Hoekse Waard 2 - Overschie 3 4½ - 3½ 
Het Houten Paard 1 - WSV 2 3 - 5 
 
Individuele Score na Ronde 5 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Serge Erdtsieck 5 4 1842 1689 
2 Rob de Wilt 5 3½ 1744 1625 
3 Hans Doornheim 5 3 1672 1771 
4 Wil de Gids 4 3 1671 1570 
5 Jan de Liefde 5 3 1607 1619 
6 Murphy Brunings 5 2½ 1671 1713 
7 Cor van Lennep 5 2 1369 1621 
8 Mario Dirks 1 1 2141 1235 
9 Fokke Lindeboom 5 1 1401 1615 
 
 
Promotie naar de 2e Klasse 
Omdat Onspanning zich heeft teruggetrokken uit Klasse 3A 
speelde Overschie 3 vrijdag 20 februari jl. al weer haar laatste 
wedstrijd van het seizoen. Bij winst op de tegenstander zou 
het team een kleine kans houden op het kampioenschap, 
maar belangrijker een grote kans hebben om als tweede te 
eindigen en daarmee te promoveren naar de 2e klasse. 
 

 
 
Relatief ontspannen verzamelde het 3e zich in het PrachtHuis. 
De enige die last leek te hebben van gezonde spanning was 
captain Hans. Enigszins opgelucht zette hij telkens een vinkje 
bij de naam van de speler die hij binnen zag komen. “En dat is 
7-0!”, riep hij bij mijn binnenkomst om 19:55 uur. Hoewel we 
op papier makkelijk moesten kunnen winnen vroeg ik hem: “Is 
dat niet een beetje voorbarig Hans?”. “Misschien niet.”, was 
zijn antwoord. “Ze zijn er namelijk nog niet.” En dat waren ze 
ook niet om tien over acht en dus begon iedereen zich af te 
vragen of ze wel zouden komen opdagen. In de file staan 
vanuit Bergschenhoek was onwaarschijnlijk. “Misschien staan 
ze bij het oude clubgebouw”, opperde iemand. Maar daar zijn 
we al meer dan een jaar geleden uit vertrokken en dus werd 
dat niet echt waarschijnlijk gevonden. Bovendien staat ons 
nieuwe adres op onze site en op die van de RSB. Althans 
totdat de telefoon ging en 3-Torens 3 zich afvroeg waarom de 
deur op slot zat. 
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Nadat 3-Torens 3 was aangekomen in het PrachtHuis kon de 
wedstrijd beginnen en al snel tekende zich op een aantal 
borden een voordeel voor Overschie 3 af. Wil de Gids aan zijn 
vertrouwde achtste bord had al snel een stuk veroverd en ook 
Fokke Lindeboom (bord 6) en Hans Doornheim (bord 3) 
stonden er al snel beter voor. Het duurde dan ook niet lang of 
de eerste overwinning was binnen. Fokke bleek een maatje te 
groot voor zijn jeugdige tegenstander en dus konden na nog 
geen uur spelen de stukken op bord 6 weer terug in de doos. 
Het tweede punt kwam niet veel later op naam van Wil de 
Gids, die ook zijn jeugdige tegenstander relatief eenvoudig 
versloeg. De 3-0 kwam logischerwijs van Hans Doornheim die 
zijn tegenstander overklaste op de damevleugel met een 
ongebruikelijke voorzetting van de Slavische verdediging. 
 

 
 
Hierna duurde het even voordat er weer een partij ten einde 
kwam, maar ondertussen tekende zich al wel een grote zege 
voor Overschie 3 af. Op Mario Dirks (bord 7) na stonden alle 
nog spelende SGO-er er beter voor. Rob de Wilt (bord 5) was 
in een eindspel met torens beland en met meer houtjes is dat 
voor hem geen probleem. Geslepen als hij is haalde hij dan 
ook overtuigend het vierde punt binnen. Het vijfde punt werd 
onverwacht binnen gehaald door Mario Dirks op bord 7. Met 
twee pionnetjes en iets later één pion achterstand zag het er 
niet goed uit voor hem, maar je moet Mario geen kansjes 
geven. Hij heeft namelijk altijd wel een vernuftig plannetje of 
trucje op de loer en zo ook nu (zie diagram). 
 

 
 
Zijn tegenstander dacht met Td8+ slim torens te ruilen en 
daarmee mat te dreigen, maar dat was nu juist waar Mario op 
hoopte. Vanaf de stelling van het diagram:  
1. Td8+ TxTd8 
2. LxTd8 Df1+ 
3. Kd2 Pc4+ 
 
En wit verliest zijn dame en kon dus direct opgeven. 
 

 
 
Van de slotfase van de partijen van Cor van Lennep (1) en 
Murphy Brunings (2) heb ik helaas niet veel meegekregen. De 
laatste keer dat ik bij hen keek leken ze er beter voor te staan, 
maar nog niet gewonnen. Op het moment dat ik weer even 
achter mijn bord vandaan kon werd Cor echter gefeliciteerd 
met zijn overwinning en dus besloot ik eerst het hoognodige 
toiletbezoek te plegen voordat mijn laatste 20 minuten zouden 
aanbreken. Toen ik terug kwam had ook Murphy gewonnen en 
kon ik dus direct achter mijn eigen bord kruipen. Hoewel ik er 
met een pion voorsprong veel beter voor stond, mede omdat 
de enige resterende stukken (een loper en toren) van mijn 
tegenstander nog steeds niet konden ontwikkelen, bekroop mij 
heel even de vrees dat ik als enige niet zou winnen. Dit was 
mij vorig seizoen namelijk ook overkomen Hoekse Waard. Alle 
spelers van het 2e hadden gewonnen, behalve ik omdat ik in 
een gewonnen stelling op onverklaarbare wijze juist die ene 
zet deed die leidde tot plotseling verlies. Gelukkig was dit 
gevoel van onbehagen maar van korte duur en wist ik gedegen 
de partij naar een overwinning te brengen. Met deze maximale 
score van 8-0 konden we alleen nog theoretisch derde worden 
in klasse 3A als Het Houten Paard 1 twee keer met 8-0 zou 
winnen. Vandaag is echter duidelijk dat Het Houten Paard 
gisteren met 6-2 heeft gewonnen van De IJssel 2 en ons dus 
met 2 wedstrijdpunten, 9 bordpunten en één wedstrijd minder 
niet meer in kunnen halen. Kortom SGO 3 is gisteren officieel 
gepromoveerd naar de 2e klasse! 

 

Serge Erdtsieck 
 

Statistieken na Ronde 6 
Stand RSB Klasse 3A na Ronde 6 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 3 6 8 31 
2 De Willige Dame 2 5 8 27 
3 Het Houten Paard 1 5 6 22 
4 Hoekse Waard 2 5 6 20½ 
5 WSV 2 5 6 20 
6 De IJssel 2 5 2 14 
7 3-Torens 3 5 0 9½ 
 
Uitslagen Ronde 6 
De Willige Dame 2 - Hoekse Waard 2 5 - 3 
Overschie 3 - 3-Torens 3 8 - 0 
Het Houten Paard 1 - De IJssel 2 6 - 2 
 
Individuele Uitslagen Ronde 6 
Cor van Lennep - Martijn Vroegindeweij 1 - 0 
Murphy Brunings - Jan Breugem 1 - 0 
Hans Doornheim - Patrick Smaal 1 - 0 
Serge Erdtsieck - Hans Kunnen 1 - 0 
Rob de Wilt - Ron Bijl 1 - 0 
Fokke Lindeboom - Ron Vollebregt 1 - 0 
Mario Dirks - Giovanni Netten 1 - 0 
Wil de Gids - Jaysen Boedhram 1 - 0 
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Statistieken na Ronde 7 
Stand RSB Klasse 3A na Ronde 7 
P Team N Mp Bp 
1 De Willige Dame 2 6 10 33½ 
2 Overschie 3 6 8 31 
3 Het Houten Paard 1 6 8 26½ 
4 WSV 2 6 7 24 
5 Hoekse Waard 2 6 6 24 
6 De IJssel 2 6 3 18 
7 3-Torens 3 6 0 11 
 
Uitslagen Ronde 7 
De IJssel 2 - WSV 2 4 - 4 

Hoekse Waard 2 - Het Houten Paard 1 3½ - 4½ 
3-Torens 3 - De Willige Dame 2 1½ - 6½ 
 
Individuele Score na Ronde 7 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Serge Erdtsieck 6 5 1823 1689 
2 Rob de Wilt 6 4½ 1707 1625 
3 Hans Doornheim 6 4 1679 1771 
4 Wil de Gids 5 4 1602 1570 
5 Murphy Brunings 6 3½ 1682 1713 
6 Jan de Liefde 5 3 1607 1619 
7 Cor van Lennep 6 3 1438 1621 
8 Mario Dirks 2 2 1954 1235 
9 Fokke Lindeboom 6 2 1424 1615 
 

 
 

Overschie  4
Gepende Paarden 
Tegen de koploper van de poule beloofde een erg zware 
avond te worden. Om niet weer een 8-0 nederlaag op te lopen, 
zoals in de laatste wedstrijd tegen RSR Ivoren Toren, had de 
teamcaptain bedacht om de borden 1 t/m 4 om te wisselen met 
de borden 5 t/m 8 in de wetenschap dat de dames op de eerste 
vier borden het dan wel zwaar zouden krijgen. Deze wedstrijd 
werd in 2 etappes gespeeld. 
 
Een week eerder had Pari al op bord 2 knap remise gespeeld 
en zo begonnen wij met een kleine meevaller. Omdat ik elders 
schaakverplichtingen had, nam good-old Henk de honneurs 
als teamcaptain waar. Op een paar borden ging het vanuit 
Overschies oogpunt helaas al snel mis. Op bord 1 leverde 
Loubna na 3 zetten al een pion in en kon het tij daarna niet 
meer keren. Oumaima verloor door een penning van haar 
paard op c6 binnen 10 zetten een stuk en kon na 16 zetten de 
witte vlag hijsen. Een goed voorbeeld doet vaak goed volgen, 
maar bij ons was dat in negatieve zin het geval. Ook bij 
Ashwari (bord 4) ging op zet 10 een gepend paard verloren op 
f3 en ook zij kon de schade niet meer herstellen.  Het bleek 
een avond van de gepende paarden te worden, want ook bij 
Ricardo liet een paard pennen en afpakken op c6. Hij knokte 
zich nog wel terug in de wedstrijd door een kwaliteit en een 
pion te winnen. Door echter een ongunstige positie van zijn 
koning liep hij in een matnet. Voor 22:00 uur was de wedstrijd 
derhalve verloren (4,5 - 0,5 achter). Gelukkig waren er nog wel 
een paar lichtpuntjes. Mounia op bord 8 speelde een prachtige 
partij. Ze ging vol op de koningsaanval en wist haar 
tegenstander op een fraaie wijze mat te zetten. 
 
Jurriaan (bord 6) was prima uit de opening gekomen en had 
een klein voordeeltje, maar verzuimde dat om in een groot 
voordeel om te zetten toen zijn tegenstander een mindere zet 
deed. Door echter op zet 17. Pg4 toe te laten kon zijn 
tegenstander uit de problemen geraken en wist kort daarna 
door een mooie combinatie een stuk te winnen.  Bij Mario 
(bord 5) kon de partij alle kanten op. Dan stond Mario weer 
veel beter en dan zijn tegenstander weer. Op zet 34 wist Mario 
op slinkse wijze een pionnetje te verschalken, zodat hij twee 
verbonden vrijpionnen kreeg. Door een leuke combinatie met 
een kwaliteitsoffer op zet 52 wist hij zijn partij tot een mooi 
einde te brengen. Eindstand 2,5 - 5,5. In de twee resterende 
wedstrijden zal SGO 4 (op plek 6) het op gaan nemen tegen 
de concurrenten om de onderste plaatsen in de poule. Op het 
menu staat nog in de volgende wedstrijd op 6 maart het 
jeugdteam van Charlois Europoort 7 (nu 5e) en in de laatste 
wedstrijd op 27 maart wacht SOF/DZP 4 die nu laatste staan. 

 
Ronald Verbeek 

 

Statistieken na Ronde 5 
Stand RSB Klasse 4B na Ronde 5 
P Team N Mp Bp 
1 Shah Mata 3 5 10 26 
2 WSV 3 5 6 22½ 
3 Spijkenisse 5 4 6 20 
4 RSR Ivoren Toren 5 4 4 20 
5 Charlois Europoort 7 4 2 12½ 
6 Overschie 4 4 2 8½ 
7 SOF/DZP 4 4 0 10½ 
 
Uitslagen Ronde 5 
WSV 3 - SOF/DZP 4 5½ - 2½ 
RSR Ivoren Toren 5 - Charlois Europoort 7 5½ - 2½ 
Overschie 4 - Shah Mata 3 2½ - 5½ 
 
Individuele Uitslagen Ronde 5 
Loubna Tarifit - Willem Langstraat 0 - 1 
Pari Akloe - Lourens W. v/d Pijl ½ - ½ 
Oumaima Tarifit - Piet Dijksman 0 - 1 
Ashwari Akloe - Jan Burki 0 - 1 
Mario Dirks - Alex van der Most 1 - 0 
Jurriaan Verbeek - Yme van Vugt 0 - 1 
R. v Oldenbarneveld - Mariandel Menzel 0 - 1 
Mounia Tarifit - Ger Schraa 1 - 0 
 
Individuele Score na Ronde 5 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Mario Dirks 4 3 1789 1235 
2 Leo Meerman 3 1 1352 1009 
3 Oumaima Tarifit 4 1 1309 - 
4 Ashwari Akloe 4 1 1231 1132 
5 Mounia Tarifit 3 1 1205 1205 
6 Jurriaan Verbeek 4 ½ 1190 1016 
7 R. van Oldenbarneveld 3 ½ 1071 906 
8 Pari Akloe 3 ½ 1181 1029 
9 Loubna Tarifit 4 0 592 1272 
 
 
Charlois Europoort te Sterk 
Volgens de teamcaptains Hans en Murphy hadden de vier 
staartborden de turbo aan staan. Binnen een uur spelen waren 
er al 4 partijen beslist. Om een indicatie van het speeltempo te 
geven: Loubna (5) won in 27 zetten in een redelijk goede partij 
met hier en daar een paar kleine schoonheidsfoutjes. Ricardo 
(6) vestigde een nieuw PR met maar liefst 40 zetten binnen 
het uur. Na het verlies van een pion op zet 6 ging het nog een 
tijdje redelijk, maar kon een nederlaag niet meer worden 
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afgewend. Een stukje rustiger ging het bij Oumaima (7) met 
21 zetten. Met wit kreeg ze wel een rare opening tegen 
namelijk 1. e4 , e6 2. d4 , d6. Stof tot nadenken. Na een grote 
stukken ruil rond zet 19 werd er tot remise besloten. Wel een 
aardige partij. Bij debutant Alex (8) werd het helaas een kort 
partijtje met 17 zetten. Na stukverlies op zet 10 werd het van 
kwaad tot erger. Maar het is altijd lastig zo’n eerste externe 
partij in teamverband. Op de club laat Alex wel zien dat hij 
aanleg heeft voor het spelletje. Toch ook nog maar iets meer 
de tijd nemen. Of zoals hij zelf aangaf, het geduld bewaren. 
 
