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Pula 2009 
 
 
 
 
Eindelijk kreeg Henk zijn zin; we gingen naar Pula om daar een toernooi te spelen en ons cultureel en 
culinair te laven. 
Dat culturele is er een beetje bij in geschoten maar dat culiniare is ons zonder twijfel gelukt ! 
Het is niet zo verwonderlijk dat het culturele dit keer niet uit de verf kwam; in Pula (Kroatië, bovenin de 
Adriatische zee,vlak bij Trïest) staat een Romeins amphitheater (volgezet met stoelen voor popconcerten, 
over respect voor de oudheid gesproken), een paar oude kerken en poorten, een munitiedepot (arsenaal) 
en ……………. verder niets,niente, nada,nitsjewo. 
Daarentegen was het eten uitstekend verzorgd, zelfs die keer dat Karel ons meenam naar een ‘vervallen 
Engelse badplaats (Ruyt)’ was weliswaar de ambiance enigszins deprimerend maar het eten zonder meer 
voortreffelijk te noemen. 
Alles in de beste traditie van de Italiaanse keuken, goede wijnen, pizza’s en pasta’s van de Goden en 
genoeg Fruits de Mer om Karel en Jeroen tevreden te houden. 
 
Overigens, ‘we’ waren dit keer een 6 man sterke delegatie : 
Pim Kleinjan, Yoram Meier, Jeroen v d Meer, Henk Ochtman, Karel Looijmans en Ronald Ruytenberg. 
De heenreis was al een logistieke operatie van wereldformaat; Pim, Yoram en mijzelf vlogen de vrijdag 
voor het toernooi van Amsterdam via Zagreb naar Pula. Henk ging met de trein, Jeroen zou via Londen 
vliegen en Karel vanuit Japan naar Zagreb en dan met de bus naar Pula. 
 
Ergo stapte ik op vrijdagochtend 26 juni op Den Haag HS in de trein naar Schiphol en beging direct mijn 
eerste blunder !  
Het leuke van die dubbeldekstreinen is dat je je te pletter zoekt naar je vrienden en dat de ruimte nou niet 
echt geschikt is om met bagage doorheen te zeulen; ik dacht dus : ik zie ze wel op Schiphol en ging zitten. 
Lekker ruim en ook lekker stil, zou het dan toch nog wat worden met de NS ? 
Neen, want de kaartsjesknipster wees mij er fijntjes doch gedecideerd op dat ik met een 2e klas kaartje 1e 
klas reisde !  
Even heb ik overwogen om gelijk een Donner of Rubinstein te reageren : “Ik moet naar Pula, voor het 
grote schaaktoernooi, stoor me niet !” 
Toch maar verkast en prompt natuurlijk Pim en Yoram getroffen. 
 
Dan verloopt de eerste etappe volgens het stramien van de moderne luchtvaart : uren vantevoren ben je 
aanwezig om in te checken, wat binnen een kwartier gepiept is om daarna weer uren te wachten op het 
boarden en dan weer een half uur wachten totdat het duivelse ding eindelijk de lucht ingaat. 
 
Maar dan :  Zagreb ! 
We hadden enkele uren speling voor onze vlucht naar Pula vertrok en wilden de hoofdstad van de 
Hrvatska Republicca natuurlijk wel met een bezoek vereren. 
Bus van vliegveld naar Zagreb busstation en dan met de tram naar het centrum; mooie trams en nog 
gratis ook ! (Beter : we hadden geen idee dat en waar we kaartjes moesten kopen) 
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Zagreb heeft één groot plein met 2 
bijzonderheden : de eerste bijzonderheid is een 
standbeeld van Han Smit (duidelijk 
waarneembaar), de spelling komt misschien wat 
vreemd over maar is voor Oost-Europa kenners  
natuurlijk geen verassing. 
 
De tweede bijzonderheid is het feit dat Fischer 
daar geweest is (minder duidelijk waarneembaar 
en voor Yoram enkel aanleiding tot opmerkingen 
over ingeademde moleculen en meer van dat; 
van het historisch belang drong niets tot hem 
door) 
In Zagreb voor de zekerheid toch maar een shot 
cultuur genomen, je weet immers maar nooit of 
dat er later nog wel van komt. Mooie kathedraal 
maar we kregen dorst en namen een eerste 
proeve van het lokale bier (op z’n Tjechisch pivo 
geheten ?!) conclusie : niks mis mee ! 
Daarna onder toenemende bewolking goed 
gedineerd totdat het onweer losbarstte, het 
hoosde zo erg dat we binnen verder moesten 
eten.  
Toen het wat minder regende toch maar naar de 
tram die ons terug zou moeten brengen naar het 
busstation. 

 
 
Na 10 minuten merkte Pim (pragmatisch als altijd) op dat er alleen maar trams stil bleven staan en dat er 
uit de richting waaruit de onze moest komen geen tram verscheen. Duidelijk geval van stroomstoring dus, 
op zoek naar taxi’s, waren er niet. Hmmm, dan maar lopen naar het treinstation, daar zouden vast wel 
taxi’s staan. Zoals dat dan gaat met dat soort onverwachte wendingen toog een grote schare toeristen en 
Zagrebbers vrolijk pratend richting station en zagen wij reeds vechtpartijen om die enkele taxi ontstaan. 
 
Echter, het ultieme bewijs van de hoge kwaliteit van het openbaar vervoer in Zagreb werd geleverd door 
lijn 2 die vlakbij het station doodgemoedereerd de hoek omkwam en ons (wederom gratis !) naar het 
busstation bracht, alwaar bleek dat wij de bus van 7 uur net gemist hadden.  
Maar met die van half acht waren we om 8 uur op het vliegveld (dit overigens op aandringen van een 
stewardess : “You must be back at 8 o’clock sharp !!”)  
We waren zelfs te vroeg om door die beveiligingsdingen te gaan; daarna mochten we ons 3 kwartier 
vervelen bij gate 2. Die verveling begon zo rond kwart voor negen plaats te maken voor enige lichte 
bezorgdheid; normaal gesproken verschijnen er een kwartiertje voor vertrek van die dames op 
naaldhakken die die mooie boardingpass in stukken scheuren en je een prettige reis wensen. 
Hier bleef echter in geen velden of wegen een mens te zien…  
(Op de monitoren het Windows XP logo, braaf dansend tussen de hoeken van het scherm) 
 
Terug de hal in was geen optie; beveiligingsmensen op Zra�na Luka Zagreb zien passagiers als pionnen. 
Onze redding kwam met een aardige stewardess van Croatian Airlines die ons wist te vertellen dat door 
het onweer het hele vluchtschema in de soep gelopen was en we pas om half twaalf zouden vliegen. 
Oooh, dan maar een biertje buiten op het terras, wat moet je anders ? 
Later bleek dat Karel gedurende de tijd dat wij op het terras zaten eenzaam en verlaten door de hal 
doolde en uiteindelijk maar een hotel in een louche buurt in Zagreb genomen heeft. 
Vliegen om half twaalf vanuit Zagreb naar Pula betekent dat je om half twee (des nachts !) in Pula bent, 
alwaar het afgelaste gevecht om een taxi alsnog gevoerd werd. Wij waren met drie. 
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Onze accommodatie bestond uit 2 appartementen, het onze had een balkon met fraai uitzicht over de 
Adriatische zee, hier ging goed geschaakt worden, zoveel was wel duidelijk. 
 
Zaterdag kwam al snel bericht van Jeroen en Henk dat ze onderweg waren en zo konden we gevijven 
naar de speelzaal. Groot vraagteken was toch Karel, contact leggen lukte niet en om 1 uur sloot de 
aanmelding. Toen ik dit probleem voorlegde aan de organisatie kwam al snel de mededeling : “The Dutch 
guy from Japan ? He called us and will be here shortly !” Daar was geen woord van gelogen en om een 
uur of vier was het sterrenteam compleet : 
 

 
 
(Voor de wat nieuwere leden : die onthoofde figuur links is dus Karel Looijmans) 
Na de gebruikelijke openingsrituelen werd het Kroatische volkslied gespeeld, de heren staan er 
aandachtig naar te luisteren, behalve Ruyt die zo te zien inspiratie opdoet voor de 1e ronde ! 
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Ik moest er in elk geval duidelijk nog een beetje in komen; won moeizaam van een zwakkere 
tegenstander, 2e ronde blunder in de opening tegen een FM, 3e ronde matige partij (remise) tegen een 
niet zo sterke Duitser. De 4e  ronde dan maar : 
 
Ronald Ruytenberg - Tomas Valla 
Pula 2009 (4), 30.06.2009 
 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Pg1–f3 c7-c5 
4.Pb1–c3 c5xd4 5.Pf3xd4 Pb8-c6 6.Pd4-b5 d7-
d5 
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Ik had me op dit toernooi à la Botwinnik 
voorbereid, gedegen studie van de verwachte 
openingen met een helder schema van wat te 
spelen. Nou ja, laat dat gedegen maar weg en 

studie doet ook meer vermoeden dan wat het 
was. 
Veel verder dan een paar variantjes nalopen ben 
ik niet gekomen maar daar was wel deze bij; 
althans de stelling na 5…Pc6. In het verleden 
ben ik daar aardig mee in de problemen 
gekomen door slappe zetten als e3 of ronduit 
gevaarlijke zetten als g3. Dat komt doordat ik 
namelijk jarenlang gedacht heb dat het zwarte 
pionoffer d5 heel sterk was; dit naar aanleiding 
van een harde nederlaag in de tijd dat ik bij 
Charlois speelde. Terug uit Pula heb ik die toch 
eens opgezocht en wat blijkt : het was in een 
heel andere variant : 1.Pg1–f3 c7-c5 2.d2-d4 
Pg8-f6 3.c2-c4 c5xd4 4.Pf3xd4 e7-e5 5.Pd4-b5 
d7-d5 6.c4xd5 Lf8-c5 met uitstekend spel voor 
de pion.  
Geen wonder dat ik in deze partij de gevreesde 
zwarte aanval niet kon vinden … 
7.c4xd5 e6xd5 8.Pc3xd5 Pf6xd5 9.Dd1xd5 
Lf8-b4+ 10.Lc1–d2 
Als zwart nu iets wil hebben voor zijn pion moet 
hij wel De7 of Le6 spelen. 
10...Lb4xd2+ 11.Dd5xd2 Dd8xd2+ 12.Ke1xd2 
0–0 

�
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Met een gezonde pion meer voor wit, maar wel 
een achterstand in ontwikkeling. De grote vraag 
is nu natuurlijk : hoe verder, hoe ontwikkelt wit 
zijn stukken op de koningsvleugel. 
Ik heb veel tijd gestoken in zetten als e3 en g3 
maar zag bij beide bezwaren en e4 verwierp ik 
direct vanwege f5. Dat wit dan de loper van f1 
met tempowinst ontwikkelt heb ik gemist. 
A. 13.e2-e3 Tf8-d8+ 14.Kd2-e1 Lc8-e6 15.Pb5-
c7 Pc6-b4 16.Pc7xe6 f7xe6 17.Ta1–b1 Ta8-c8 
18.a2-a3 Pb4-c2+ 19.Ke1–e2 met goed spel 
voor wit; ik zou echter Lf5 spelen ipv Le6. 
B. 13.e2-e4 f7-f5 14.Lf1–c4+ Kg8-h8 15.f2-f3 
f5xe4 16.f3xe4 Tf8-f2+ 17.Kd2-c3 Tf2xg2 
18.Pb5-d6 Pc6-e5 19.Lc4-d5 gaat voor mij te 
diep en had ik sowieso gemist. 
C. 13.g2-g3 Tf8-d8+ 14.Kd2-e3 (14.Kd2-e1 Pc6-
b4 15.Pb5-a3 Lc8-e6 16.Lf1–g2 Td8-d7 17.b2-b3 
Ta8-d8) 14...Td8-e8+ 15.Ke3-f4 g7-g5+ 16.Kf4-
f3 Pc6-e5+ ben ik blij dat ik dat niet gespeeld 
heb. 
Fritz 9 aan het werk gezet en die komt met : 
D. 13.Pb5-c7 Tf8-d8+ 14.Kd2-c3 Ta8-b8 15.e2-
e4 Lc8-f5 16.e4xf5 Tb8-c8;;; 17.Kf3-g2 Te8-d8 
18.f2-f4 Lc8-d7 19.e2-e4 Ld7xb5 20.Lf1xb5 Td8-
d2+ 21.Kg2-h3 a7-a6 22.Lb5-f1 g5-g4+ 23.Kh3-
h4 Pe5-f3+ 24.Kh4xg4 Pf3xh2+ 25.Kg4-f5 
Ph2xf1 26.Th1xf1 Td2xb2 typische 
computervariant, volgens mij is het mooie voor 
wit er wel af; ik heb Pc7 al bij voorbaat 
verworpen ‘omdat het paard op c3 hoort’ (typisch 
mensen denken) 
Ik heb uiteindelijk gekozen om met de koning te 
schuilen op de damevleugel en dan later te zien 
of ik de koningsvleugel met e3 of met g3 zou 
ontwikkelen, afhankelijk van  zwarts keuze. 
13.Ta1–d1 Lc8-e6 14.Pb5-c3 Pc6-b4 15.a2-a3 
Tf8-d8+ 16.Kd2-c1 Td8xd1+ 17.Kc1xd1 Ta8-
d8+ 18.Kd1–c1 Pb4-a2+ 
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Bij 18.Kc1 heb ik wel duizend keer gecheckt dat 
het mat op d1 (na Lb3) gedekt was. Nu is het tijd 
om met g3 de koningsvleugel te ontwikkelen, 
merk op dat Pxa2 gedwongen is omdat na 
19.Kc1–b1 Pa2xc3+ 20.b2xc3 Td8-d1+ 21.Kb1–
c2 Td1–a1 eerder zwart beter staat. 
19.Pc3xa2 Le6xa2 20.g2-g3 Td8-c8+  
Niets levert 20...La2-d5 21.Th1–g1 (21.f2-f3 Td8-
c8+ 22.Kc1–b1 (22.Kc1–d2 Ld5-b3 23.Lf1–h3 
Tc8-c2+ 24.Kd2-d3 a7-a5) 22...Tc8-e8) 21...f7-f5 
22.Lf1–h3 g7-g6 23.g3-g4 op. 
21.Kc1–d2 La2-b3 22.Lf1–g2 Tc8-c2+ 23.Kd2-
d3 b7-b5 24.Th1–b1 
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�
Brengt de truc met Ld5 in de stelling, hoewel Te1 
eigenlijk iets beter is. Het beste ware nu 
24...Tc2-c8 25.Tb1–e1 f7-f5 26.f2-f4 Kg8-f7 
27.e2-e4, na zwarts f5 is het gelijk uit. 
24...f7-f5 25.Lg2-d5+ Lb3xd5 26.Kd3xc2 Ld5-
e4+ 27.Kc2-c1 Le4xb1 28.Kc1xb1 Kg8-f7 
29.Kb1–c2 Kf7-e6 30.Kc2-d3 Ke6-d5 31.f2-f3 
a7-a5 32.e2-e4+ f5xe4+ 33.f3xe4+ Kd5-e5 
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34.b2-b3 g7-g5 35.h2-h3 h7-h5 36.Kd3-e3 Ke5-
d6 37.Ke3-d4 Kd6-e6 38.b3-b4 a5xb4 39.a3xb4 

Ke6-d6 40.e4-e5+ Kd6-e6 41.Kd4-e4 h5-h4 
42.g3-g4 1–0 

 
Toegegeven, geen ‘Glänzender Sieg’ maar wel een nuttige ! 
 
Deze ochtend scoorde het sterrenteam een magistrale 6 uit 6 !! 
 
In de middagronde tegen WIM Mara Jelica die na 11 zetten met wit remise aan bood. Tsja, wat doe je ? 
Praktisch als ik ben besloten de godinnen dit keer maar eens niet te tarten en wat eerder dan gebruikelijk 
aan de pivo te gaan. 
 