Op de 4 topborden lag het niveau een stuk hoger en werd er 
aanzienlijk meer bedenktijd verbruikt. Mario (1) had last van 
een lichte vormcrisis, wat vaker voor kan komen bij jonge en 
talentvolle spelers. Door niet op tijd te rokeren kwam zijn 
koning al rond zet 11 in een benarde positie en werden zijn 
stukken gepend. Gezegd moet worden dat zijn tegenstander 
wellicht de partij van zijn leven speelde, hij deed voornamelijk 
de goede zetten. Op zet 23 bezweek Mario’s stelling onder de 
grootte druk. Jurriaan (2) speelde tegen de sterkste speler van 
Charlois en speelde een goede pot. Hij kwam weliswaar een 
pion achter te staan, maar had wel compensatie door actief 
stukkenspel. Die compensatie resulteerde, mede  dankzij wat 
vreemde paardzetten van zijn opponent, in het terugwinnen 
van de pion. In de eindstelling had hij nog een redelijk plus, 
maar wellicht net niet voldoende voor de winst, zodat er een 
remise werd overeengekomen. Ook Leo (3) speelde een 
verdienstelijk potje schaak. Wel kwam er weer een oude te 
voorzichtigheidskwaal naar boven, want al binnen 10 zetten 
speelde hij a3 en h3 om vervolgens op zet 9 a4 te spelen. Dit 
tempoverlies leverde een klein nadeel op en daar maakte zijn 
tegenstander dankbaar gebruik van. Tegen het eind van de 
partij leek het een potje pacman, want Leo’s pionnekes zaten 
erg los. Op zet 44 moest Leo de witte vlag hijsen. Op bord 4 
speelde Mounia een prima wedstrijd. Hoewel ze opziet om met 
zwart te spelen lijkt dat keer op keer beter te gaan. Ook in deze 
partij (net als in haar vorige externe wedstrijd) ging ze lekker 
op de vijandelijke koning af. Het is dat haar tegenstander 
redelijk koel bleef, ook nog redelijk bleek te kunnen schaken 
en de aanval wist te doorstaan. Het was een partij met 
wisselde kansen en helaas lukte het Mounia niet om op een 
gegeven moment toe te slaan. Op het eind van de partij gaf ze 
een stuk weg en verloor alsnog. Wel prima gespeeld! 
 

Ronald Verbeek 
 

Statistieken na Ronde 6 
Stand RSB Klasse 4B na Ronde 6 
P Team N Mp Bp 
1 Shah Mata 3 5 10 26 
2 Spijkenisse 5 5 8 24½ 
3 WSV 3 6 6 26 
4 RSR Ivoren Toren 5 5 6 26 
5 Charlois Europoort 7 5 4 18½ 
6 Overschie 4 5 2 10½ 
7 SOF/DZP 4 5 0 12½ 
 
Uitslagen Ronde 6 
SOF/DZP 4 - RSR Ivoren Toren 5 2 - 6 
Charlois Europoort 7 - Overschie 4 6 - 2 
Spijkenisse 5 - WSV 3 4½ - 3½ 
Individuele Uitslagen Ronde 6 
Patrick Arends - Mario Dirks 1 - 0 
Marco v/d Heijden - Jurriaan Verbeek ½ - ½ 
Robert Lecomte - Leo Meerman 1 - 0 
Rinus v/d Wetering - Mounia Tarifit 1 - 0 
Sjoerd Heidt - Loubna Tarifit 0 - 1 
Dominggus Paays - R. v Oldenbarneveld 1 - 0 
Fritz Dueller - Oumaima Tarifit ½ - ½ 
Thomas Belier - Alex van Trirum 1 - 0 

Individuele Score na Ronde 6 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Mario Dirks 5 3 1673 1235 
2 Oumaima Tarifit 5 1½ 1305 - 
3 Jurriaan Verbeek 5 1 1303 1016 
4 Leo Meerman 4 1 1286 1009 
5 Ashwari Akloe 4 1 1231 1132 
6 Mounia Tarifit 4 1 1198 1205 
7 Loubna Tarifit 5 1 1152 1272 
8 R. van Oldenbarneveld 4 ½ 1019 906 
9 Pari Akloe 3 ½ 1181 1029 
10 Alex van Trirum 1 0 - - 
 
 
Mooie Seizoensafsluiter 
27 maart jl. won SGO 4 met 5-3 van SOF/DZP 4. In het begin 
zag het er niet naar uit dat SGO zou gaan winnen. Mounia 
leverde vrij snel een pion in en Loubna kwam een kwaliteit 
achter te staan, maar door wat langer in de denktank te gaan 
kwam het bijna op alle borden nog goed. Mario (1) speelde 
een goeie pot en leek op het laatst een ondekbaar mat te 
hebben, maar dat was het net niet en verloor toch nog. 
Jurriaan (2) was snel klaar: in 24 zetten. Na eerst een pion te 
hebben gewonnen kwam zijn toren binnen en kon rustig gaan 
pacmannen. Een mooie en positioneel goed gespeelde partij, 
waar volgens Jurriaan zijn tegenstander ook wel een beetje 
aan mee hielp. Leo (3) speelde wellicht de beste partij uit zijn 
pas prille 93 jarige carrière. Door een combinatie halverwege 
won hij een stuk en manoeuvreerde met zijn paarden op 
grootmeesterachtige wijze naar een gewonnen eindspel. 
Mounia (4) won de pion weer terug en bood in een iets betere 
stand remise aan, die haar tegenstander niet kon weigeren. 
Ashwari (5) moest al vrij snel een stuk tegen 2 pionnen geven, 
maar had op een fraaie wijze toch nog op het eind een remise 
eruit kunnen slepen. Helaas zag ze niet dat haar koning op de 
7e rij diende te blijven, maar stormde opportunistisch naar 
voren, wat fataal bleek te zijn. Oumaima (6) speelde een 
gedegen partij waarin zij lange tijd een kleine plus had, maar 
wellicht dat de remisemarge nooit overschreden werd. Loubna 
(7) had de kwaliteit ingeleverd, maar kwam door het opzetten 
van een koningsaanval toch in het voordeel omdat haar 
tegenstander die niet goed wist te keepen. In een gewonnen 
eindspel kwam ze in toreneindspel met 3 pionnen meer en 
speelde dat prima uit. Pari (8) had de makkelijkste externe 
schaakavond van haar leven. Snel kwam ze een toren en later 
nog een dame voor en wist haar opponent snel mat te kunnen 
zetten rij 7. Een goede afsluiting van het seizoen, waarin SGO 
4 twee wedstrijden wist te winnen. Nog iets te weinig voor onze 
talenten naar mijn idee, maar al wel één wedstrijdpunt meer 
dan vorig seizoen. Volgend jaar maar voor de promotie gaan! 
 

Ronald Verbeek 
 

Statistieken na Ronde 7 
Stand RSB Klasse 4B na Ronde 7 
P Team N Mp Bp 
1 Shah Mata 3 6 11 30 
2 Spijkenisse 5 6 10 29 
3 RSR Ivoren Toren 5 6 6 29½ 
4 WSV 3 6 6 26 
5 Charlois Europoort 7 6 5 22½ 
6 Overschie 4 6 4 15½ 
7 SOF/DZP 4 6 0 15½ 
 
Uitslagen Ronde 7 
Shah Mata 3 - Charlois Europoort 7 4 - 4 
RSR Ivoren Toren 5 - Spijkenisse 5 3½ - 4½ 
Overschie 4 - SOF/DZP 4 5 - 3 
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Individuele Uitslagen Ronde 7 
Mario Dirks - Mark Lagendijk 0 - 1 
Jurriaan Verbeek - Koert Wijnands 1 - 0 
Leo Meerman - Jan Donkersloot 1 - 0 
Mounia Tarifit - Cees Vis ½ - ½ 
Ashwari Akloe - Jos Bosch 0 - 1 
Oumaima Tarifit - Piet Schilder ½ - ½ 
Loubna Tarifit - P. van Waardenburg 1 - 0 
Pari Akloe - Henriette van Lennep 1 - 0 
 

Individuele Score na Ronde 7 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Mario Dirks 6 3 1592 1235 
2 Jurriaan Verbeek 6 2 1396 1016 
3 Leo Meerman 5 2 1347 1009 
4 Oumaima Tarifit 6 2 1270 - 
5 Loubna Tarifit 6 2 1232 1272 
6 Mounia Tarifit 5 1½ 1228 1205 
7 Pari Akloe 4 1½ 1188 1029 
8 Ashwari Akloe 5 1 1179 1132 
9 R. van Oldenbarneveld 4 ½ 1019 906 
10 Alex van Trirum 1 0 - - 
 

 
 

 
 

Groene Hart Jeugdcup
Wederom Handhaving 
6 februari jl. moest het jeugdteam van SGO de 4e  ronde van 
de Groene Hart Jeugdcup spelen in ontmoetingscentrum de 
Tuyter in Krimpen aan den IJssel. In de eerste ronde wist het 
team te promoveren naar de 3e klasse en wist het zich daarna 
twee keer te handhaven. Zou het ook deze keer lukken of zou 
er zelfs nog meer in zitten? 
 
De eerste wedstrijd tegen 3-Torens 3 zag het er al direct niet 
goed uit voor de Overschieënaars. Arslaan Farrukh op bord 3 
verloor in de opening zijn dame en moest vrij snel opgeven en 
Timo Zunderman op bord 2 moest in de opening een pion 
afstaan. Het eerste lichtpuntje kwam op bord 4, waar Jens 
Erdtsieck een pion wist te winnen. Gelukkig begon halverwege 
de partij de zon te schijnen voor SGO. Farmaan Farrukh op 
bord 1 won een kwaliteit en Timo Zunderman herpakte zich 
met de winst van een stuk voor een pion. Bovendien won Jens 
Erdtsieck de matrace waar hij in verwikkeld was. Beide spelers 
bestormde elkaars gelederen en heel even leek het er op dat 
Jens een fout maakte en zomaar zijn toren weg gaf. Deze was 
echter zeer giftig want de loper die de toren kon slaan 
verdedigde nu net de toren die mat voorkwam. Zijn 
tegenstandster zag dit niet en nadat ze blij de toren met haar 
loper sloeg gaf Jens mat in twee. Kort daarna zetten ook 
Farmaan Farrukh en Timo Zunderman hun tegenstander mat. 
De laatste op wel heel lepe wijze met een pionnetje die 
stiekem het enige vluchtveld dekte (3-1). 
 

 
 
De tweede wedstrijd van de avond moest SGO het opnemen 
tegen Krimpen aan den IJssel 1 en weer ging het in de opening 
mis. Op alle vier de borden toverde de tegenstanders 
valstrikken in de opening op het bord en weg waren een aantal 
stukken van de SGO-ers. Op achterstand knokten alle vier de 
spelers zich echter knap terug in de partij, maar het lukte 
alleen Timo om zijn partij te winnen. Jens verloor eerst nog 
meer materiaal, kwam toen sterk terug, maar kwam helaas net 

iets te kort. Een stuk achter in een pionneneindspel is te veel 
van het goede. Farmaan veroverde een toren voor een stuk, 
maar dit ging zo enorm ten kostte van zijn stelling dat hij 
jammer genoeg alsnog in het stof moest bijten. Arslaan wist 
de dame van zijn tegenstander te vangen en stond daardoor 
een dame tegen een paard en toren voor in het eindspel. Zijn 
tegenstander bleek dit spelletje echter veel beter te beheersen 
waardoor hij toch nog verloor (1-3). 
 

 
 
Tijdens de laatste wedstrijd moest SGO in Nieuwerkerk aan 
den IJssel 1 helaas duidelijk haar meerdere erkennen. 
Arslaan, Timo en Jens verloren hun partij vanwege (trucjes in) 
de opening vrij kansloos. Hoewel voornamelijk door een paar 
blundertjes van zijn tegenstander bleef alleen Farmaan nog 
enigszins overeind. Helaas beheerste hij het eindspel ook 
minder goed dan zijn tegenstander waardoor hij in een 
overduidelijke remisestelling (koning, toren en pion tegen 
koning en toren in positie) de partij verloor (4-0). Al met al heeft 
SGO zich wederom zonder al te veel moeite gehandhaafd in 
de 3e klasse. Bovendien heeft het team getoond dat het op 
diverse aspecten de tegenstanders in de 3e klasse de baas is. 
Alleen die vervelende trucjes in de opening nog eens zien te 
voorkomen en het eindspel iets beter gaan beheersen. Als die 
stap gezet kan worden dan is promotie naar de 2e klasse zeker 
mogelijk. 

 
Serge Erdtsieck 

 
 
Zware Avond 
Vrijdag 6 maart jl. speelde het jeugdteam de 5e ronde van de 
Groene Hart Jeugdcup. De klassen 3A en 3B waren te gast bij 
CSV in Capelle aan den IJssel, waar Overschie 1 het moest 
opnemen tegen Botwinnik 1, CSV 1 en De Pionnetjes 2. Deze 
keer vanwege een hardnekkig griepje niet gecoacht door 
Serge Erdtsieck, maar Esther Erdtsieck en Rob Zunderman. 
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In de eerste wedstrijd van de avond moest het jeugdteam het 
opnemen tegen Botwinnik 1. Op bord 3 hadden Seppe Schön 
en zijn tegenstander er de sokken in, wat helaas niet gunstig 
uitpakte voor Seppe. Daarentegen wist Michiel Zunderman op 
bord 4 in relatief korte tijd - tot zijn grote vreugde - te winnen. 
Een belangrijk punt dat zorgde voor aanzienlijke spanning, 
want de spelers op bord 1 en 2 bleken erg aan elkaar gewaagd 
te zijn. Na een lang en spannend gevecht moest Timo 
Zunderman (1) helaas de vlag hijsen. Het was dus aan Jens 
Erdtsieck op bord 2 om het verdiende punt voor het team 
binnen te slepen, maar in een thriller van een eindspel werd 
hij echter met nog 30 sec. op beide klokken mat gezet. 
 
Na de 3-1 nederlaag tegen Botwinnik 1 moest Overschie 1 het 
opnemen tegen degradant CSV 1, dat helaas met een 4-0 
overwinning te sterk bleek. Timo Zunderman (1) werd vrij snel 
overklast en ook Jens Erdtsieck (2) moest snel de vlag hijsen 
omdat hij in een valstrik in de opening liep. Seppe Schön (3) 
en Michiel Zunderman (4) konden gelukkig meer tegenstand 
bieden, maar helaas moesten ook zij uiteindelijk na een heftig 
eindspel capituleren. Om zich te handhaven moest het 
jeugdteam de laatste wedstrijd tegen De Pionnetjes 2 winnen, 
maar kort na de start tekende zich al donkere wolken af aan 
de hemel. Seppe Schön had wederom een behoorlijk tempo. 
Dit kwam zijn nauwkeurigheid niet ten goede en dus verloor hij 
zijn partij binnen enkele minuten. Ook Michiel Zunderman 
hees snel de vlag. In de opening liep hij een grote achterstand 
op en hoewel hij het nog probeerde lukte het hem niet om het 
tij te keren. Jens Erdtsieck verging het in de opening niet veel 
beter, maar tijdens het eindspel bezorgde hij met een dolle 
dame zijn tegenstander kopzorgen. Met schaak na schaak, 
gepaard met het terugwinnen van materiaal, voorkwam Jens 
tientallen zetten mat in één. Heel even leek het er op dat hij de 
matdreiging kon opheffen en remise kon afdwingen, maar 
helaas vond zijn intussen slecht gehumeurde tegenstander 
alsnog die ene uitvlucht. Timo Zunderman had gelukkig wel 
een goede start. Hij bouwde vakkundig een positioneel 
voordeel op, waardoor hij overtuigend materiaal kon winnen 
en later de partij kon beslissen door te promoveren. 
 

 

 
Kortom het jeugdteam beleefde een zware avond met slechts 
twee schamele bordpuntjes van de gebroeders Zunderman. 
Hopelijk gaat het de volgende ronde in de 4e klasse weer 
beter. Dan is Overschie zelf gastvereniging en dus wordt het 
hoogstwaarschijnlijk ouderwets hakken op f7! 
 

Serge Erdtsieck 
 
 

Goede Gastheren 
Op 20 maart jl. was SG Overschie gastvereniging van klasse 
4B en 5 van de Groene Hart Jeugdcup en zoals het een goed 
gastheer betaamt behoor je jouw gasten in de watten te 
leggen, toch? Onze jeugdspelers vonden in ieder geval van 
wel. Aangezien alle jeugdspelers waren opgeroepen om deel 
te nemen speelde iedereen twee partijen. 
 

 
 
De eerste wedstrijd van de avond moesten Famaan Farrukh 
(bord 1), Arslaan Farrukh (bord 2), Jens Erdtsieck (bord 3) en 
Michiel Zunderman (bord 4) het opnemen tegen Klim-Op 7. Al 
vroeg in de partij besloot Farmaan het voorbeeld te geven van 
een goed gastheer door zijn dame cadeau te geven en zich 
niet veel later mat te laten zetten. Goed voorbeeld doet volgen 
en dus boden ook Arslaan en Michiel hun stukken gratis aan 
en hesen de witte vlag. Alleen Jens had er klaarblijkelijk wat 
moeite mee om een goed gastheer te zijn. Diep in de partij 
stonden alle stukken nog op het bord en stond hij er iets beter 
voor. Dit moet hem een onbehaaglijk gevoel hebben gegeven 
want nadat hij hoffelijk een remise-aanbod had afgeslagen 
besloot hij zich pardoes te verrekenen, wat hem zijn dame 
kostte. Kortom met nul punten was het jeugdteam er in 
geslaagd om de eerste wedstrijd de perfecte gastheer te zijn. 
 

 
 
De 2e wedstrijd tegen Papendrecht/Alblasserdam 1 traden 
voor Overschie Timo Zunderman (bord 1), Jens Erdtsieck 
(bord 2), Michiel Zunderman (bord 3) en Seppe Schön (bord 
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4) aan en ook deze wedstrijd werden de gasten flink in de 
watten gelegd. Jens en Michiel was het goede gastheerschap 
klaarblijkelijk goed bevallen en dus bezorgden ze ook deze 
tegenstanders een vrolijk verblijf in het PrachtHuis. Alleen de 
deze avond voor het eerst spelende Seppe en Timo hadden 
het gastheerschap nog niet helemaal onder de knie. Timo gaf 
eerst nog wel zijn toren op een presenteerblaadje weg, maar 
besloot tegen het einde van de partij toch met een paardvorkje 
dat remise ook genoeg verwennerij was. Seppe deed min of 
meer hetzelfde, maar dan andersom. Hij won eerst een 
kwaliteit, gaf daarna zijn toren cadeau en besloot tot slot met 
drie pionnen tegen een loper om er remise van te maken. 
Deze wedstrijd werden de gasten dus iets minder verwend, 
maar waren ze zeker niet ontevreden. 
 
De laatste wedstrijd van de avond tegen 3-Torens 2 stonden 
Farmaan Farrukh (bord 1), Timo Zunderman (bord 2), Arslaan 
Farrukh (bord 3) en Seppe Schön (bord 4) in de basis. Al snel 
bleek dat er binnen de gelederen van Overschie wat 
onenigheid was ontstaan over het tot dan toe gevoerde beleid. 
Arslaan was al vroeg op rooftocht gegaan en Farmaan en 
Seppe veroverde beiden de dame, terwijl Timo zich juist 
schuldig leek te voelen over zijn eerdere remise. Uiteindelijk 
staakten Farmaan en Seppe onder grote druk van de gasten 
hun protest en toonden zich alsnog een goed gastheer door 
zich net als Timo mat te laten zetten. Alleen Arslaan bleef 
volharden en zette zijn tegenstander na zijn rooftocht mat, 
waarmee hij voor de enige ontevreden gast van de avond 
zorgde. De laatste ronde van dit seizoen speelt Overschie dus 
in de vijfde klasse. Gelukkig hoeven de spelers dan geen goed 
gastheer te spelen en kan er hopelijk weer gevlamd worden. 
 

Serge Erdtsieck 
 
 
Goed Seizoen 
Zoals gebruikelijk was organisator 3-Torens de gastvereniging 
voor de slotronde van de Groene Hart Jeugdcup. In het Sint 
Laurenscollege speelden alle deelnemende teams om het 
eremetaal. Het jeugdteam van Overschie moest het als laagst 
geplaatste team in de poule (6) opnemen tegen 3-Torens 3, 
RSR Ivoren Toren 2 en Papendrecht/Alblasserdam 1. Het 
beloofde dus een zware avond te worden. 
 

 
 
Tegen 3-Torens 3 ging het al snel de verkeerde kant op. Timo 
Zunderman op bord 1 kwam in de opening een stuk achter en 
een minuut of tien later zelfs een volle toren. Op bord 4 verloor 
Michiel Zunderman binnen enkele zetten twee stukken, 
waarna het logischerwijs langzaam aan bergafwaarts ging. 
Arslaan Farrukh op bord 2 verging het nog slechter. Hij verloor 
in de opening zijn dame en stond binnen no-time mat. Alleen 
op bord 3 ging het beter voor Overschie. Jens Erdtsieck 

bouwde net als zijn tegenstander een gedegen stelling op. 
Hierdoor kreeg de partij het karakter van een positioneel 
gevecht om de kleine voordeeltjes, zoals je doorgaans ook ziet 
bij de senioren. In de slotminuten van de wedstrijd gloorde er 
alsnog hoop op een gelijkspel. Jens was in een mooi en 
boeiend gevecht - compliment voor beide spelers - knap op 
een pion voorsprong gekomen en bovendien had Timo 
Zunderman de winst gepakt door zijn tegenstander in het 
eindspel te overklassen. In de slotseconden probeerde Jens 
met een pionoffer winst te forceren, maar zijn tegenstander 
speelde zoals gezegd ook een uitstekende partij. Met ieder 
een pion en een loper van gelijke kleur werd het helaas voor 
Overschie remise en verloor het team met 2½-1½. 
 
De 2e wedstrijd moest SGO het opnemen tegen RSR Ivoren 
Toren 2 en wederom stond het team al na een paar minuten 
met 2-0 achter. Arslaan Farrukh (2) en Michiel Zunderman (4) 
waren duidelijk niet in vorm. Farmaan Farrukh (1) speelde 
daarentegen ijzersterk. Hij veroverde in de opening en stuk en 
won daarna overtuigend zijn partij. Seppe Schön (3) begon 
goed met pionwinst in de Ruy Lopez, maar hij kon zijn 
voorsprong helaas niet lang vasthouden. Hoewel hij veel hout 
verloor wilde hij echter niet van opgeven weten, wat hem toch 
een half punt opleverde. Door een overdaad aan materiaal 
zette zijn tegenstander hem namelijk pardoes pat. Ondanks dit 
mazzeltje voor Seppe verloor het team ook de tweede 
wedstrijd met 2½ -1½. Hoewel hij enige moeite had om het 
tijdens het eindspel af te maken - “Meester ik moet echt het 
eindspel beter leren spelen.”, was zijn eigen conclusie - 
speelde Farmaan Farrukh (1) ook de laatste wedstrijd tegen 
Papendrecht/Alblasserdam 1 een uitstekende partij. Met voor 
hem kenmerkende trucs in de opening veroverde hij de dame 
en een stuk en verzekerde hij zich dus al vroeg in de partij van 
de winst. Op de andere borden verging het Overschie helaas 
niet zo goed. Timo Zunderman (2), Jens Erdtsieck (3) en 
Seppe Schön (4) troffen alle drie een sterkere tegenstander 
en kwamen dan ook alle drie met een stuk achterstand uit de 
opening. Voor Jens betekende dit tevens dat zijn verdediging 
als een kaartenhuis instortte en hij kort na de opening moest 
opgeven. Timo en Seppe knokten beide langer door, maar ook 
hen lukte het niet om het tij te keren waardoor de laatste 
wedstrijd met 3-1 werd verloren. 
 

 
 
Ondanks de vierde en dus laatste plaats in poule 6 tijdens de 
slotavond kan het jeugdteam terugkijken op een geslaagd 
seizoen. Het wist twee keer te promoveren naar de 3e klasse 
en zich twee keer in deze klasse te handhaven. Een klein 
smetje was helaas de degradatie naar de 5e klasse tijdens de 
voorlaatste ronde. Belangrijker is echter de zichtbare groei in 
de Groene Hart Jeugdcup van voornamelijk Farmaan, Timo en 
Jens, maar ook het goede debuutseizoen van Seppe. 
 

Serge Erdtsieck 
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RSB Beker
Op naar de Kwartfinale 
Deze vrijdagavond gingen wij op weg naar De Oude Dame van 
Zuid zoals de bijnaam luidt van Charlois Europoort. Daan was 
ons vooruitgesneld en had alvast de plichtplegingen gedaan.  
 
Na een verhaaltje van de wedstrijdleider konden we gaan 
beginnen. Dit team speelt in de promotieklasse dus dat 
beloofde een pittige wedstrijd te gaan worden. Han kon zijn 
ogen niet geloven maar op zet 14 Pc6xd4 (zie diagram) dacht 
zwart een pion te kunnen winnen. Na de 20e zet was duidelijk 
dat zijn tegenstander de afwikkeling geheel verkeerd had 
beoordeeld en hij speelde nog zo’n 25 zetten door na het 
stukverlies. Vrij kansloos. Maar het eerste punt was binnen. 
Op de overige borden moest nog flinke strijd worden geleverd. 
Daan stond er het best voor van allemaal maar had wel aardig 
wat tijd gestoken in het vinden van de juiste zetten. Jeroen had 
veel tijd over maar moest later in de denktank wat hem tijd 
kostte. Jeroen kreeg wel een betere stelling en later een 
gewonnen stelling die wegens tijdnood in remise eindigde. 
Ondergetekende stond wat minder en moest geduldig 
afwachten. Op zet 30 deed ik een minder goede zet waarna ik 
een pion achter kwam te staan. In tijdnood trachtte ik zo aktief 
mogelijk te spelen onder opoffering van wat pionnetjes. Hierna 
moest wit wel met remise genoegen nemen op straffe van mat 
of stukverlies. Einduitslag : 1,5 - 2,5. Overschie bekert door. 
 

 
 

H. Smit - G. Kamerman, stand na 14. Pc6xd4 
Gevolgd door: 15. Pxd4 Lxd4, 16. Pxe4 dxe4, 17. Lc4! 

 

 
 

H. Smit - G. Kamerman, stand na 17. Lc4! 
Gevolgd door: 17. ... Tf8-f6, 18. Lxe6 Dxe6, 19. Dxe6 Txe6, 20. Txd4 

 
 

D. Smit - M. den Bleker, stand na 26. Pe5-g4!  
Gevolgd door: 26. ... Kh8, 27. f6 Txf6, 28. Pxf6 Lxf6, 29. Dd6 Dg4 etc. 

 
 

 
 

D. Smit - M. den Bleker, stand na 33. Dc6-e8 
 
Daan staat hier nog steeds goed maar door tijdnood moet 
hij remise aannemen. 
 
 

 
 

A. Lammers - J. v/d Meer, stand na 18. ... Kg8-f7 
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A. Lammers - J. v/d Meer, stand voor 29. Df2-e3 
 
Hier heeft Jeroen zijn stelling aanzienlijk verbeterd. Na 29. 
De3 houdt de notatie wegens tijdnood op. Hij komt in het 
eindspel 3 pionnen voor te staan. Maar weet helaas niet te 
winnen door tijdnood. 
 

 
 

T. Dulk - A. van Kempen, stand voor 30. ... Ph5-f6? 
 

 
 

Eindstelling T. Dulk - A. van Kempen 
 
Eerst 30. … Lxa1 i.p.v. 30. … Pf6 was beter geweest (eerste 
diagram). Hierna verloor ik na dubbele ruil een pion op d6. Er 
zijn heel wat zetten daarna gespeeld. Zwart heeft actief 
tegengespeeld en in de positie van het rechter diagram werd 
tot remise besloten. 