En in de 6e ronde lekker met wit tegen een Kroaat met boelveel ratingpunten, dit keer geen blunders in de 
opening, die kwamen later. 
 
 
Ronald Ruytenberg - Nenad Frouth 
Pula 2009 (6), 01.07.2009 
 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Pg1–f3 Lf8-g7 
4.g2-g3 0–0 5.Lf1–g2 c7-c5 6.d4-d5 e7-e6 
7.Pb1–c3 e6xd5 8.c4xd5 d7-d6 9.0–0 Tf8-e8 
10.Pf3-d2 
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Zo speelde Nimzowitsj al in New York 1927 
tegen Marshall, het paard gaat naar c4 om druk 
uit te oefenen op de zwakte d6. Normaliter speelt 
zwart in de Ben-Oni a6 wat wit dan beantwoordt 
met a4, hier niet en het verzuimen van a4 had 
wit lelijk op moeten breken. 
10...Pb8-d7 11.e2-e4 Pd7-e5 12.Dd1–c2  
Omdat ik na Pd3 en Pxc1 mijn loperpaar kwijt 
ben; of dat erg is staat te bezien : 
12.f2-f4 Pe5-d3 13.Pd2-c4 Pd3xc1 14.Ta1xc1 
a7-a6 (?) 15.e4-e5 d6xe5 16.f4xe5 Pf6-g4 
17.Pc4-d6 (17.e5-e6 Lg7-d4+ 18.Kg1–h1 f7xe6 
19.Dd1xg4 e6xd5 !) 17...Te8-f8 met goed spel 
voor wit. 

12.f2-f4 Pe5-g4 13.Dd1–f3 Pf6-h5 14.Pd2-c4 f7-
f5 15.e4xf5 Lc8xf5 16.Pc3-b5 Lg7-f8 idem. 
12...Pf6-h5 13.f2-f4 Pe5-g4 14.Pd2-c4 f7-f5 
15.Lg2-f3  
Hier of op de 17e zet had wit a4 moeten doen : 
15.a2-a4 Lg7-d4+ 16.Kg1–h1 Ph5-f6 17.h2-h3 
Pf6-h5 18.Pc3-e2 Pg4-f6 en het verschil met de 
partij moge duidelijk zijn. 
Fritz komt nog met 15.Pc3-b5 Lg7-f8 16.Pb5xd6 
Lf8xd6 17.e4-e5 Ld6-f8 18.Dc2-b3 en waardeert 
dat als  
uiteindelijk als  +0.64 (voor wat dat waard is) 
17.h2-h3 (?) 
Beter is m.i. 17.a2-a4 Lc8-f5 18.Dc2-g2 Ph5-f6, 
in mijn berekeningen kwam Dxf6 niet voor 
vanwege Lxh5 en geprakte pionnenstelling. 
Echter, Dxf6 brengt o.a. de dreiging Dd4+ en 
Dxc4 in de stelling. 
17...Pg4-f6 18.Pe4xf6+ Dd8xf6 
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19.Lf3xh5 ? 
Beter dus 19.Kg1–g2 b7-b5 20.Pc4-e3 Lf8-g7 
21.a2-a4 (21.Pe3-g4 Df6-f7) 21...b5-b4 22.f4-f5 
Nu komt wit beduidend slechter te staan. 
19...g6xh5 20.Kg1–h2 Lc8-f5 21.Dc2-d2 Te8-
e4 22.Pc4-e3 Ta8-e8 23.Dd2-f2 
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Hier zag ik nog 1 hoop op een langer leven : als 
ik a4 kan doen dan kan de toren van a1 via a3 
paard e3 gedekt houden en kan de loper van c1 
daar lekker blijven staan om b2 (en e3) gedekt te 
houden. 
Wat was het toch slim om Pd3 niet toe te laten 
en het loperpaar te houden !! 
23...Lf8-g7 (?) 
Na 23...b7-b5 24.Tf1–e1 h5-h4 25.g3xh4 Lf8-h6 
26.Pe3-g4 Lf5xg4 27.Te1xe4 Te8xe4 28.h3xg4 
Lh6xf4+ is het uit. 
24.a2-a4 ! Lf5-d7 25.a4-a5 Ld7-b5 26.Tf1–e1 
h5-h4 27.f4-f5 Df6-e5 28.Ta1–a3 h4xg3+ 
29.Df2xg3 De5xg3+ 30.Kh2xg3 Lg7-e5+  
Zwart geraakt langzaamaan op dwaalwegen (en 
in behoorlijke tijdnood !); eenvoudige winst is er 
na : 
30...Te4-b4 31.b2-b3 Lg7-e5+ 32.Kg3-g2 Kg8-f7 
33.Pe3-g4 Tb4-d4 34.Pg4xe5+ d6xe5 35.Lc1–e3 
Td4xd5 31.Kg3-f3 Te4-f4+ 32.Kf3-g2 Le5-d4 
33.Te1–g1 Kg8-f7 34.Kg2-g3 Ld4-e5 35.Pe3-g4 
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Met de toch wel duivelse truc dat na wegvlieg 
van Tf4 het witte paard met schaak op e5 slaat ! 
35...Tf4xg4+ 36.Kg3xg4 Te8-g8+ 37.Lc1–g5 
h7-h6 ? 
Nu gaat het echt fout met zwart en rekende ik al 
op remise; Fritz laat zien hoe het bepaaldelijk 
beter had gekund : 37...Lb5-e2+ 38.Kg4-h4 h7-
h6 39.Lg5-f4 Le5-f6+ 40.Lf4-g5 Lf6xg5+ 
41.Tg1xg5 h6xg5+ 42.Kh4-g3 Kf7-f6  
38.h3-h4 Le5-f6 39.Kg4-f4 h6xg5+ 40.h4xg5 
Lf6xb2 ? 
Laat de toren toe op de h-lijn met als vervolg de 
blunder op de 42e zet; Onkel Fritz sagt : 
“40...Lf6-e5+ 41.Kf4-f3 Lb5-c4 42.Tg1–g4 
Le5xb2 43.Tg4xc4 Lb2xa3 44.Kf3-g4” 
41.Ta3-h3 Lb2-e5+ 42.Kf4-e4 Tg8-g7 ?? 
Hierna is het uit, en snel ! Kansen op overleving 
bood nog : 42...Tg8-e8 43.Tg1–b1 Le5-c3+ 
44.Ke4-f3 a7-a6 45.Th3-h7+ Kf7-g8 46.Th7xb7 
Lb5-c4 47.Tb7-d7 Lc4xd5+ 48.Kf3-g4 Lc3-e5 
43.f5-f6 Tg7-g6 44.Th3-h7+ Kf7-f8 45.Th7xb7 
a7-a6 46.Ke4-f5 Tg6-g8 1–0 (vlag) 

 
 

 