 

Arnout van Kempen 
 

Uitslagen Ronde 2 
CSV - Moerkapelle 3 - 1 
Nieuwerkerk a/d IJ. - Spijkenisse 1 - 3 
Zwijndrecht - Dordrecht 0 - 4 
De IJssel - Krimpen a/d IJssel ½ - 3½ 
Charlois Europoort - Overschie 1½ - 2½ 
HZP Schiedam - Barendr./IJsselm. 2½ - 1½ 
SO Rotterdam - Sliedrecht 2½ - 1½ 
Erasmus - Rokado 1 - 3 
 
Individuele Uitslagen Ronde 2 
Gijsbert Kamerman - Han Smit 0 - 1 
Ton Dulk - Arnout van Kempen ½ - ½ 
Marcel den Bleker - Daan Smit ½ - ½ 
Albert Kamman - Jeroen van der Meer ½ - ½ 
 
Individuele Score na Ronde 2 
P Speler N Mp 
1 Daan Smit 2 1½ 
2 Jeroen van der Meer 2 1½ 
3 Han Smit 1 1 
3 Hans Doornheim 1 1 
4 Arnout van Kempen 2 ½ 
 
 
Bekeravontuur ten Einde 
Zoals verwacht kwam HZP Schiedam op vrijdag de 13e met 
een sterk team opdagen. Nadat Erik Brandenburg het 
gebruikelijke introductiepraatje had gehouden konden we van 
start gaan. Na een klein uur spelen werd al snel duidelijk dat 
de Overschieënaars het moeilijk zouden krijgen. Rode oren en 
gezichten en veel minder bedenkijd dan de tegenstanders. De 
enige uitzondering hierop was Han Smit. Tegen John van 
Baarle kwam hij wat passief te staan, maar niet veel slechter 
en zijn achterstand in bedenktijd was beperkt tot zo’n 10 
minuten. Niet echt iets om je zorgen over te maken. 
 
Naarmate de wedstrijd vorderde zag het er nog slechter voor 
ons uit. Daan Smit stak zeeën van tijd in het zoeken naar 
antwoorden op het aanvallende spel van Aad Juijn. Een 
opening die je amper ziet in de praktijk. De opening is 
genoemd naar de Nederlandse politicus Roel van Duijn. Ga 
het maar eens opzoeken. Daan had erg weinig tijd over in een 
moeilijke stelling en dan komt de fout snel. Hij verloor een stuk 
en daarmee de partij. Daarna was ik als tweede klaar. Tegen 
een import Oekraïner kwam ik in de Franse opening slecht te 
staan. Een dame manoeuvre naar b5 was niet goed, maar een 
zet kort daarna leide tot eenvoudig pionverlies. Moet je niet 
doen tegen een sterke speler. Daarna kreeg ik misschien nog 
wel kansjes, maar niet veel meer dan dat. Ik dacht een 
verdediging gevonden te hebben door een toren tegen paard 
te ruilen in een gesloten stelling. Mijn tegenstander, die bijna 
alles á tempo speelde trok in de cruciale fases wat meer tijd 
uit en vond tegen dit kwaliteitsoffer het juiste plan en dus 
moest ik uiteindelijk opgeven. 
 
Daarna was Han aan de beurt. Een verlies was niet nodig en 
een remise was zeker niet onrealistisch geweest. Maar zoals 
dat gaat tegen sterke spelers; je hoeft maar een iets mindere 
zet te doen en dan ga je er uiteindelijk toch aan. Tenslotte 
Jeroen. Ook in een Franse variant terecht gekomen en kwam 
net als ik niet best uit de opening. Zijn pion op c3 zou op den 
duur gaan vallen en daarmee de verzwakte damevleugel. In 
tijdnood vond Jeroen nog een goed plan tegen de vijandelijke 
koning. Door zijn pion op c3 op te geven en zijn torens te 
verdubbelen op de g-lijn wist hij aanval te creëren. Zwart 
overschatte zijn stelling en verloor onverwacht. Eindstand 1-3. 
 

Arnout van Kempen 
 

Schaakgenootschap Overschie  24/40 
  



Overschie Schaakt  mei 2015 
 

 
 
 
 

 
 

A. Juijn - Daan Smit. Stand na 14. Da4+. 
 
 
 

 
 

A. Juiijn - Daan Smit. Zwart heeft zojuist 21. Ph4 gespeeld. 
 
 
 

 
 

A. Juijn - Daan Smit. Na 27. Txh1 volgt 28. e5-e6+. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Arnout van Kempen - A. Kapitonenko. Na 0-0 volgt pionwinst Pc6xe5. 
 
 
 

 
 

Arnout van Kempen - A. Kapitonenko. Na Td5 volgt Te1xe4. 
 
 
 

 
 

Arnout van Kempen - A. Kapitonenko. Zwart speelt 39. b6-b5. 
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J. van Baarle - Han Smit. Na Pd6-f5 volgt dameruil. 
 

 
 

J. van Baarle - Han Smit. Na Lc1 volgt Pd6. 
 

 
 

J. van Baarle - Han Smit. Na Lb2-f6 volgt Lc5-e3. 
 

 
 

Jeroen v/d Meer - D. van Loenen. Nu volgt 24. Ld2-e1. 
 

 
 

Jeroen v/d Meer - D. van Loenen. Nu volgt 34. Ld2-e1. (wederom) 
 

 
 

Jeroen v/d Meer - D. van Loenen. Zwart dreigt na een damezet mat op h3. 
Maar wit is eerder. Er volgt 39. Tg2-97 en mat volgt spoedig. 

 
Uitslagen Kwartfinale 
Spijkenisse - CSV * 2 - 2 
Krimpen a/d IJ. - Dordrecht 2½ - 1½ 
Overschie - HZP Schiedam 1 - 3 
Rokado - SO Rotterdam 3 - 1 
 
Individuele Uitslagen Kwartfinale 
Han Smit - John van Baarle 0 - 1 
Arnout van Kempen - Oleksii Kapitonenko 0 - 1 
Daan Smit - Aad Juijn 0 - 1 
Jeroen van der Meer - Daniel van Loenen 1 - 0 

Individuele Score na Kwartfinale 
P Speler N Mp 
1 Jeroen van der Meer 3 2½ 
2 Daan Smit 3 1½ 
3 Han Smit 2 1 
4 Hans Doornheim 1 1 
5 Arnout van Kempen 3 ½ 
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Toernooischaak
 

Koldertoernooi
Op vrijdag 3 april deden zo’n 25 jeugdspelers van SGO mee 
aan het traditionele koldertoernooi. Doordat meerdere pionnen 
of stukken door paaseitjes worden vervangen leverde het weer 
kolderieke taferelen op. In de 1e ronde werden bijvoorbeeld 
alle pionnen vervangen door de paaseitjes. 
 

 
 
En in een andere ronde waren alle stukken op de koning na 
veranderd in paaseieren, die als paarden fungeerden. Het is 
grappig schaken met zoveel vermomde paarden op het bord. 
Het doel was natuurlijk om zoveel mogelijk paaseitje van de 

opponent te veroveren en dat bleek de gehele avond vrij 
aardig te gaan. 
 

 
 
De jeugdavond werd afgesloten met een speurtocht naar de 
verstopte paaseitjes in het Prachthuis. Ondanks dat de eitjes 
door een aantal ouders en jeugdtrainers vrij goed verstopt 
waren, werden de meeste toch al snel gevonden. 
 

Ronald Verbeek 
 

 
 

   
 
 

   
 

 

   
  

Schaakgenootschap Overschie  27/40 
  



Overschie Schaakt  mei 2015 
 

Brandenburg Wint Uurtoernooi
Intussen traditiegetrouw werd op de laatste vrijdagen voor de 
Algemene Ledenvergadering het SG Overschie Uurtoernooi 
gespeeld. In totaal streden 24 leden op 8, 15 en 22 mei om de 
eervolle titel. Na een aantal keer stuivertje wisselen aan de top 
pakte Erik Brandenburg uiteindelijk de ‘gouden plak’ of beter 
gezegd dikste stapel consumptiebonnen. Deze bleven echter 
niet lang in de broekzak van Henk en Erik en dus werd het snel 
erg gezellig … en baldadig, maar dat moet af en toe kunnen. 
 

 

Nr. Naam MP WP SB 
1 Erik Brandenburg 8,0 46,0 40,00 
2 Henk Ochtman 7,5 45,0 34,25 
3 Pim Kleinjan 6,0 49,0 25,50 
 Aad Everwijn 6,0 46,5 29,00 
5 Albert Segers 5,5 47,0 25,50 
 Serge Erdtsieck 5,5 37,5 19,75 
7 Hans Doornheim 5,0 47,0 20,50 
8 Han Smit 4,5 47,0 24,00 
 Ronald Verbeek 4,5 47,0 18,25 
 Mario Dirks 4,5 39,0 12,75 
11 Cor van Lennep 4,0 43,0 19,75 
 Niels van Diejen 4,0 42,0 11,50 
 Jurriaan Verbeek 4,0 39,5 15,75 
 Wil de Gids 4,0 37,0 12,00 
 Loubna Tarifit 4,0 32,5 11,75 
16 Jeroen van der Meer 3,5 38,0 19,50 
 Oumaima Tarifit 3,5 32,0 12,50 
 Alex van Trirum 3,5 30,0 9,25 
19 Martin Schlüter 3,0 36,0 8,00 
 Mounia Tarifit 2,5 40,5 20,25 
 Jan de Liefde 2,5 35,5 12,50 
22 Ruud Gorseman 2,0 38,0 11,75 
23 Leo Meerman 1,0 40,5 20,25 
24 Jasper van Dis 0,5 36,5 1,75 

 

 

Geografisch Overzicht Schaakverenigingen RSB 

 
 

1. 3-Torens (Bergschenhoek) 
2. Ashtapada (Hoogvliet) 
3. Barendrecht/IJsselmonde (Barendrecht) 
4. Charlois/Europoort (Rotterdam) 
5. CSV (Capelle a/d IJssel) 
6. Dordrecht (Dordrecht) 
7. Erasmus (Rotterdam) 
8. Fianchetto (Schiedam) 
9. Hendrik Ido Ambacht (H. Ido Ambacht) 
10. Hoeksche Waard (Numansdorp) 
11. Het Houten Paard (Brielle) 
12. HZP Schiedam (Schiedam) 
13. Klim-Op (Capelle a/d IJssel) 

14. Krimpen a/d IJssel (Krimpen a/d IJssel) 
15. Maassluis (Maassluis) 
16. Messemaker 1847 (Gouda) 
17. Moerkapelle (Moerkapelle) 
18. Nieuwerkerk a/d IJssel (Nieuwerk. a/d IJ) 
19. Onésimus (Rotterdam) 
20. Ontspanning (Ouddorp) 
21. SOF/DZP (Oude-Tonge / Middelharnis) 
22. Overschie (Rotterdam) 
23. Papendrecht/Alblasserdam (Papendr.) 
24. De Penning (Rozenburg) 
25. De Pionier (Hellevoetsluis) 
26. Ridderkerk (Ridderkerk) 

27. Rokado (Nieuw-Beijerland) 
28. RSR Ivoren Toren (Rotterdam) 
29. Shah Mata (Rotterdam) 
30. Sliedrecht (Sliedrecht) 
31. SO Rotterdam (Rotterdam) 
32. ’t Springende Peert (Puttershoek) 
33. Spijkenisse (Spijkenisse) 
34. Waddinxveen (Waddinxveen) 
35. De Willige Dame (Dordrecht) 
36. De IJssel (Moordrecht) 
37. Zwijndrecht (Zwijndrecht)

Schaakgenootschap Overschie  28/40 
  



Overschie Schaakt  mei 2015 
 

Evenementen
Tata Steel Chess 2015 
Helaas zit het mooiste schaaktoernooi dat in Nederland wordt 
gehouden er weer op voor dit jaar. In deze editie waren er 
prachtige uitstapjes van de hoofdgroep (Tata Steel Masters) 
naar Rotterdam en Den Haag. In Rotterdam was er de avond 
ervoor een leuk toernooi georganiseerd voor de bestuurders 
voor de RSB-verenigingen op de locatie waar een dag later de 
grootmeesters aan het werk zouden gaan. Omdat er wat 
weinig aanmeldingen waren werd het toernooi op het laatste 
moment opengesteld voor alle RSB-leden, zodat er uiteindelijk 
30 spelers onder de enerverende wedstrijdleiding van Simon 
v/d Beek een rapidtoernooi over 5 ronden met een bedenktijd 
van 15 minuten p.p. per partij gingen spelen. Overschie was 
goed vertegenwoordigd en de SGO-ers deden het goed. Henk 
Ochtman werd gedeeld eerste met 4,5 punt, Han Smit en 
ondergetekende eindigden met 3 punten in de top 10. Hans 
Doornheim en Wil de Gids haalden de 50% en alleen Pim 
Kleinjan speelde iets onder zijn niveau en haalde 2 punten. 
Tussen de ronden door werden de spelers rijkelijk voorzien 
van hapjes en drankjes, wat de sfeer van het toernooi nog 
verder bevorderde. Bij de prijsuitreiking werd (bijna) iedereen 
voorzien van een mooie fles wijn. 
 
Een dag later was het de beurt aan de grootmeesters. In een 
prachtige ambiance en met mooi uitzicht op de Erasmusbrug 
konden de spectaculaire partijen niet uitblijven. Zowel Magnus 
Carlsen als Anish Giri wonnen op fraaie wijze hun partijen. Het 
leek wel of die dag bijna alle RSB-leden een kijkje waren 
komen nemen, want je kon over de hoofden lopen. Het live 
commentaar werd op een bijzonder leuke wijze gedaan door 

Yasser Seirawan en de voor mijn onbekende, maar wel erg 
grappige Tex de Wit. Na afloop van hun wedstrijd kwamen de 
grootmeesters hun  partijen aan het massaal toegestroomde 
publiek zien. Ook op deze dag waren  een aantal SGO-ers op 
af gekomen. Kortom, een zeer geslaagde dag met een aantal 
andere schaakevenementen zoals een simultaan van Hans 
Böhm en een aantal jeugdschaaktoernooien. Op de websites 
van o.a. de RSB en van Tata staan ook uitgebreide verslagen 
en foto’s. 
 
Op zaterdag 24 januari 2015 reisde een behoorlijke delegatie 
van onze club richting Wijk aan Zee. De delegatie bestond uit 
een aantal sterke jeugdspelers met daarbij een aantal 
begeleiders. Ook dit werd een bijzonder leuke dag. In de 
kantine kon worden geschaakt (en Fokke demonstreerde ook 
zijn prachtige winstpartij), de partijen van de grootmeesters 
konden natuurlijk live worden bekeken, de analyses waren 
deze maal in een mooiere ruimte (met bar) dan vorig jaar en 
Hans Böhm verzorgde de analyses in zijn bekende en erg 
amusante stijl. Buiten de speelzaal was er ook van alles te 
doen met o.a. een leuke schaakmarkt (wel met veel eettentjes 
volgens Serge) en een Tata Steel paardentreintje. Na afloop 
gingen we eten bij het befaamde Hotel Sonnevanck om 
daarna op een iets later tijdstip dan was begroot weer richting 
huis te keren (met dank aan de chauffeurs Erik, Hans, Serge 
en Robbert). Op zondag erna was de laatste ronde en Magnus 
Carlsen werd de toernooiwinnaar met Anish Giri op een 
verdienstelijke gedeelde 2e plaats. Wat een mooi toernooi is 
dat toch! 
 

Ronald Verbeek 
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Filmfestival Rotterdam 
Met een iets kleiner groepje schakers en schaakouders dan 
verwacht hebben wij op uitnodiging van de organisatie van het 
filmfestival deze zondag de prachtige film ‘The Dark Horse’ 
bezocht. Een erg indrukwekkende film gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van de mentaal instabiele schaakgenie 
Genesis Potini uit Nieuw-Zeeland. Voor degene die de film 
hebben gemist heb ik goed nieuws, want medio juni 2015 zal 
de film (met Nederlandse ondertiteling) in de Nederlandse 
bioscopen te zien zijn. Waarschijnlijk zullen er bij ons op de 
club nog opnames worden gemaakt voor de trailer. 
 
Na afloop van de film is er door SGO een simultaan gehouden 
in de Willem Burgerzaal in de Doelen. Een erg mooie en druk 
bezochte locatie om zoiets te organiseren. Simultaangever 
Henk Ochtman speelde op 10 borden (doorlopend) tegen een 
aantal SGO-ers (Mario, Cor, Jurriaan, Seppe en zijn vader 
Pieter, Hans en Arnout) en aangeschoven bezoekers en 
haalde een prachtige score van 12 uit 13.Verdienstelijke 
remises waren er van Hans en Jurriaan. De overige spelers 

boden aardig wat tegenstand maar werden uiteindelijk allen 
verschalkt door Henk, die het ook erg leuk vond om een 
simultaan te geven. (en het ook erg goed deed in de contacten 
e.d.) Tijdens de simultaan was er erg veel belangstelling voor 
het schaken. Er werden ook veel foto’s gemaakt en er werd 
door een cameraman van de organisatie van het filmfestival 
ook een film gemaakt, die waarschijnlijk op de website van het 
filmfestival komen te staan. 
 
James Napier Robertson, de regisseur van The Dark Horse, 
was bijna de gehele tijd bij de simultaan aanwezig en speelde 
nog een paar partijtjes tegen SGO-er Rudram en tegen Alek. 
(van RSR Ivoren Toren). Na afloop van de simultaan werd er 
nog wat gesnelschaakt en nagepraat over de film en het 
schaken. Pieter (vader van Seppe) was lekker op dreef met de 
afdeling ledenwerving en ik denk dat wij hem wel vaker kunnen 
inhuren bij evenementen. Een aantal klasgenoten van Seppe 
en hun vaders werden erg door Pieter geënthousiasmeerd om 
te komen schaken bij SGO. Zou leuk zijn! 
 

Ronald Verbeek 
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Koningsdag 2015 
Ondanks de slechte weervoorspellingen bleef de gehele dag 
de zon schijnen bij een zeer aangename schaaktemperatuur. 
Helaas waren we een klein beetje later gepland in het 
Sidelingepark en moesten wij vanaf buiten het terrein onze 
spullen richting de 3 kramen en diverse kleedjes verplaatsen, 
zodat we gelijk voor die dag voldoende lichaamsbeweging 
hadden gehad. 
 

 
 

 
 
De tombolamannen Serge en Hans, geassisteerd door Dirk, 
waren een tijdje aan het puzzelen hoe ze de kraam met alle 
tombolaprijzen konden inrichten. Wel gaat e.e.a. elk jaar weer 
sneller. Inmiddels waren de andere 2 kramen ingericht als 
schaakkramen en kon er lekker worden gespeeld onder het 
genot van het zonnetje en muziek. De verkoop van de loten 
onder aanvoering van Hans en Ian ging gesmeerd. Ik ben wel 
bang dat beide in hun slaap nog steeds € 2,- altijd prijs aan het 
roepen waren.  Bij elk verkocht lot pakte Serge zijn lijst erbij 
en dat scheelde weer het nodige zoekwerk. 
 

 
 

Tijdens deze erg leuke dag kwamen er zo’n 25 leden en 
jeugdleden met of zonder aanhang een potje schaken, zodat 
bijna alle borden continue bezet waren. Ook leuk was dat er 
een aantal oud leden, waaronder Chloe en Capan, 
langskwamen en een paar gaven aan binnenkort weer te 
komen schaken. Ik schat dat wij in totaal 15 tot 20 niet leden 
aan de borden hebben gehad en daar bleek aardig wat talent 
tussen te zitten. Zo speelde ik zelf tegen een jongetje van 10 
jaar die door een leuke combinatie een stuk van mij won, zodat 
ik nog alle zeilen bij moest zetten om te keepen. Hopelijk 
komen er een aantal op korte termijn een kijkje bij ons nemen. 
 

 
 

 
 
In het park waren veel ouders en kinderen in de weer om de 
nodige spullen te slijten. Ook waren er voldoende eetkramen 
en mogelijkheden om een versnapering te halen. Op het 
podium waren diverse optredens, waaronder van het koor 
waarvan Mario en Ian lid zijn. Op het eind van de middag 
waren bijna alle loten verkocht en kon de boel weer worden 
ingepakt. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor hun 
aanwezigheid en inzet op deze erg geslaagde dag! 
 

 
 

Ronald Verbeek  
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Meesterlijk
Leningrader van het Nimzoindisch 
“De Leningrader Variant van de Nimzoindische Verdediging”, 
zo luidde de titel van een interessant artikel, geschreven door 
de befaamde Soviet schaaktrainer  Vladimir Grigoryevich Zak. 
Het werd gepubliceerd in 1957 (dus ruim 50 jaar geleden!) in 
het gezaghebbende tijdschrift “Shajmaty” en snel daarna in 
schaakmagazines over de hele wereld, zoals het “Ajedrez” uit 
Argentinië. Zelf speel ik deze variant al vijfenveertig jaar. Pas 
na het bestuderen van bovengenoemd artikel! Omdat alles 
wat oud is al snel wordt vergeten, leek het me opportuun om 
deze jeugdliefde weer op te rakelen en zowel haar kwaliteiten 
als haar eigenzinnigheden met u te delen. Bobby Fischer zei 
het al: “gewoon met de loper op c3 pakken en daarna is het 
paardenkoppel sterker dan het loperpaar”. Garry Kasparov 
deed er nog een schepje bovenop door hetzelfde “recept” te 
geven met de mededeling: “dit weet elke 10-jarige in elke 
Russische schaakclub!”  
 
Wel, volgens mij zijn de zaken niet zo eenvoudig als ze eruit 
zien. Vandaag de dag wordt deze variant nog steeds 
gespeeld. Een grootmeester roemde het als zijnde “de meest 
agressieve aanpak tegen het Nimzoindisch”. Tevens kan men 
dit zien als een eerbetoon aan zijn grote voorvechter, de 
inmiddels 78-jarige Boris Spassky, die door alle schakers een 
warm hart wordt toegedragen. Nogmaals Kasparov, in deel 3 
van My Great Predecessors: “over het algemeen zijn de witte 
resultaten niet zo denderend, met uitzondering van de partijen 
van… Spassky: +17 -1 =11 !” 
 
Mijn vertaling van het artikel van Vladimir G. Zak (1957), wat 
een goede uitgangspositie verschaft voor een eerste 
kennismaking met deze scherpe variant. 
 
Ajedrez (Editorial Sopena Argentina, nrs.40 en 41 (Aug. en 
Sep.1957 ): heel weinig is er gezegd over de variant … 
 

d4 1 Pf6  Pc3 3 Lb4 
c4 2 e6  Lg5 4 … 

 

 
 
… die af en toe in de meesterpraktijk werd gespeeld. Daarom 
is het zeer instructief de analyses te bekijken van de 
Sovietmeester V. Zak zoals ze pas geleden verschenen zijn in 
het tijdschrift “Shajmaty”.  
 
(Vanaf nu is V. Zak aan het woord.) 
 
In de literatuur over schaakopeningen bestaat tot heden geen 
enkel systematisch werk over de variant van het Nimzoindisch 
die begint met 4. Lg5.  

De zet 4. Lg5 zag men sporadisch in de partijen van de jaren 
dertig van deze eeuw. Zonder twijfel zijn de strategische 
ideeën van deze variant ontwikkeld door verschillende 
meesters uit Leningrad, inclusief the auteur van dit artikel, in 
de na-oorlogse periode. 
 
Na 1. d4 Pf6, 2. c4 e6, 3. Pc3 Lb4, 4. Lg5 is het belangrijkste 
antwoord van zwart 4. … h6 om de witte loper van de 
verdediging van de damevleugel te verdrijven. In de partij 
Aljechin - Znosko-Borowski (Birmingham 1926) ruilde wit zijn 
aangevallen loper voor het paard, door 5. Lxf6. Aljechin was 
van oordeel dat zwart door 5. … Lxc3+, 6. bxc3 Dxf6 het nut 
van diens 4e zet in twijfel kon trekken. In het geval van 5. … 
Dxf6 (wat Znosko-Borowski speelde) “krijgt wit een zeker 
ruimtevoordeel zonder met de zwakte van een dubbelpion 
opgescheept te zitten”. Duidelijk is dat 5. Lh4 sterker is. 
 
De basispositie van de variant ontstaat na: 
 

… 4 h6  d5 6 … 
Lh4 5 c5     

 

 
 
En hier heeft zwart verschillende mogelijkheden. We bekijken: 
 
A. 6. … Da5 
 
Door deze zet kan wit de zwarte koningspionnen verdubbelen. 
Gezien de achterstand van de zwarte ontwikkeling krijgen ze 
een zware aanval over zich heen. In deze variant is een grote 
rol weggelegd voor de witte damepion, door de zwarte 
normale ontwikkeling te verstoren. 
 

… 6 Da5  Dc2 8 d6 
Lxf6 7 gxf6     

 
Een poging van zwart om de witte velden te controleren door 
middel van 8. … f5 loopt op niets uit. In de partij Zak - Lilienthal 
(Baku, 1951) ging het zo: 9. g3! d6 (Indien 9. … b5 volgt 10. 
Lg2 Lb7, 11. Ph3 bxc4, 12. Pf4 met de dreiging 13. dxe6) 10. 
Lg2 Lxc3+, 11. bxc3 Da6, 12. Pf3 Dxc4, 13. Pd2 Da6, 14. 0-0 
Pd7, 15. e4 fxe4, 16. dxe6 fxe6, 17. Dxe4 met een 
onweerstaanbare aanval. Ook 8. … d6 geeft wit beter spel: 
 
a) 9. e4 Lxc3+, 10. bxc3 e5, 11. Pe2! [Veel beter dan de 

routinezet 11.Ld3 ] 11. … h5, 12. h4 Pd7, 13. Pg3 Pb6, 14. 
Le2 Lg4, 15. Lxg4 hxg4, 16. Dd3 Da4, 17. Pf5 Kd7, 18. 
Pe3 Tag8, 19. g3 gevolgd door 20. Kf1 en 21. Kg2. 
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b) 9. g3 e5, 10. Lh3 Pd7 (10. … f5 11.e4). De partij Baslavsky 

- Bivshev ging verder met 11. Pf3 Pf8, 12. Lxc8 Txc8, 13. 
Ph4 en wit heeft al een gewonnen stelling.  

 
Minder sterk was het witte spel in de partij Kortchnoi - Geller 
(USSR kamp. 1955): 
 
c) 9. Pf3 e5, 10. Pd2 Pd7, 11. g3 Pb6, 12. Lg2 Lxc3, 13. bxc3 

Da4, 14. Dd3 Ld7, 15. 0-0 0-0-0 en zwart heeft zich naar 
tevredenheid ontwikkeld. 

 
B. 6. … exd5 
 
Deze centrale ruil gevolgd door 7. cxd5 d6 geeft wit de kans 
op de formatie 8. f3 0-0, 9. e4 Te8, 10. Lb5 Pbd7, 11. Pge2, 
gevolgd door een pionnenaanval op de koningsvleugel. Zwart 
kan dit verhinderen door middel van een verwisseling van 
zetten: 7. … 0-0 en nu gaat 8. f3 Te8, 9. e4 niet wegens 9. … 
Pxe4. Zonder twijfel is de zet 7. … d6 de meest nauwkeurige, 
omdat alleen op deze manier zwart een ander vervelende witte 
formatie kan aanpakken:  8. e3  9. Ld3 en meteen 10. Pge2. 
 
Laten we enkele voorbeelden uit de meesterpraktijk bekijken: 
 

… 6 exd5  e3 8 Pbd7 
cxd5 7 d6  Ld3! 9 … 

 
De enige zet die met succes kan vechten voor het initiatief. In 
de partij Spassky - Smyslov (Bucarest 1953) speelde wit 9. 
Lb5. Taimanov geeft deze zet een uitroepteken in zijn boek 
over het Nimzoindisch met als oordeel dat hiermee wit een 
positioneel voordeel behoudt. Er moet echter gezegd worden 
dat zwart na  9. Lb5 het betere spel krijgt door 9. … Lxc3+! 
(Veel sterker dan 9. … 0-0 dat Smyslov speelde in 
aangehaalde partij) 10. bxc3 a6, 11. Lxd7+ Lxd7, 12. Pe2 Lb5. 
 

… 9 Da5  bxc3 12 Lxc3 
Pge2 10 Pxd5  Pxc3 13 Dxc3 
0-0 11 Pxc3     

 

 
 
Tot pas geleden heeft wit niet kunnen bewijzen dat zijn 
pionoffer correct is. Meer licht werd op dit probleem geworpen 
in de partij Kortchnoi - Gipslis (Riga 1955) dat verder ging met  
14. Le2! 0-0, 15. Le7 Te8 Hier moest, zoals Kortchnoi aangaf, 
i.p.v. het gespeelde 16. Lxd6, 16.Dxd6 gedaan worden, en 
wegens de dreiging 17. Lb5 is zwart verplicht om de dames te 
ruilen met 16. … De5 (in geval van 16. … Da5 is 17. Tab1 heel 
sterk) 17. Dxe5 Pxe5, 18. Lxc5. Wegens het bezit van het 
loperpaar moeten de kansen van wit hoger aangeslagen 
worden. 
Indien zwart voor een andere verdedigingsmethode kiest kan 
ze gemakkelijk in de problemen komen. Hiervan zijn vele 
voorbeelden, waaronder de partij Zak - Shamkovich (Baku 

1951), Kortchnoi - Persitz (Hastings 1955-56) en Tolush - 
Cholmov (Leningrad 1855). 
 