Zevende ronde met zwart voor het eerst in jaren in een openingsvalletje getrapt, pion achter maar 
wonderwel slaat wit de b-pion (ipv d5), totaal onbegrijpelijk maar goed, zo kreeg ik nog serieuze 
tegenkansen. Die help ik dan weer vakkundig om zeep en zo staat na 24 zetten de volgende stelling op 
het bord : 
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Ivan Kalajzic - Ronald Ruytenberg 
Pula 2009 (7), 02.07.2009 
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24...Lf4xe3 25.Pa4xb6 Db8xb6  
Bij materiaal achter speelt men toch vaak liever 
met de dames op het bord om wat meer 
mogelijkheden te houden, hier echter zou het 
snel uit zijn : 25...a7xb6 26.Dc5xc6 Db8-d8 
27.Pg1–e2 h7-h6 28.Th1–d1 Ta8-c8 29.Dc6-b5 
Ik had ingeschat dat het resterende eindspel nog 
niet eenvoudig zou zijn voor wit, het kostte hem 
in ieder geval veel tijd. 
26.Dc5xb6 a7xb6 27.Pg1–e2 Ta8-e8 28.c2-c3 
Le3-f2 29.Pe2-c1 Lf2-g3 30.Kb1–c2 Kg8-f8 
31.Kc2-d1 Te8-e3 32.Pc1–e2 Lg3-d6 33.Kd1–
d2 Te3-e6 34.g2-g4 Kf8-e8 35.Th1–f1 Ke8-d7 
36.Kd2-d3 Kd7-c7 37.b2-b4 b6-b5 
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Eindelijk heeft wit zijn stukken georganiseerd en 
komt nu met de thematische doorbraak, zwart 
gaat op zoek naar vage tegenkansen middels f5. 
38.a3-a4 ! b5xa4 39.Tf1–a1 f7-f5 40.Ta1xa4 
Kc7-b7 41.Ta4-a1 f5-f4 42.Ta1–f1 Te6-e3+ 
43.Kd3-d2 Kb7-b6 44.Pe2-g1 Ld6-e7 45.Tf1–e1 
Te3xe1 46.Kd2xe1 Kb6-b5 47.Pg1–e2 Le7-d6 
48.Ke1–d2 Kb5-c4 49.Pe2-c1 Ld6-e7 50.Pc1–
d3 Le7-g5 51.Pd3-e5+ (?) 
Wint ook nog wel maar eenvoudiger ware toch 
51.Pd3-c5 Lg5-e7 52.Pc5-e6 g7-g6 53.h5-h6 g6-
g5 54.Kd2-c2 Kc4-b5 55.Kc2-d3 Kb5-b6 56.c3-
c4 Kb6-b7 57.b4-b5 Kb7-b6 58.Kd3-c3  
51...Kc4-b5 52.Pe5-f7 Lg5-h4 53.Kd2-d3 h7-h6 
54.Pf7-d6+ Kb5-b6 55.Pd6-f5 Lh4-f6 56.c3-c4 
d5xc4+ 57.Kd3xc4 Kb6-b7 58.Kc4-c5 Kb7-c7 
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59.d4-d5 c6xd5 60.Kc5xd5 Lf6-c3 61.b4-b5 ?  
Misplaatst materialisme, eenvoudig 61.Kd5-e6 
Kc7-b6 62.Ke6-f7 Kb6-b5 63.Pf5xg7 Kb5xb4 
64.g4-g5 h6xg5 65.h5-h6 g5-g4 66.h6-h7 g4xf3 
67.h7-h8D is voldoende.  
Na 61.b5 leefde bij mij de hoop op remise een 
beetje op. 
61...Kc7-b6 62.Kd5-e6 Kb6xb5 63.Ke6-f7 Kb5-
c4 64.Pf5xg7 Kc4-d3 65.Pg7-f5 
Hier dachten nogal wat toeschouwers dat 65.g5 
wint, echter houdt zwart met de f-pion remise : 
65.g4-g5 h6xg5 66.h5-h6 g5-g4 67.h6-h7 Lc3xg7 
68.Kf7xg7 g4xf3 (en niet g3 !) 69.h7-h8D f3-f2 
70.Dh8-a8 Kd3-e2 71.Da8-e4+ Ke2-f1 
Overigens snapt Fritz niet dat dit remise is en 
blijft de stelling als gewonnen voor wit 
waarderen. 65...Kd3-e2 66.Pf5xh6 Ke2xf3 
67.g4-g5 Kf3-g3 
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68.Kf7-g6 ?? 
Briljante verliespoging ! Het is niet alleen het 
tempo dat wit verspeelt maar nog meer het feit 
dat de zwarte koning op f4 een plaatsje buiten 
paardschaaks krijgt ! Met 68.Ph6-f5+ Kg3-g4 
69.Kf7-g6 Lc3-e5 70.h5-h6 Le5-a1 71.Pf5-d6 
(71.Pf5-e7 f4-f3 72.Pe7-d5 f3-f2) 71...f4-f3 
72.Pd6-e4 Kg4-f4 73.Pe4-f2 heeft wit nog 
remise. 

 
68...f4-f3 69.Ph6-f5+ Kg3-f4 70.Pf5-e7 f3-f2 
71.Pe7-d5+ Kf4-f3 72.Pd5xc3 f2-f1D 73.Pc3-d5  
Zo gaat het erg eenvoudig, met 73.Kg6-g7 Df1–
c1 74.h5-h6 Dc1xc3+ 75.Kg7-g8 Dc3-c8+ 
76.Kg8-g7 Dc8-d7+ 77.Kg7-g8 Kf3-g4 78.h6-h7 
Kg4xg5 79.h7-h8D Kg5-g6 moet zwart deze 
zetten toch maar zien te vinden. 
73...Df1–d3+ 74.Kg6-f6 Dd3xd5 75.h5-h6�
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75...Dd5-g8 ! 76.g5-g6 Dg8-f8+ 77.Kf6-e6 
Df8xh6 78.Ke6-f7 Dh6-f4+ 79.Kf7-e7 Df4-g5+ 
80.Ke7-f7 Dg5-f5+ 81.Kf7-g7 Kf3-g4 82.Kg7-h8 
Df5-h5+ 0–1

Ook geen briljante partij maar wel een proeve van stug volhouden en de moed niet laten zakken. 
Hiermee had ik 5 uit 7 en in de 8e dus een echt sterke ! 
 
Ronald Ruytenberg - Shkelqim Cela 
 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Pg1–f3 b7-b6 
4.Lc1–f4 Lc8-b7 5.e2-e3 Lf8-e7 6.Pb1–c3 0–0 
7.Lf1–d3 d7-d5 8.0–0�
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Beter toch eerst h3 om de loper van f4 op het 
bord te houden. Dezelfde variant had ik in mijn 
partij tegen Petra Schuurman; die was ook 
spectaculair maar om geheel andere redenen. 
8...Pf6-h5 9.c4xd5 Ph5xf4 10.e3xf4 e6xd5 
11.Pf3-e5 Pb8-d7 12.Tf1–e1 Pd7-f6 13.Te1–e3 
c7-c5 14.Te3-h3 h7-h6�
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Waar het hem in gezeten heeft weet ik niet maar 
normaliter speel ik toch meer in de stijl van 
Petrosjan dan in de stijl van Tal. In deze partij 
echter vliegen zwart de offers om de oren ! Karel 
merkte op dat het grote verschil is dat de offers 
van Tal (meestal !) correct waren…. 
15.Ta1–c1 c5xd4 16.Pc3-b5 Le7-c5 17.Ld3-f5 
Pf6-e4 
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Na Pxd4 staat zwart misschien iets beter maar 
niet meer dan dat. 
18.Th3xh6 !? g7xh6 19.Dd1–h5  
Het alternatief is 19.Dd1–g4+ Kg8-h8 20.Dg4-h5 
Dd8-f6 21.Pe5-g4 Df6-g7 22.Pg4xh6 Tf8-e8 en 
levert wit minder kansen op. 
Een partij als deze moet je eigenlijk niet in Fritz 
invoeren. Het monster maakt in fracties van 
seconden duidelijk dat er weinig klopte van je 
berekeningen en wekt zo de indruk dat het 
allemaal niks was. 
De analytische waarheid over een partij heeft 
echter geen verband met het plezier dat men 
tijdens het spelen ervan gehad hebt; ondanks de 
uitslag. 
19...Kg8-g7  
De meeste tijd had ik besteed aan het 
verrassende 19...d4-d3 20.Dh5xh6 ( Beter 
20.Tc1xc5 d3-d2 21.Dh5-g4+ Kg8-h8 22.Tc5-c7 
Dd8-f6 23.h2-h3) 20...Lc5xf2+ 21.Kg1–f1 Dd8-h4  
20.Pe5-g4 Tf8-h8 21.Pg4-e5 Dd8-e7 
Nu vond ik het tijd om een stelling à la Tal op het 
bord te brengen : 
22.Lf5xe4 d5xe4 23.Tc1xc5 b6xc5 24.Pb5-d6 

�
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En de witte paarden zaaien dood en verderf, 
grandioos ! Over mijn overwinning wordt nog 
jaren met ontzag gesproken ! Na 3 kwartier : 
24...Lb7-c8 ! 
Beter dan 24...De7-e6 25.Pd6xb7 Ta8-c8 
26.Pb7-d6 Th8-f8 en wit doet nog volop mee. 
25.Pd6xf7 De7-f6 26.g2-g4 Lc8-e6 27.Pf7-d6 
e4-e3 28.Pd6-e4 e3xf2+ 29.Kg1–f1 
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29...Le6-c4+ ! 
Dat is toch het verschil van iemand van 2300 en 
mijn nederigheid; deze zet leidt het paard af van 
g6 en biedt zwart zo de tijd om de f-lijn te 
openen, met uiteindelijk fatale gevolgen voor wit. 
Een minder goede mogelijkheid is 29...Df6xf4 
30.Dh5-g6+ Kg7-f8 31.Dg6xe6 Df4-c1+ 
32.Kf1xf2 Dc1–e3+ 33.Kf2-f1 De3-h3+ (33...De3-
f4+ 34.Pe4-f2) 34.Kf1–e1 Dh3-e3+; 29...Df6-e7 
30.Dh5-g6+ Kg7-f8 31.Pe4xc5 en wit heeft nog 
…iets. 