De eerste partij ging zo:  
7. cxd5 0-0, 8. e3 d6, 9.L d3 Lxc3+, 10. bxc3 Pbd7 (Gevaarlijk 
is het om de pion te pakken met 10. … g5, 11. Lg3 Pxd5) 11. 
Pe2 Pe5, 12 .0-0 g5, 13. f4 Pxd3, 14. fxg5 Pb2, 15. Db3 Pe4, 
16. Dxb2 hxg5, 17. Pg3! Te8, 18. Dc2 Pxg3, 19. Lxg3 en wit 
heeft hele goede aanvalsperspectieven tegen de verzwakte 
zwarte koningsvleugel. Niet mogelijk is 19. ... Txe3 wegens 20. 
Txf7! 
  
De partij Kortchnoi - Persitz verliep als volgt: 9. ... Pbd7, 10. 
Pge2 Pe5, 11. 0-0 Lxc3, 12. Pxc3 Pg6, 13. Lg3 a6, 14. a4 De7, 
15. e4 Pg4, 16. Le2 Pf6, 17. Dc2 Lg4, 18. f3 Ld7, 19. Tae1 
Tae8, 20. f4 Lg4 en nu, zoals aangegeven door Taimanov, 
wint wit met 21. e5 dxe5, 22. fxe5 Pxe5, 23. Lxg4 Pfxg4, 24. 
h3 enz. 
 
C. 6. … b5 
 
Deze tegenstoot is de meest interessante voortzetting; ze 
kwam voor het eerst voor in de partij Zak - Averbach (Moskou 
1947). Na 7. dxe6 7. ... fxe6, 8. e4 0-0, 9. Dc2 Da5, 10. Lxf6 
Txf6, 11. cxb5 a6, 12. e5 Tf7, 13. Ld3 axb5, 14. Lg6 Tf8, 15. 
Pf3 Lxc3+, 16. bxc3 Da4, 17. 0-0 Lb7 en zwart heeft een 
overweldigend voordeel bereikt. Maar het is duidelijk dat het 
witte spel sterk verbetert kan worden met 7. e4! Na het 
natuurlijke antwoord 7. ... g5, 8. Lg3 Pxe4, 9. Le5 heeft zwart 
verschillende mogelijkheden. 
 

… 6 b5  Lg3 8 Pxe4 
e4! 7 g5  Le5 9 … 

 

 
 

a) 9. ... f6, 10. Ld3! Pxc3  
 
De partij Zak - Fridstein (Leningrad 1956) heeft laten zien dat 
10. ... exd5 erg gevaarlijk is: 11. Lxe4! dxe4, 12. Ld6 h5, 13. 
Pge2 Lb7, 14. 0-0 Lxc3, 15. Pxc3 bxc4, 16. Te1 Kf7, 17. Pxe4 
Lxe4, 18. Txe4 Pc6, 19. Dd5+ Kg6, 20. Tae1 Dg8, 21. Dxc5 
Df7, 22. h4 en wit wint het geofferde materiaal weer terug. 
 
… 11. bxc3 fxe5  
 
Indien 11. ... 0-0 zou kunnen volgen 12. Dh5 De7 (12. ... De8, 
13. Dxh6 Df7, 14. Lxf6) 13. Ld6 Lxc3+, 14. Kf1 Dg7, 15. Lxf8 
Kxf8, 16. Tc1 en ondanks het feit dat zwart twee pionnen heeft 
voor de kwaliteit, verkeert ze in een penibele situatie. 
 
… 12. Lg6+ Ke7, 13. cxb4 
 
en wit heeft een sterke aanval tegen de zwarte koning die  erg 
onbeschut staat. 
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b) 9. ... Tg8, 10. Ld3 exd5 
 
10. ... Pxc3 11. bxc3 La5 (In geval van 11. ... d6 volgt 12. cxb4 
dxe5, 13. bxc5 met voordeel voor wit) 12. Lh7 en zwart verliest 
de kwaliteit. 
 
… 11. Lxe4 dxe4, 12. Pge2! Pc6, 13. Ld6 
 
en wit staat op winst. 
 
c) 9. ... 0-0 10. Dh5 
 
Niet goed is de zet van Lilienthal tegen Estrin (Baku 1951) 10. 
f3? Pxc3, 11. bxc3 d6, 12. cxb4 dxe5, 13. bxc5 bxc4, 14. Lxc4 
Da5+, 15. Kf1 Dxc5 enz.  
 
… 10. ... d6 
 
10. ... Kh7 verliest: 11. Ld3 exd5 (of 11. ... f5, 12. h4 Lxc3+, 
13. Lxc3! g4, 14. Lxe4 fxe4, 15. Dxg4) 12. 0-0-0 Lxc3, 13. Lxc3 
f5, 14. Lxe4 fxe4, 15. h4 d4, 16. hxg5 Db6, 17. Txd4 cxd4, 18. 
Lxd4 Dg6, 19. Dxh6+ Dxh6, 20. Txh6+ Kg8, 21. g6 enz.  
 
… 11. Ld3 Pxc3! 
 
Na 11. ... dxe5, 12. Lxe4 f5, 13. Dg6+ Kh8, 14. Dxh6+ Kg8, 
15. Dg6+ Kh8, 16. g4 Df6, 17. Dxf6+ Txf6, 18. h4! gxh4, 19. 
Txh4+ Kg7, 20. Lh1 heeft wit beter spel.  
 
… 12. Dxh6 Pe4+, 13. Kf1 dxe5, 14. Lxe4 f5, 15. Dg6+ 
 
met remise door eeuwig schaak. 
 
Van groot belang voor de evaluatie van deze variant is de partij 
Zak - Shaposhnikov (Sochi 1952) waar op 7. e4 de zet 7. ... 
exd5 werd gespeeld. 
 

… 6 b5  e4! 7 exd5 
 

 
 
Nu gaat 8. cxd5 niet wegens g5 gevolgd door Pxe4. De partij 
ging als volgt verder: 8. exd5 0-0, 9. Ld3 bxc4, 10. Lxc4? (10. 
Lc2 was te overwegen) 10. ... De8+ 11.De2, [11. Pge2 De4] 
11. ... Pe4, 12. Tc1 La6 met groot voordeel voor zwart. 
 
Later in de partij Zak - Levin (Leningrad 1953) verbeterde wit 
zijn spel met 9. cxb5! Te8+, 10. Le2 g5, 11. Lg3 Pe4, 12. Tc1 
Df6, 13. Kf1 Lxc3 (Indien 13. ... Pxc3 volgt 14. bxc3 Lxc3, 15. 
Dc2 Ld4, 16. Pf3) 14. bxc3 Pxc3, 15. Dc2 Pxd5, 16. Lf3 Lb7, 
17. Td1 Pe3+, 18. fxe3 g4, 19. Lf4 met voordeel voor wit. 
 
In het match-toernooi USSR - Joegoslavië (1956) speelde 
Durasevic (met zwart tegen Kortchnoi) 7. ... d6. 
 

… 6 b5  e4! 7 d6 
 

 
  
Wit reageerde goed met 8. Dc2 0-0, maar reeds op de 
volgende zet maakte hij een fout met  9. dxe6? en kwam na 9. 
... Pc6! in de problemen. Ook 9. cxb5? met ingewikkeld spel is 
niet goed; want na 9. ... exd5, 10. exd5 De8+, 11. Le2 Pxd5, 
12. Kf1 Lxc3, 13. bxc3 Pf4 staat zwart duidelijk beter. De 
correcte behandeling is het voortzetten van de ontwikkeling 
met 9. Ld3 bxc4, 10. Lxc4 exd5, 11. exd5 en nu is 11. ... De8+ 
krachteloos omdat het veld e4 bewaakt wordt door de witte 
dame. 
 
D. 6. … Lxc3+, 7. bxc3 e5 
 
De poging om het centrum te sluiten is een plan dat zich 
helemaal rechtvaardigt vanuit een positioneel oogpunt. Zwart 
probeert de bewegelijkheid van de witte lopers in te perken , 
en wanneer ze sterke velden voor haar paardenkoppel heeft 
gevonden, om dan te profiteren van de zwakte van de witte 
dubbelpion op de c-lijn. Dit plan werd succesvol volbracht in 
de partij Lipnitsky - Bivshev (Kamp. USSR van 1952): 8.e3 d6. 
 

… 6 Lxc3+  e3 8 d6 
bxc3 7 e5     

 

 
 
9. Ld3 Pbd7, 10. Pe2 e4!, 11. Lc2 De7, 12. 0-0 g5, 13. Lg3 
Pb6 en wit heeft serieuze problemen. Er moet op  gewezen 
worden dat het voor zwart heel belangrijk is om op het juiste 
moment e5-e4 te spelen, om zo het sleutelveld e5 te 
beheersen. In de partij Zak - Osmolovsky (Sochi 1952) deed 
zwart die opmars niet op tijd en kwam prompt in een verloren 
positie terecht: 10. ... 0-0, 11. 0-0 Te8, 12. f4 exf4, 13. exf4 
Da5, 14. Pg3 g6, 15. Dc2 Kg7, 16. Tac1 enz. 
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Antoshin, in zijn commentaar op zijn partij tegen Tolush (wit) 
gespeeld in Leningrad 1955), gaf als aanbeveling 9. Ld3 g5, 
10. Lg3 e4, 11. Lc2 De7, 12. Pe2 Pbd7, 13. h4 Tg8, 14. hxg5 
hxg5, 15. Db1 en de witte kansen lijken niet slecht. Wij zouden 
met zijn oordeel akkoord kunnen gaan, indien zwart niet de zet 
9. ... e4! tot zijn beschikking zou hebben; in plaats van 9. ... 
g5?. Nu verliest 10. Lxe4? een stuk, en na 10. Lxf6 Dxf6, 11. 
Lxe4 Dxc3+ een pion, dus is 10. Lc2 verplicht waarna we met 
10. ... De7, 11. Pe2 Pbd7 weer in de stelling van Lipnitsky - 
Bivshev komen. Wit kan deze vervelende stelling vermijden 
door 9. f4 te spelen. 
 
De partij Cherepkov - Taimanov (Leningrad 1955) ging verder 
met 9. ... exf4, 10. exf4 De7+, 11. De2 Dxe2+, 12. Pxe2 Pe4, 
13. Pg3 Pxg3, 14. Lxg3 Lf5 met gelijk spel. Niet goed is 9. ... 
e4, 10. Le2 0-0, 11. g4 gevolgd door 12. Ph3. Na 9. ... g5!? 
komt er een gecompliceerde stelling op het bord, die gunstig 
voor wit lijkt te zijn. Bijvoorbeeld 10. fxg5 Pe4, 11. Dh5! Da5, 
12. Pe2 Pxc3, 13. Kf2 Pe4+, 14. Kg1 Dd2, 15. Lf2 Pxg5, 16. 
Pg3 enz. 
 
Zonder enige twijfel heeft de partij Zak - Moisejev laten zien 
dat de zet 9. f4 geen enkel gevaar voor zwart inhoudt, omdat 
ze over een geforceerd vervolg beschikt: 9. ... De7!, 10. Lxf6 
Dxf6, 11. Dd2 exf4, 12. exf4 0-0, 13. Ld3 Lf5 (Nog beter is 13. 
... Te8+, 14. Pe2 Lg4 gevolgd door de afruil van de loper tegen 
het paard om op deze manier te profiteren van de zwakke witte 
pionnen) 14. Pe2 Pd7, 15. 0-0 Tfe8, 16. Lxf5 Dxf5, 17. Pg3 
Dg4, 18. Dd3 Pb6, 19. h3 Dd7, 20. Pf5 en wit heeft ook de 
zwakke plekken in de vijandelijke stelling “bereikt”, met 
evenwichtige kansen tot gevolg. 
 
Als wit wil vechten voor beter spel in deze variant is het nodig 
om de dubbelsnijdende zet 8. d6 te gebruiken. 
 

… 6 Lxc3+  d6 8 … 
bxc3 7 e5     

 

 
 
Jammer genoeg heeft deze zet tot heden nog geen intrede 
gedaan in de praktijk en moeten we tevreden zijn met enkele 
analyses zoals: 
 
a) 8. ... Da5?, 9. Tc1! Dxa2, [9. ... Pe4?, 10. Dd5] 10. Lxf6 

gxf6, 11. e3. De extra zwarte pion weegt niet op tegen de 
achterstand in ontwikkeling en verzwakte koningsstelling.  

b) 8. ... 0-0, 9. e3 Te8! (Indien 9. ... Pc6 komt 10. Ld3 Te8, 
11. Lf5 met druk) 10. Le2 Pc6, 11. Ph3! gevolgd door 0-0 
en f4. Het idee van de zet 11. Ph3! is te kunnen beschikken 
over de repliek Lg4 in geval van Te6. 

 
Het mag duidelijk zijn dat deze voorbeelden niets afdoen aan 
de kansen voor beide partijen en dat alleen de praktijk een 
duidelijk oordeel zal kunnen vellen over zo’n gecompliceerde 

stelling. Er moet ook op gewezen worden dat zwart, indien zij 
dat wil, deze variant kan vermijden door 6. ... Lxc3+, 7. bxc3 
d6. In dit geval moeten ze rekening houden met 8. dxe6 Lxe6 
[Minder is 8. ... fxe6, 9. e3 0-0, 10. Pf3 d5, 11. Le2] 9. e3 0-0, 
10. Pf3 d5, 11. cxd5 Lxd5, 12. Le2 die zonder twijfel, voordelig 
is voor wit.  
 
E. 6. … 0-0 
 
Een zeer elastische voortzetting, dat zwart de optie geeft om 
zich aan te passen aan het plan dat wit gaat uitkiezen. 
 

… 6 0-0     
 

 
 
Hier kan wit geen 7. e4 spelen, noch 7. e3 wegens 7. ... b5. 
Wit zou e4 kunnen voorbereiden door middel van 7. Dc2. In dit 
geval, indien zwart met het pionoffer akkoord gaat, zou een 
mogelijk vervolg kunnen zijn: 7. ... exd5, 8. cxd5 g5, 9. Lg3 
Pxd5, 10. Td1 Pf6, 11. h4 g4, 12. Td6 c4, 13. e3 Lxd6, 14. 
Lxd6 Te8, 15. Lxc4 met goede perspectieven voor wit. In deze 
variant is het beter voor zwart om 13. ... b5 te spelen, met 
onoverzichtelijke complicaties. De vraag is nu: hoe moet wit 
antwoorden op de eenvoudige zet 8. ... d6. In geval van 9. e3 
komt 9. ... Pbd7, 10. Le2 (of 10. Ld3) 10. ... Da5 en zwart wint 
een pion, zonder concessies hoeven te doen aan haar stelling. 
 
De enige aanvaardbare voortzetting is 7. Pf3! Na 7. ... b5 komt 
8. e4 en indien nu 8. ... g5 volgt het stukoffer 9. Pxg5! hxg5, 
10. Lxg5.  Indien nu 10. ... d6 dan 11. Df3 Pbd7, 12. e5 dxe5,  
13. dxe6 fxe6, 14. Dxa8 en het verlies van de kwaliteit plus 
pion is onvoldoende compensatie voor een zwarte aanval, 
gezien de open positie van haar koning. In geval van 10. ... 
exd5 wint wit het stuk terug door 11. Df3. Bijvoorbeeld 11. ... 
dxe4, 12. Dxf6 Dxf6, 13. Lxf6 Pc6, 14. 0-0-0 enz. Ook de 
variant 8. ... exd5 is voordelig voor wit: 9. exd5 Te8+, 10. Le2 
bxc4, 11. 0-0 La6, 12. Te1 d6, 13. Pd2. Daarom moet zwart 
zich inlaten op de varianten die we al eerder hebben 
bestudeerd, zoals 7. ... exd5, 8. cxd5 d6 of 7. ... d6, 8. dxe6 
Lxc3+, 9. bxc3 Lxe6 enz. In het eerste geval moet wit 
nauwkeurig spelen, omdat zijn paard, dat het veld c3  meestal 
verdedigt vanaf het veld e2, nu al op f3 staat. Laten we een 
voorbeeld tonen: 9. e3 Pbd7, 10. Pd2! om zich te anticiperen 
op 10. ... Da5, waarna 11. Tc1 komt (11. ... Lxc3, 12. bxc3 
Dxa2, 13. Pc4). Maar nu is het de beurt aan een spectaculaire 
variant. 
 
F. 6. … Pxd5 
 
De mogelijkheid van dit offer werd al in 1938 door 
Konstantinopolsky aangegeven in zijn commentaar op de 17e 
partij van de match Aljechin - Euwe. Hij schreef daarover het 
volgende:  
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“Meteen na de zet 4. Lg5, die vrij zeldzaam is, kunnen er hele 
originele situaties ontstaan: 4. ... h6, 5. Lh4 c5!, 6. d5!? Pxd5, 
7. Lxd8 Pxc3, 8. Db3 Pe4+, 9. Kd1 Pxf2+, 10. Kc1! Pxh1 (dit 
is waarschijnlijk beter dan 10. ... Kxd8, 11. Df3 Pxh1, 12. Dxf7 
gevolgd door 13. Dxg7) 11. Df3 Pc6, 12. Lc7 met geweldige 
complicaties.” 
 

… 6 Pxd5     
 

 
 
Bij een andere gelegenheid werd dit offer ook genoemd door 
Emirov en het lijkt erop dat de analyses van Konstantinopolsky 
verbeterd moeten worden, wat de variant zou opwaarderen 
voor wit. In plaats van 11. Df3 is 11. a3! sterker. Nu gaat 11. 
... Kxd8 niet wegens 12. axb4 cxb4,  13. Df3 en daarom moet 
zwart 11. ... Le1, 12. Pf3 Lf2, 13. Lc7 d5! doen. (Het stuk is 
niet te redden met 13. ... Pc6 wegens 14. e3 d5, 15. Le2 d4, 
16. Kc2) Na 14. cxd5 exd5 en nu met 15. e4! dxe4,  16. Lb5+ 
gevolgd door 17. Pe5, of ook met 15. ... 0-0, 16. exd5 Te8, 17. 
Kb1 bereikt wit groot voordeel. We willen er nog op wijzen dat 
10. Kc2? niet goed is en alleen maar onnodige complicaties 
opwekt wegens 10. ... Pxh1 (Niet goed is de zet 10. ... Kxd8 
aanbevolen door Emirov) 11. Lc7 Pc6, 12. e3 Pf2 en zwart 
heeft wat compensatie voor de geofferde dame. We zullen nu 
enkele alternatieven bekijken op zet 5 van zwart (i.p.v. c5). 
 
a) 5. ... Lxc3+ 
 

… 5 Lxc3+  bxc3 6 De7 
 

 
 
Een afwachtende zet. Dit idee komt uit de partij Tartakower - 
Nimzowitch (Berlijn 1928) dat als volgt verder ging: 4. Lg5 
Lxc3+, 5. bxc3 De7, 6. Dc2 (Indien 6. e3 of 6. g3 zou 6. ... Da3 
kunnen gebeuren met een snel Pe4 er achteraan) 6. ... d6, 7. 
e4 e5, 8. Ld3 h6, 9. Le3 0-0, 10. Pe2 Pc6 met gelijk spel. In de 

partij Zak - Gorenstein (Poltava 1956) probeerde zwart meteen 
de witte dubbelpion aan te vallen met 6. ... Pc6, 7. Pf3 b6, 8. 
e3 La6, 9. Ld3 Pa5 maar na 10. Pd2 g5, 11. Lg3 d6, 12. De2 
Dd7, 13. Pb3 was de aanval afgeslagen. Het diagram is ook 
een positie uit de partij Spassky - Lisitsin (Kamp. USSR 1956) 
dat verder ging met 7. e3 b6, 8. Pf3 Lb7, 9. Ld3 d6, 10. 0-0 
Pbd7, 11. Pd2 g5, 12. Lg3 h5 en zwart heeft bevredigend spel. 
Misschien is de voortzetting 8. Le2 Lb7, 9. Lf3 Lxf3, 10. Pxf3 
d6, 11. Pd2 Pbd7, 12. f4! een verbetering van het witte spel. 
Als zwart nu haar spel wil bevrijden met e5 dan gaat de f-lijn 
open, wat vervelend voor haar is. 
 
b) 5. ... g5 
 
De tekortkomingen van deze zet werden duidelijk gemaakt in 
de partij Boleslavsky - Miasoyedov (Leningrad 1946): 6. Lg3 
Pe4, 7. Dc2 d5, 8. e3 c5, 9. cxd5 exd5, 10. Lxb8 (Deze ruil 
was zeker niet nodig. Veel logischer was 10. Ld3) 10. ... Txb8, 
11. Ld3 0-0, 12. Pge2. Ondanks de onnauwkeurigheid van het 
witte spel hebben ze groot voordeel. 
 
c) 5. ... d5 
 
Zwart stelt voor, in dit geval, om in te gaan op de varianten van 
de Ragozin verdediging, of van de Amerikaanse verdediging 
van het Damegambiet. Maar het feit dat het witte paard nog 
niet op f3 staat en zo nodig naar e2 gespeeld kan worden om 
het veld c3 te verdedigen, maakt het lastig voor zwart om 
tegenspel te verschaffen. Karakteristiek in deze variant is het 
vervolg 6. e3 c5, 7. dxc5! Met deze verrassende zet weert wit 
de zwarte aanval op c3 af. 
 

… 5 d5  dxc5! 7 … 
e3 6 c5     

 
 

 
 
7. ... Da5, 8. Lxf6 gxf6, 9. Dc2 dxc4, 10. Lxc4 Dxc5, 11. Ld3 
Lxc3+, 12. bxc3 Dg5, 13. Pe2 Dxg2, 14. Le4 Dh3, 15. 0-0-0 
voor de geofferde pion heeft wit groot voordeel. 
 
d) 5. ... d6 
 
Deze zet kwam voor in de partij Zak - Kondrariev (Leningrad 
1947). Na 5. ... d6, 6. Da4+ Pc6, 7. d5 Lxc3+, 8. bxc3 exd5, 9. 
cxd5 g5, 10. dxc6 b5, 11. Dxb5 gxh4, 12. g3 had wit een pion 
meer. 
 
Ter afsluiting willen we wijzen op de volgende variant die 
zelden voorkomt: 5. ... c5, 6. e3 Da5, 7. Db3. De partij Reti - 
Marshall (Brno 1928) ging verder met 7. ... Pe4, 8. Tc1 cxd4, 
9. exd4 Pc6, 10. Pf3. 
 

Willem Hajenius 
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Op de Borden
Verneukeratief Straal Gewonnen Staan 
Fokke Lindeboom stuurde het volgende stuk in en schreef 
daarbij de volgende begeleidende tekst: 
 
“Tijdens het Tata Steel Chess Tournament trek ik altijd veel op 
met jongens van schaakclub De Rode Loper uit Utrecht. Hun 
clubblad wordt goed gevuld en heeft altijd een aantal goed 
geschreven stukken. Ik heb  een van Kees Volkers bijgevoegd 
stuk gekregen, wat mij leuk lijkt om ook in ons clubblad te 
publiceren.” 
 
En aangezien we het met hem eens zijn hierbij dus het stuk 
van Kees Volkers van USC De Rode Loper. 
 
Twee weken geleden speelde ik tegen Henk van Lingen een 
partij waarbij ik al vroeg riant stond, maar het lang duurde 
voordat ik het positionele voordeel kon verzilveren. Uiteindelijk 
wist ik Henk’s pionnen op de damevleugel op te ruimen en had 
ik (met zwart) een gewonnen stelling. Fritz gaf +3 en nog wat. 
Toen Henk kort daarna ook nog eens het gewraakte 37. h3 
speelde en ik daarop antwoordde met Tc8-c3! stond het 
volgende op het bord. 
 

 
 

Henk van Lingen – Kees Volkers 
Stelling na 37. … Tc8-c3 

 
“Tijd om op te geven, vriend!”, denk je dan. Wit stond al 
verloren en verliest nu ook nog een paard!  
 
Helaas vinden veel spelers het moeilijk om een verloren 
stelling op te geven en gaan ze veel te lang door. Ik zag vorige 
week in onze interne een schaker, die ondekbaar mat in twee 
zou gaan, een half uur met een capuchon over zijn hoofd naar 
de stelling staren. Misschien hoopte hij op een onverwachte 
wending die het smadelijke verlies nog teniet zou doen. Je wist 
maar nooit: zijn tegenstander kon zomaar dood neervallen bij 
de bar, er kon een vliegtuig neerstorten op het Huis aan de 
Werf, of misschien ontwaakte hij straks opeens en bleek 't 
allemaal een boze droom en had hij in werkelijkheid een mooie 
stelling!  Nee, het valt niet mee om de kracht op te brengen 
om op tijd en op een waardige manier op te geven, dat is 
slechts de allersterksten gegeven!  
  
Overdrijven 
Er zijn schakers die dat kunnen, al  moet je het ook niet 
overdrijven. Op het juiste moment opgeven, niet te vroeg en 
niet te laat, is een kunst! Ik ben er zelf ook niet goed in. Ik heb 
schakers gezien die iets minder stonden, bij voorbeeld een 
pion achter in een stelling waar nog van alles mogelijk is, en 
de tegenstander  totaal onverwacht een hand gaven! Alsof ze 

daarmee wilden zeggen: ik ben geen knoeier, ik weet wanneer 
de zaak verloren is. Immers, hoe hoger het niveau, hoe kleiner 
het voordeeltje dat een meester nodig heeft om de partij te 
beslissen. Door vroeg op te geven in een iets mindere stelling 
wil je in feite zeggen dat je deze keer wat ongelukkig uit de 
opening kwam, maar dat er met je kennis van het spel niets 
mis is. Hiermee plaats je je alsnog op hetzelfde niveau als je 
(betere) tegenstander. 
 
De man die in een simultaan tegen Kasparov meteen opgaf 
toen de wereldkampioen opende met 1. c4, ging echter te ver. 
Hij verwachtte van de Grote Schaker mogelijk een blik van 
verstandhouding en misschien wel een complimentje over zijn 
spelinzicht, maar hij oogstte  louter minachting.      
 
Schrik 
Maar goed, we dwalen af. Terug naar de stelling. Ik dacht hier 
totaal gewonnen te staan, maar schrok me een ongeluk bij de 
analyse. Henk speelde toch nog een zetje door en speelde 38. 
Df2. Maar er kon mij natuurlijk niets meer gebeuren. Ik snoof 
minachtend en pakte het paard middels 38. … Dxg3. Drie 
zetten later stond ik mat! 
 
Dus even opnieuw: ik pakte het paard met 38. … Txg3. 
Waarop Henk antwoordde met 39. Td7! Om het mat via f7 te 
voorkomen moest ik wel 39. … De6 spelen, waarna mijn toren 
verloren ging. Het enige wat ik nog kon doen was er een pion 
voor terugwinnen middels 39. … Txh3+. Ome Fritz beoordeelt 
deze stelling,  ondanks mijn vrijpionnen, op 0.00.    
  
Het verloren gewaande paard op g3 was dus onschendbaar! 
De vraag is of ik dat had gezien. Waarschijnlijk niet. Anders 
was ik ook niet zo geschrokken van die analyse. Het ware 
beter geweest het voordeel vast te houden door 38. … Pc5 of 
38. …b3. Dit alles bleef mij echter bespaard. In de gegeven 
stelling gaf Henk, op waardige wijze, op. 
 
Tijdnood 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Henk nog maar weinig tijd 
had en ik nog een half uur. Maar toch. Ach, hoe vele malen 
heb ik niet mee gemaakt dat tegenstanders hier alsnog 
meedogenloos toesloegen?  
 
Zo speelde ik een paar jaren geleden met het tweede tegen 
Doorn-Driebergen. Aan bord 2 zat ik tegen Johan de Groot: 
een nogal norse, om niet te zeggen sacherijnige, maar  
degelijke 1900-speler, die echter in grote problemen was 
gekomen tegen mijn Draak. Ik stond straal gewonnen en had 
nog een half uur bedenktijd. De Groot had nog twee minuten.  
“Tijd om op te geven, vriend!”, dacht ik. In de overtuiging dat 
mij niets meer kon gebeuren, werd ik nonchalant en ik gaf De 
Groot een klein gaatje, waar hij meteen in sprong. Ik begon na 
te denken en De Groot deed twintig zetten in een minuut. 
Uiteindelijk ging ik door mijn vlag.  Een vernederende ervaring. 
We verloren die wedstrijd met 4,5-3,5. En dat kwam natuurlijk 
allemaal door mij!! 
 