30.Pe5xc4 Df6xf4 31.Pc4-d6 Ta8-f8 32.Pd6-f5+ 
Kg7-h7 33.h2-h4 Tf8xf5 ! 
Effectief !, maar ook 33...Df4-c1+ 34.Kf1xf2 
Dc1xb2+ 35.Kf2-g3 Db2-a3+ 36.Kg3-g2 
Da3xa2+ 37.Kg2-h3 Da2-a6 38.Pe4-g5+ Kh7-g8 
39.Pf5-e7+ Kg8-g7 40.Pe7-f5+ Tf8xf5 wint  
34.g4xf5 Df4-c1+ 35.Kf1xf2 Dc1–f4+ 36.Kf2-g1 
Th8-g8+ 37.Pe4-g5+ Df4xg5+ 38.h4xg5 
Tg8xg5+ 39.Dh5xg5 h6xg5 0–1 

 
 
Toch met plezier gespeeld, mijn tegenstander 
was zo onder de indruk dat hij de volgende dag 
zijn onwaarschijnlijk knappe dochter (Yoram is 
nog steeds jaloers !) nog een foto liet maken : 
 
In de laatste ronde was de inspiratie opgedroogd 
en zo eindigde ik met 5 uit 9 en plaats 104 iets 
(30 plaatsen) boven de op rating verwachte; voor 
het eerst in jaren heb ik de in mij gestelde 
verwachtingen overtroffen !  
Dat belooft wat voor het volgende toernooi … 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ronald Ruytenberg 

 12



OOOvvveeerrrsssccchhhiiieee   SSSccchhhaaaaaakkkttt   

 13

 
Reünietoernooi 14-11-2009 

 
In het bestuur kwamen, na de algemene ledenvergadering van dit jaar, een aantal ideeën opborrelen om het 
huidige ledental wat op te gaan krikken. Naast de gebruikelijke activiteiten, zoals het open toernooi (28-11-
2009), werden een aantal nieuwe zaken aan de agenda toegevoegd. Zo zullen wij vanaf begin 2010 ook 
weer trainingen voor beginners en gevorderden worden gestart. Een ander idee was het organiseren van 
een reünietoernooi. 
Na de zomervakantie kwam ik via Arnout in het bezit van een lijst met namen van oud-leden, die was 
gebruikt voor een eerdere reünie. De lijst was inmiddels al redelijk verouderd. 
Het zoeken naar oud-leden is dankzij internet was een stuk eenvoudiger  geworden. Via Hyves en Google 
e.d. had ik al snel een aantal oud-leden te pakken. 
Bij het bellen viel direct het enthousiasme op van iedereen die ik benaderde. 
Veel anekdotes heb ik gehoord. Daarnaast was iedereen nieuwsgierig naar de andere oud-leden en huidige 
leden. Vooral werd de naam van Peter van Steenis door bijna ieder oud-lid genoemd. En zo begon er een 
kleine hype te ontstaan. Een aantal oud-leden begonnen serieus mee te zoeken.  Johan Quist maakte een 
blog met waarop de ontwikkelingen rond het reünietoernooi te volgen waren.  
(Johan is inmiddels alweer een potje komen schaken) 
Op de blog werden ook beloningen uitgeloofd voor het vinden van oude en prominente leden. 
Zo kon ik bijvoorbeeld Dick Bothof nergens meer terugvinden. 
De uiteindelijke beloning werd opgestreken door Leo de Veld, die mij in het bezit stelde van een 
telefoonnummer. En inmiddels is Dick zelfs weer lid geworden. 
Ook de zoektocht naar Wijnand Rijnders bleek succesvol. 
Hans Doornheim vond een e-mailadres. Op mijn e-mail naar Wijnand kwam lange tijd geen reactie. Tot er 
opeens een aanmelding via de mail binnenkwam.  
In de afgelopen maanden heb ik wel een stuk of 200 e-mails naar Johan gestuurd met aanmeldingen en 
mensen voor de zoeklijst.  
Henk Ochtman was inmiddels aan de slag gegaan om de website te actualiseren en maakte een link naar de 
blog. Ook van de leden kreeg ik steeds meer namen en adressen door van mensen die nog ontbraken. 
Per e-mail hield ik de oud-leden en leden op de hoogte. 
Een aantal oud-leden zijn helaas verhinderd, maar hebben wel aangegeven om een keertje langs te komen. 
Otto Roth (lid in de jaren zeventig) woont nog steeds in Overschie en beloofde om op vrijdagavond weer een 
potje te komen schaken. Julio Araque woont het grootste deel van het jaar in Spanje en kon daardoor ook 
niet, maar zou ook in december langs proberen te komen. Via Peter de Korver hoorde ik dat Rob Hopman 
(woont in Zweden) niet kon komen. Lou Lievaart, woont nu in Wenen, kreeg ik niet te pakken. 
Wel komen speciaal voor die dag uit de verre landen, Silvia de Beer uit Frankrijk en Karel Looijmans uit 
Japan. 
Een aantal oud-leden zijn verhinderd wegens ziekte.  Ook hebben een aantal, zoals Dick Bothof mij schreef, 
het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. (o.a. Hans de Kimpe) 
Helaas staan er nog oud-leden op de blog die helaas niet gevonden zijn. 
Ook hebben er een aantal niet gereageerd op de uitnodiging, maar dat zijn er niet zoveel meer. 
Erg leuk is het dat ook bijna alle huidige leden gaan komen, zodat wij in totaal nu (ik schrijf dit maandag 9-
11-2009) al 58 aanmeldingen hebben. (29 aanmeldingen van de circa 90 oud-leden die wij konden traceren 
en hebben uitgenodigd)  
Onder de deelnemers zijn er die in de jaren 60 en 70 al actief schaaklid waren. Zo komen bijvoorbeeld Ada 
van der Giessen, Louis Lenoir, Han Pijpers, Wout van Veen, Kees Voorberg en Gerard Wildschut. Ook van 
de jaren 80 en 90 komt er een grote groep. Zo zijn bijvoorbeeld het eerste en zevende team uit de eind jaren 
80 redelijk compleet. 
Het programma is bij iedereen wel bekend. Om 12.30 uur gaat de zaal open en om circa 14.00 uur start het 
6 rondes Zwitsers durende toernooi. Tussendoor zullen er broodjes en later snacks zijn. De prijsuitreiking is 
om circa 18.15 uur en aansluitend is er een loterij (met circa 10 leuke prijzen) en een lopend buffet. Tevens 
is er voldoende ruimte opgenomen voor het afterschaak. 
Moge het een geslaagde dag worden.  
 

Ronald Verbeek 
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Bekerwedstrijd vrijdag 23 oktober ’09 tegen Zwijndrecht 

 
De loting bepaalde dat onze tegenstander in de eerste ronde Zwijndrecht zou zijn. Wij hadden het voordeel 
van de thuiswedstrijd. Als teams bij ons op bezoek komen is het net op ze in de Kuip zijn. Of ze herkennen 
het haags kwartiertje. Kortom alles is mogelijk. 
 
Nu hebben wij de laatste jaren niet veel geluk gehad met het overleven van de eerste ronde. 
Het zou mij benieuwen of Overschie nu wel in staat zou zijn de tweede ronde te halen. 
 