Ik kwam Johan de Groot deze zomer onverwacht tegen op de 
Bijenakker in Odijk, waar ik onze hoptuin verzorg. Hij had een 
professionele camera om zijn nek en fotografeerde de 
bloemen en de bijen. Hij kwam er vaak, zei hij. Ja, hij wist zich 
onze partij nog te herinneren. We praatten wat en het bleek 
een buitengewoon  zachtmoedig mens. Heel anders dan die 
klootzak achter het schaakbord. 

 
Kees Volkers (schrijver) 

Fokke Lindeboom (inzender)
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Vervelend Paardje 
Op verzoek van Ronald - redactie: vanwege zijn 1e plaats in 
klasse 2B met 6 uit 7 (zie “Kortjes”) -  hierbij mijn leukste partij 
van dit seizoen, die eigenlijk pas leuk gaat worden na 20. … 
Pf4. Op dit moment gaat wit in de dreiging van een paardvork 
staan en kan ik me uitleven. 
 

Arjen Hofman (1617) – Aad Everwijn (1785) 
RSB Klasse 2B, Ronde 5, 6 februari 2015 

3-Torens 2 - Overschie 2, Bord 6 
 
Het commentaar komt zowel van Aad zelf als de van redactie. 
Bij elk commentaar is aangegeven van wie het afkomstig is. 
 

e2-e4 1 c7-c6  Pd1-e3 11 Pd7-f8 
d2-d4 2 d7-d5  Ld2-a5 12 Dd8-d7 
e4-e5 3 Lc8-f5  b2-b3 13 Pf8-g6 
Pg1-f3 4 e7-e6  c2-c4 14 0-0 
Pb1-c3 5 Pb8-d7  La5xb6 15 a7xb6 
Lf1-d3 6 Lf5xd3  c4xd5 16 e6xd5 

Dd1xd3 7 Pg8-e7  Pe3-f5 17 f7-f6 
Lc1-d2 8 Pe7-c8  Pf5xe7+ 18 Dd7xe7 

0-0 9 Lf8-e7  Tf1-e1 19 f6xe5 
Pc3-d1 10 Pc8-b6  Pf3xe5 20 Pg6-f4 

 

 
 

Dd3-g3 21 De7-b4  Pe5-d7 22 Ta8xa2 
 

 
 
Aad: 
Dit dreigt Txa1+, Txa1 en daarna Pe2+ gevolg door Pxg3. 
 
Redactie: 
Txa2 is uiteraard niet goed vanwege Dxe1#. 

Aad had ook 22. … Dxd4 kunnen spelen want na Pxf8 volgt 
Pe2+ met verlies van de dame. Immers zwart mag het paard 
niet slaan vanwege Dxa1+ waarna mat volgt. 
 
Dg3-g4? 23 Ta2xa1 

 
Redactie: 
Beter is 23. Dg3-e3 en volgens Fritz is 23. … h7-h5 net iets 
sterker dan 23. … Ta2xa1, maar geeft de keuze van Aad als 
een goede tweede optie. 
 

Te1xa1 24 Db4xd4  Ta1-d1 25 Dd4-e4 
 

 
 
Redactie: 
Het mooie aan deze partij is dat wit al enige tijd op f8 dreigt te 
slaan, maar dat zwart zich daar niet druk over lijkt te maken. 
In plaats dat Aad zijn toren veilig stelt houdt hij wit dusdanig 
onder druk, dat slaan steeds niet kan. 
 
Sterker nog Aad maakt er handig gebruik van en zet een 
valletje waar wit met open ogen in loopt zal blijken. De 
verleiding om die toren op f8 te pakken, nadat deze al zetten 
lang in stond, was waarschijnlijk te groot geworden voor de 
speler van 3-Torens 2. 
 

Pd7xf8 26 Pf4-e2+ 
 
Aad: 
Winst van de dame en dus geeft wit op. 
 
Redactie: 
Kenmerkende partij voor Aad: veel tactische zetten en trucs. 
 

 
 

Aad Everwijn 
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Interne Competities
Eindstand Meerkamp A - S14/15 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 
Ochtman 1  1 0 0 0 0 ½ 
Segers 2 0  ½ 1 1 ½ 0 
Brandenburg 3 1 ½  1 1 1 ½ 
Smit H. 4 1 0 0  ½ 1 1 
Verbeek R. 5 1 0 0 ½  1 0 
Snikkers N. 6 1 ½ 0 0 0  0 
Feelders 7 ½ 1 ½ 0 1 1  
 

P Naam # Pnt SB 
1 Brandenburg 6 5 12,5 
2 Feelders 6 4 10,25 
3 Smit H. 6 3½ 8,25 
4 Segers 6 3 9,25 
5 Verbeek R. 6 2½ 4,75 
6 Ochtman 6 1½ 5 
7 Snikkers N. 6 1½ 3 
 
 
Eindstand Meerkamp C - S14/15 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Snikkers T. 1  0 0 0 0 0 
van Diejen 2 0  0 ½ ½ 0 
Erdtsieck S. 3 0 1  0 0 0 
van Lennep C. 4 0 ½ 1  0 0 
Everwijn 5 0 ½ 1 1  0 
Brunings 6 0 0 0 0 0  
 

P Naam # Pnt SB 
1 Everwijn 3 2½ 3 
2 van Lennep 3 1½ 1,5 
2 van Diejen 3 1 2 
3 Erdtsieck S. 3 1 1 
5 Brunings 0 0 0 
6 Snikkers T. 0 0 0 
 
 
Eindstand Meerkamp E - S14/15 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 
van Trirum A. 1  0 0 ½ 0 1 1 
Gorseman 2 1  1 0 1 1 1 
Akloe A. 3 1 0  0 0 1 0 
Oldenbarneveld 4 ½ 0 1  0 1 1 
Akloe P. 5 1 0 0 1  0 0 
van Dis 6 0 0 0 0 1  0 
Tarifit M. 7 0 0 0 0 1 1  
 

P Naam # Pnt SB 
1 Gorseman 5 5 9,5 
2 van Oldenbarneveld 5 3½ 6,25 
3 van Trirum A. 6 2½ 4,75 
4 Akloe P. 5 2 6 
5 Akloe A. 4 2 3,5 
6 Tarifit M. 5 2 3 
7 van Dis 6 1 2 

Eindstand Meerkamp B - S14/15 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 
Lindeboom 1  ½ 0 0 1 0 0 
van Kempen 2 ½  1 0 0 0 ½ 
van der Meer 3 1 0  ½ 1 0 1 
Kloek 4 1 1 ½  1 1 1 
Smit D. 5 0 1 0 0  1 1 
Kleinjan 6 1 1 1 0 0  0 
Doornheim 7 1 ½ 0 0 0 1  
 

P Naam # Pnt SB 
1 Kloek 6 5½ 9,5 
2 van der Meer 6 3½ 6,25 
3 Smit D. 6 3 4,75 
4 Kleinjan 6 3 6 
5 Doornheim 6 2½ 3,5 
6 van Kempen 6 2 3 
7 Lindeboom 6 1½ 2 
 
 
Eindstand Meerkamp D - S14/15 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
de Gids 1  ½ 1 0 1 1 
Dirks 2 ½  1 1 1 0 
Meerman 3 0 0  0 0 0 
de Wilt 4 1 0 1  ½ 0 
de Liefde 5 0 0 1 ½  1 
Verbeek J. 6 0 1 1 1 0  
 

P Naam # Pnt SB 
1 de Gids 5 3½ 6,75 
2 Dirks 5 3½ 6,25 
3 Verbeek J. 5 3 6 
4 de Wilt 5 2½ 4,75 
5 de Liefde 5 2½ 4,25 
6 Meerman 5 0 0 
 

 
 
Bekercompetitie 2014-2015 
2e ronde  
        A de Liefde - Smit H. 0 - 1  
B Doornheim - Verbeek J. 1 - 0  
C Tarifit O. - Everwijn 0 - 1  
D Segers - Verbeek R. 1 - 0  
E van Kempen - Erdtsieck S. 1 - 0  
F Meerman - Dirks 0 - 1  
G van der Meer - Brunings 1 - 0  
H Smit D. - Brandenburg 0 - 1  
 
Kwartfinale  
        K1 Segers - Everwijn 0 - 1  
K2 Doornheim - Smit H. 0 - 1  
K3 van der Meer - Dirks 1 - 0  
K4 Brandenburg - van Kempen  -   
 
Halve Finale  
        H1 Everwijn - Winnaar K4  -   
H2 Smit - van der Meer 0 - 1  
 
Finale  
        F  -   -   
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Winterladder 
Eindstand Totaal 
P Naam Score Punten 
1 Brandenburg 37,5- 44 20 
2 Ochtman 41,5 - 64 16,75 
3 Doornheim 12,5 - 13 16,5 
4 van Lennep C. 20,5 - 34 11,6 
5 Smit H. 18,5 - 26 10,75 
6 Verbeek J. 24 - 53 10,1 
7 de Wilt 14,5 - 26 9,7 
8 van Diejen 13,5 - 37 8,75 
9 Meerman 2,5 - 4 7,5 
10 Dirks 19 - 36 6,65 
11 van Dis 3,5 - 12 6,3 
12 Everwijn 11,5 - 26 6 
13 Snickers N. 7 - 8 5,5 
14 Tarifit L. 3,5 - 9 4,2 
15 Snickers T. 3 - 7 4 
16 van der Meer 4,5 - 6 3,75 
17 van Trirum A. 3,5 - 24 3,6 
18 Erdtsieck S. 6 - 12 3,5 
19 Berkers 6 - 19 3,4 
20 de Gids 7,5 - 19 3,3 
21 Lindeboom 1 - 1 3 
22 Segers 1 - 3 3 
23 Tarifit O. 2 - 9 3 
24 Verbeek R. 8 - 22 2,75 
25 van Lennep B. 3,5 - 18 2,25 
26 Schlüter 4 - 16 1,9 
27 van Kempen 12 - 28 1,5 
28 Smit D. 1,5 - 7 1,5 
29 van Lennep A. 2 - 4 1,5 
30 Tarifit M. 0,5 - 5 0,6 
25 Brunings 0,5 - 4 0 
26 de Liefde 0 - 1 0 
27 Erdtsieck D. 1 - 6 0 
 
Eindstand Normale Partijen 
P Naam Score Punten 
1 Doornheim 4,5 - 5 13,5 
2 Meerman 2,5 - 4 7,5 
3 van Dis 1,5 - 7 4,5 
4 Tarifit L. 1 - 1 3 
5 Lindeboom 1 - 1 3 
6 Segers 1 - 3 3 

7 Brandenburg 1 - 1 3 
8 Smit H. 1 - 1 3 
9 Tarifit O. 1 - 1 3 
10 Snickers T. 1 - 1 3 
11 Snickers N. 2 - 2 3 
12 de Wilt 1 - 3 3 
13 van Trirum A. 1 - 2 3 
14 van der Meer 1,5 - 2 1,5 
15 Smit D. 0,5 - 1 1,5 
16 Everwijn 0,5 - 1 1,5 
17 Brunings 0 - 1 0 
18 de Liefde 0 - 1 0 
19 Berkers 0 - 1 0 
20 Schlüter 0 - 1 0 
 
Eindstand Rapid Partijen 
P Naam Score Punten 
1 Brandenburg 36,5 - 43 17 
2 Ochtman 41,5 - 64 16,75 
3 van Lennep 20,5 - 34 11,6 
4 Verbeek J. 24 - 53 10,1 
5 van Diejen 13,5 - 37 8,75 
6 Smit H. 17,5 - 25 7,75 
7 de Wilt 13,5 - 23 6,7 
8 Dirks 19 - 36 6,65 
9 Everwijn 11 - 25 4,5 
10 Erdtsieck S. 6 - 12 3,5 
11 Berkers 6 - 18 3,4 
12 de Gids 7,5 - 19 3,3 
13 Doornheim 8 - 8 3 
14 Verbeek R. 8 - 22 2,75 
15 Snikkers N. 5 - 6 2,5 
16 van der Meer 3 - 4 2,25 
17 van Lennep B. 3,5 - 18 2,25 
18 Schlüter 4 - 14 1,9 
19 van Dis 2 - 5 1,8 
20 van Kempen 12 - 28 1,5 
21 van Lennep A. 2 - 4 1,5 
22 Tarifit L. 2,5 - 8 1,2 
23 Snikkers T. 2 - 6 1 
24 Tarifit M. 0,5 - 5 0,6 
25 van Trirum A. 2,5 - 22 0,6 
26 Tarifit O. 1 - 8 0 
27 Brunings 0,5 - 3 0 
28 Erdtsieck D. 1 - 6 0 
29 Smit D. 1 - 6 0 
 

 

Jeugdmeerkamp - S14/15 
Finalegroep 1       
Naam Nr 1 2 3 4 5 
Loubna Tarifit 1  1 1 ½ 1 
Nick van Toledo 2 0  0 1 0 
Farmaan Farrukh 3 0 1  0 0 
Oumiama Tarifit 4 ½ 0 1  ½ 
Timo Zunderman 5 0 1 1 ½  
 

P Naam #  Pnt SB 
1 Loubna Tarifit 4  3½ 5,50 
2 Timo Zunderman 4  2½ 3 
3 Oumaima Tarifit 4  2 4 
4 Nick van Toledo 4  1 2 
5 Farmaan Farrukh 4  1 1 

 
Finalegroep 2      
Naam Nr 1 2 3 4 
Ashwari Akloe 1  1 1 1 
Seppe Schön 2 0  1 1 
Arslaan Farrukh 3 0 0  ½ 
Jens Erdtsieck 4 0 0 ½  
 

P Naam #  Pnt SB 
1 Ashwari Akloe 4  3 3 
2 Seppe Schön 4  2 1 
3 Arslaan Farrukh 4  ½ 0,25 
4 Jens Erdtsieck 4  ½ 0,25 
    
 

 
 
Eindstand Jeugdcompetities S14/15 C2 
Groep A 
1. Timo Zunderman 
2. Seppe Schön 
3. Nick van Toledo 
 

Groep B 
1. Kris v/d Heuvel 
2. Fabio van ‘t Hoff 
3. Alexander v/d/ Zee 
 

Groep C 
1. Raniya Kalloe 
2. Oktay Irmak 
3. Iris Smit 
 

Groep D 
1. Noel van Trirum 
2. Diya Koemarsingh 
3. Job Eijsermans 
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