Han Smit speelde aan het eerste bord met zwart tegen Henk van Gemerden. Han heeft een 
voorkeur voor de franse opening. Misschien heeft dat onbewust wel te maken met de franse keuken 
of de franse stokbroden. Hij is helemaal thuis in de opening en wist de witte aanval makkelijk op te vangen. 
Wit zag er geen (stok) brood meer in accepteerde Han’s remise aanbod. 
 
Broer Daan speelde met wit aan het tweede bord tegen Lennard den Boer en daar kwam een zeer 
interessante variant van het frans op het bord. Daan heeft zeer goed gestaan maar deed waarschijnlijk een 
niet geheel correct offer. Dat was jammer want met gewone, gezonde zetten had hij zeer goede 
kansen om te winnen. Daan was als laatste bezig en moest voor de winst gaan. 
Graag had ik de hele partij voorgeschoteld maar na zet 12 kan ik de partij niet meer reconstrueren…  
 
Hans Doornheim speelde aan het derde bord tegen Roland van Keeken. Ook hier een franse opening. 
Het is blijkbaar een populaire opening. De eerste zes zetten waren een kopie van de stelling 
op bord één (of andersom ?!) maar daarna sloeg Hans een andere weg in. Helaas speelde Hans te passief 
en liet het initiatief te makkelijk aan zijn tegenstander met een vreselijke aanval tot gevolg. 
 
Ronald Verbeek speelde op het vierde bord tegen Teus Slotboom en speelde met wit 1. d2-d4 en het leek 
een Tarrasch verdediging te gaan worden. Maar met het zetje 4. e2-e3 kwam er een soort damepion 
opening op het bord. Ik zou niet weten of er een naam bestaat voor deze opening. 
Ronald is een echte overschiese schaker want met ons clublied in gedachten sloeg hij in op f7 
en daarna gingen alle houtjes er aan. Ouderwets houthakken. Misschien niet subtiel maar o zo 
effectief. Onze enige winstpartij die avond. Onderstaand wat partijfragmenten. 
Yyyyyyyyy yyyyyyyy yyyyyyyy 
xCaEfGeDcx xCdEfGaDcx xCdAfAaAcx 
xbBaAaBbBx xbBaAaBbBx xbBaGdBbAx 
xAaDaBaAax xAaAaBaAax xAaAaBaAbx 
xaAaAaAaAx xaAaAaAaAx xaAaBhAaAx 
xAaKbAaAax xAeKbAaAax xEaBhAaAax 
xaJaAaJaAx xaJaAaJaAx xhAhAaAaJx 
xHhHaAhHhx xHhHkAhHhx xAaHaKhHhx 
xiAkLaImAx xiAaLmAaIx xiAkLaImAx 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
bord 1. H. v Gemerden – Han  bord 3.  R. v Keeken – Hans  bord 2. Daan Smit – L. den Boer 
stand na 8. 0-0 (zwart aan zet) stand na 8. Ld2 (zwart aan zet) stand na 11. Kd7 (wit aan zet) 

yyyyyyyy 
xAaAaCcGax 
xbBaAaBaBx 
xAaAaAaBax 
xaAaAaAaDx 
xAaAiAaAax 
xaKaAaAaAx 
xHhAaAhHhx 
xaAaAaImAx 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
bord 4. Ronald – T. Slotboom 
stand na 25. Txd4 (zwart speelt Te2) 
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yyyyyyyy  yyyyyyyy  yyyyyyyy 
xCaAfAcGax xAaCfGaAcx xAaAaAaCcx 
xbBaEaBbBx xaBaEaBbBx xbAfGdBaAx 
xAaAaBeDax xAaDaHaAax xAaDaBhBax 
xaAaAaAaAx xaBaAaAaAx xaBaBhAaAx 
xAaKjAaAax xAaKaAlAax xEaBhAjBax 
xaAhAaAkAx xaAaAaJaAx xhAhAaKaAx 
xHhAaAhHhx xHhHaAhAhx xAaHaAiAhx 
xiAaLiAmAx xaAmIaAaIx xaIkLaAmAx 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
bord 1. H. van Gemerden - Han Smit bord 3. R. van Keeken – Hans bord 2. Daan Smit – L. den Boer 
stand na 14. Le7-f6 (R) 0,5 – 0,5 stand na 16. f5xe6   stand na 19. h5xg4 (er volgt 20. fxe7) 
    Op zet 18 volgt overgave) 1-0  Hierna volgen nog heeeel veel zetten 
        Maar de notatie is volgehouden tot zet 32….  
        Uiteindelijk verliest Daan (0-1) 

yyyyyyyy 
xAaAaAcGax 
xbIaAaBaBx 
xAaAaAdBax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaKaAaAaAx 
xHcAaAhHhx 
xaAaAaImAx 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
bord 4. Ronald – T. Slotboom 
stand na 27. Txb2 (niet bekend met ons clublied??) 
Eeeeeeeeeen, weeeeee hakkuh op f7 (en kwaliteitwinst) 
1-0 

Arnout van Kempen  
 
 

 

 15
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Grillige Competitiestart eerste team. 
 

Uitzicht op promotie vervaagd. 
Onmogelijk is het niet maar minder waarschijnlijk wel. Na goed uit de startblokken te zijn gekomen 
(6 – 2 uit tegen Landau Axel) haperde er al iets in de thuiswedstrijd tegen Dubbelschaak-97 (4 – 4) 
en gingen we hopeloos onderuit (3½ - 4) tegen en in Terneuzen. 

Dat laatste moet ik mijzelf aanrekenen. Zowel Cor als Maurits kregen remise aangeboden en ik 
vertrouwde onvoldoende op Jeroen en Ronald (tegen de ratingkanonnen van Terneuzen). Ik liet 
doorspelen met de verzachtende omstandigheid dat zij dat allebei ook graag wilden. Foute boel! 
Maar laat mij niet teveel op de zaken vooruitlopen en bij het begin beginnen. 

Ronde-1  
Landau-Axel 1 – Overschie 1 
De eerste wedstrijd van het seizoen voerde Overschie 1 naar het verre Axel. Als degradant uit de 
tweede klasse waren we natuurlijk favoriet, maar de te verwachten tegenstand was vooraf moeilijk 
in te schatten. Op papier kon onze Zeeuwse opponent een sterk team op de been brengen, maar 
in het voorgaande seizoen werden maar liefst 17 verschillende spelers gebruikt. De reden hiervoor 
was dat het merendeel van de sterke leden ook in de Belgische competitie actief was. Twee keer 
spelen in één weekend is wat al te veel, met al die invallers tot gevolg. Overigens heeft Overschie 
in de afgelopen zomer dit probleem ook ondervonden. Willem Hajenius speelt dit seizoen voor het 
eerst sinds tijden niet meer mee omdat de competitie van onze zuiderburen te vaak in de weg zit. 
Om andere redenen is ook Gerrit Visser afgehaakt. Zijn toekomst ligt op korte termijn niet meer in 
Nederland, en was daardoor gedwongen zijn lidmaatschap en plaats in het eerste team op te 
zeggen.   

Met Albert en Arnout als de waardige vaste vervangers van het bovengenoemde tweetal en 
Jeroen als eenmalige vervanger van Henk, traden wij dus op 26 september aan tegen Landau-
Axel. Hoewel op de ruime Overschiese overwinning weinig af te dingen viel, moet wel vermeld 
worden dat wij het geluk hadden in zo’n gecombineerd Nederlands/Belgisch competitieweekend 
tegen deze tegenstander te moeten spelen. Onze opponent was niet op volle oorlogssterkte, wat 
duidelijk in het wedstrijdbeeld naar voren kwam.  

Al snel kwamen wij op voorsprong. De tegenstander van Maurits ging wat al te enthousiast ten 
aanval en gooide zijn koningsstelling hierbij wagenwijd open. Maurits pareerde kundig, moest nog 
even een paard op g8 zetten, maar sloeg hierna genadeloos toe waarna het meteen uit was. 0-1 

Ook bij Erik ging het vlot. Net de opening pikte hij een pionnetje mee nadat zijn tegenstander een 
tussenzetje had gemist. Met de pion meer en een betere stelling wikkelde Erik soepel af naar een 
gewonnen eindspel en zette zo Overschie op een comfortabele voorsprong. 0-2 

De remise van Ronald bracht Overschie weer een stapje verder naar de winst. In de opening leek 
hij iets beter te staan, maar zwart hield de stelling keurig in evenwicht en kwam goed terug. Toch 
werd de remisemarge nergens overschreden. ½-2½    

Ook de partij van Henri eindigde in remise. Nadat hij lang wat beter stond kwam zijn tegenstander 
na het middenspel gevaarlijk opzetten met zijn vrije c-pion, die gevaarlijker was dan de vrije a-pion 
van Henri. Maar ook Henri kwam nauwelijks in gevaar en nadat de meeste stukken waren 
afgeruild kon de vrede worden getekend. 1-3 

Albert speelde een gave partij en gaf zijn tegenstander geen enkele kans. Zonder materiaalwinst 
gaf Fritz wit al na 20 zetten een flinke plus. De vijandelijke stukken werkten geen moment samen 
en Albert profiteerde van een zwakke pion op a4 die hij op kon halen. Hierna behield hij het 
initiatief en besloot de partij met een winnende aanval op de kale koning. 1-4  

Jeroen speelde op het tweede bord een nette opening en stond halverwege lekker. Het opspelen 
van de c-pion was echter een slecht plan waarna de witte stukken zijn stelling binnendrongen. Een 
kwaliteit moest worden geofferd, maar de verkregen vrijpion in combinatie met een goede loper  
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was in het vervolg (net) voldoende om de stelling in evenwicht te houden. Ook gezien de 
tussenstand hoefde er niet lang te worden nagedacht toen remise werd aangeboden. 1½-4½ 

Cor stond een half uurtje bij Antwerpen in de file en begon dus met een tijdsachterstand. In het 
middenspel maakte zijn tegenstander een wat onhandige manoeuvre met de dame. Alleen door 
zijn koningspion naar voren te zetten kon stukverlies worden voorkomen. Deze pion werd niet veel 
later een dankbaar mikpunt voor Cor, waarbij zijn sterke lopers optimaal samenwerkten. De 
tijdscontrole werd nog net gehaald, maar op zet 42 was het punt binnen. 1½-5½ 

Hierna was het nog heel lang wachten op met name de tegenstander van Arnout. Deze had al de 
hele middag een stevige drukstelling gehad, zonder daadwerkelijk grote aanvalskansen te 
hebben. Arnout hield netjes stand maar moest zich tot 80 zetten nauwkeurig verdedigen totdat 
remise overheen werd gekomen. 2-6 

Hierna was het nog heel lang zoeken naar een geschikt restaurant in het Zeeuwse land. De 
locaties in Axel bleken of helemaal volgeboekt, of te zijn gereserveerd voor een trouwerij. Op weg 
naar een wegrestaurant werd nog één auto verloren, waardoor alleen Ronald, Arnout en Jeroen 
aan tafel belandden. Jeroen kreeg vervolgens pas bij de derde poging het juiste voorgerecht 
voorgeschoteld. Het mocht de pret allemaal niet drukken, de eerste punten van het seizoen waren 
binnen! 

 
Landau Axel-1  Bord Overschie-1 Rating Uitslag 

W. Sinke 1854 1 E. Brandenburg 2148 0 – 1 

A. Hugaert 1922 2 J.H. van der Meer 1848 ½ - ½ 

D. van Vliet 1971 3 R. Ruytenberg 1993 ½ - ½ 

B. Audenaert 1803 4 C. W Feelders 1970 0 – 1 

Th. de Putter 1854 5 A.J. Segers 2038 0 – 1 

W. Versporten 2067 6 M.M. de Jong 1967 0 – 1 

M. de Clerck 1892 7 H.A. Krop 1961 ½ - ½ 

G. de Verhaeren ? 8 A. van Kempen 1903 ½ - ½ 

gem. 1909  gem. 1978 2 – 6 

De spelers met zwart zijn cursief vermeld. 

Ronde-2  
Overschie 1 – Dubbelschaak ’97 1 
In de tweede ronde kwam het sterke Dubbelschaak ‘97 uit Oosterwijk op bezoek. Door 
wegwerkzaamheden begon de wedstrijd een half uurtje later want alle bezoekers stonden in de 
file. Echter ook de helft van ons eigen team had hiermee te maken, iets wat de externe 
wedstrijdleider maar moeilijk kon bevatten. Het was voor deze goede man zijn debuut en dan is zo 
lang wachten natuurlijk extra spannend. Gelukkig hoefde hij niet al te lang te wachten en met 15 
man werd er aangevangen. Alleen Albert moest nog ergens vanaf het Kleinpolderplein worden 
opgehaald, maar ook dat resulteerde maar in een kleine tijdsachterstand.  

De wedstrijd was meteen een topper, ook de Brabanders hadden hun eerste wedstrijd dik 
gewonnen. Op papier waren zij duidelijk favoriet, zeker gezien de afwezigheid van Erik die in 
China verbleef. Het 4-4 gelijke spel was dan een mooi resultaat, waar vooral de gasten over 
mochten klagen. Het verslag op de site van Dubbelschaak repte over vier weggegeven halve 
punten. Hier zat zeker een kern van waarheid in, al waren Han, Albert en Arnout ook allemaal 
dicht bij een beter resultaat.  

De strijd ging erg lang gelijk op, met Dubbelschaak ligt in het voordeel. Toch bracht Cor Overschie 
een half uur voor de tijdscontrole onverwacht op voorsprong. Behalve een voordeel op tijd had hij 
weinig in de opening bereikt, en zijn tegenstander leek met een open lijn het initiatief te pakken. 
Van grote tijdnood was nog geen sprake maar toch bood deze voor de zekerheid remise aan. Cor 
had de tijd de situatie op de andere borden af te wachten en in samenspraak met de teamleider 
werd na een kwartiertje wachten verder gespeeld, mede gezien de situatie op de klok. Deze  
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tactiek werkte, want een paar zetten later kon Cor met een dubbelschaakje een toren meenemen 
en zo het eerste punt binnen brengen. 1-0 

Han moest op bord 1 in de opening alle zeilen bijzetten tegen de sterkste speler van 
Dubbelschaak. Onder druk verdedigde hij zich nauwkeurig en kwam nauwelijks echt in het nadeel. 
In het middenspel leek hij met zijn actieve paarden het initiatief zelfs te kunnen grijpen, maar hij 
overzag hierbij een gunstige voortzetting die hem wellicht blijvend voordeel had opgeleverd. Een 
paar zetten later waren de paarden verjaagd naar ongelukkige velden en werd stukverlies 
onvermijdelijk. Helaas een nederlaag. 1-1 

Albert beleefde een moeilijke middag. Vanaf de opening leek de stelling hem langzaam door de 
vingers te glippen en zijn zwaktes in zijn koningsstelling werden constant onder vuur genomen. 
Toch wist zijn opponent ondanks zijn ogenschijnlijke voordeel niet echt van te profiteren. Pas in 
tijdnood beging Albert een paar onnauwkeurigheden die hem de das om deden. Met wat meer tijd 
had hij waarschijnlijk het lastige pad naar remise wel gevonden. 1-2  

Tegenover de nederlaag van Albert stond bijna onmiddellijk een zege van Henk. Henk bouwde zijn 
stelling stevig op zonder al te gekke dingen te doen. Zijn tegenstander dacht in het middenspel 
middels een (tijdelijk) pionoffer onder de druk uit te komen, maar zag deze nooit meer terug. Henk 
wikkelde hierna bekwaam af naar een gewonnen eindspel, en toen de dames met een matgrap 
geruild moesten worden gaf zijn tegenstander meteen op. 2-2 

De remises van Henri en Maurits waren opstekers. Maurits koning lag vanaf het middenspel zwaar 
onder vuur en de vijandige stukken leken zelfs van achter de koning vrij spel te hebben. Wellicht 
miste zijn tegenstander ergens de winnende voorzetting maar Maurits verdedigde zich uitstekend. 
Een mat achter de paaltjes en een vrijpion brachten een afruil, hoewel Maurits in deze fase ook 
een betere voortzetting miste. De overgebleven pionnenstelling met ongelijke lopers was hierna 
remise. 2½ - 2½  

Henri pikte ergens een pionnetje mee, maar kwam hiermee zwaar in de verdrukking. Wit had alle 
open lijnen in handen, gecombineerd met een ver opgerukte vrijpion. Een ogenschijnlijk simpele 
winst door één van de torens op de 7e rij te plaatsen werd gemist, maar ook hierna had wit nog 
veel mogelijkheden. Zelfs tot twee zetten voordat tot remise werd besloten lag de zege voor het 
grijpen, gelukkig profiteerde de tegenstander hiervan niet. 3-3 

Met deze tussenstand en de stellingen op de twee overgebleven borden leek een goed resultaat 
binnen bereik. Met twee remise zou ik dik tevreden zijn. Arnout had 8 tegen 4 minuten op de klok 
met nog een zet of 12 te doen. Waarschijnlijk was zijn stelling moeilijker in evenwicht te houden 
dan op het eerste gezicht leek, en misschien zelfs helemaal niet. Feit was wel dat Arnout 5 
minuten nadacht maar in de drie zetten hierna zijn stelling sterk zag verslechteren. In grote 
tijdnood won zijn tegenstander twee pionnen en ging Arnout op zet 39 door zijn vlag. In een 
slechte, maar nog niet direct verloren stelling. 3-4 

Hierna kwam alle druk op de schouders van Ronald te liggen. Na heel de partij wat minder te 
hebben gestaan had hij zich in de tijdnoodfase naar een gewonnen eindspel geknokt. 
Toreneindspelen zijn echter niet zomaar te winnen, zelfs met twee pionnen voor, en zijn opponent 
verweerde zich hevig. De stelling leek zelfs even remise te zijn maar een laatste oppositietrucje 
van Ronald deed hem toch de das om. De laatste overgebleven pion werd veroverd en met twee 
pionnen extra werd het gelijke spel voor Overschie veilig gesteld. 4-4 

 

Of dit gelijke spel verdiend was laat ik even in het midden. Wel kan gesteld worden dat er hard 
voor gewerkt is, en dat niet op alle borden Overschie het maximale resultaat heeft bereikt. Deze 
wedstrijd, en ook de ratingtegenstand, laat wel zien dat Overschie een heel seizoen top zal 
moeten presteren om mee te draaien om de titel. Aan de andere kant is uit het recente verleden 
gebleken dat dit team met het minimale aantal punten een optimaal resultaat kan behalen. Hierbij 
denk ik aan de twee recente kampioenschappen met minder bordpunten dan de nummer twee. 
Laten we hopen dat we weer zo’n seizoen tegemoet gaan. 
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Overschie-1 Rating Bord Dubbelschaak-97 Rating Uitslag 

J. Smit 1897 1 G. Jansen 2149 0 – 1 

H. Ochtman 2141 2 H. van Dongen 2143 1 – 0 

R. Ruytenberg 1993 3 M. van der Stee 2110 1 – 0 

C. W Feelders 1970 4 P. Boll 2106 1 – 0 

A.J. Segers 2038 5 M. van der Meijden 2072 0 – 1 

M.M. de Jong 1967 6 R. van Meurs 2045 ½ - ½ 

H.A. Krop 1961 7 W. van Lankveld 1992 ½ - ½ 

A. van Kempen 1903 8 R. Jessurun ? 0 – 1 

gem. 1984  gem. 2088 4 – 4 

De spelers met zwart zijn cursief vermeld. 

 

Ronde-3  
Terneuzen 1 – Overschie 1 
De dag begon al onder een slecht gesternte. Maurits en ik stonden nog het meest vooraan in de 
file bij Dordrecht. Uit intensief telefonisch contact bleek dat een paar honderd meter daarachter 
Cor en nog verder terug Jeroen met Ronald, Arnout en Henk in zijn auto en helemaal achteraan 
Albert langzaam voort waggelden. Rijden kon je het niet noemen. 

Bellen met Terneuzen hielp, ze hadden al op de radio gehoord van het fileleed en stelden het 
begin van de wedstrijd uit. De enige de geen probleem had was Henri, maar die had de pech dat 
ik hem in Goes en fors vertraagd kwam ophalen. 

Met een kwartier minder konden Henri, Maurits en Albert aan de strijd beginnen en kwam er rust in 
de tent. 

Nabeschouwing. 
Henk (1) toonde zich een beter rekenmeester. Zijn tegenstrever kwam met een Tchigorin 

aanzetten maar toonde basis-rekenen te beheersen maar Henk rekende op VO-
niveau; 1-0. 

Jeroen (2) stond de hele middag gedrongen maar stevig met de kop tussen de schouders de 
(schijn-) aanvallen af te slaan. Nergens werd het evenwicht serieus verstoord. Een 
geweldige prestatie, gezien zijn ratingnadeel; ½-½. 

Ronald (3) keek ook al tegen een ratingachterstand van circa 300 ELO-punten op maar daar 
bleef op het bord weinig van over, hij was absoluut niet de mindere. Een solide pot 
eindigde zoals het hoort in remise; ½-½.

Cor (4) kwam al vroeg aankondigen dat hij dreigde een kwal te veroveren maar wit wist de 
dreiging te pareren en bood remise aan. Dat werd weliswaar keurig met mij 
opgenomen maar Cor was vast overtuigd van zijn betere stand. Hij stond ook beter, 
volgens Fritz, maar koos geen goed plan. Inactieve stukken deden hem de das om; 
0-1. 

Albert (5) hield het spannend door veel tijd te besteden aan zijn superieure stelling. Nu is het 
ook lastig de juiste weg te vinden in zo’n complexe stelling maar hij vond de 
Achilleshiel van zwart wel en legde die onbarmhartig bloot. Zie de partij; 1-0. 

Maurits (6) wist zich met zorgvuldig spel naar een beter middenspel te werken. Wit zag een bui 
hangen en sloeg remise voor. In overleg met mij werd dat afgewimpeld maar 
Maurits raakte de draad kwijt en stond “straal” verloren toen zijn Boukje het pleit 
beslechte door een SMS-je te sturen. Zijn telefoon trilde en dat werd gehoord; 0-1. 

Henri (7) kreeg een vreemde Dame-indischachtige stelling te bestrijden. Hij deed dat lang 
niet slecht maar als je a3 speelt om Pb4 uit de stelling te halen en zwart speelt dan 
toch Pb4, dan moet er even geslikt worden. Het kostte Henri heel veel tijd, veel 
meer dan acht tellen, om zich aan deze knock-out te ontworstelen. Hij stond zeker 
niet slechter maar miste tijd en kracht om zich zwart van het lijf te houden; 0-1. 
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Arnout (8) kreeg ook al een ongebruikelijk opstelling te verduren. Hij kwam met zwart toch 

beter uit de opening en verwierf voordeel in het middenspel. In de overgang naar 
het eindspel begon hij echter veel tijd te consumeren en het leek mij daarom 
raadzaam het remisebod van wit te aanvaarden; ½-½.

Eén partij uit deze ontmoeting mag ik u niet onthouden. 

Voor de goede orde: commentaren zijn vooral van Fritz 11 (afgekort: Fr11). Als ik zelf wat te berde 
wil brengen dan doe ik dat cursief en voorafgegaan door mijn initialen: MD. 

Af en toe wordt een waardering door Fritz 11 uitgesproken; een positieve score is voordeel voor 
wit, een negatieve score wijst op voordeel voor zwart. 

Wit A.J. Segers 2035 
Zwart D. Lansay 1899 
Plaats Multicultureelcentrum Terneuzen 

KNSB-Competitie R-3 
21-11-2009, Bord 5 

  1. e2-e4  e7-e5 
  2. Pg1–f3  Pb8-c6 
  3. Lf1–b5  a7-a6 
  4. Lb5-a4  Pg8-f6 
  5. d2-d4  b7-b5 (112) 
  6. La4-b3 (100) e5xd4 (98) 
  7. 0–0 (89) Lf8-e7 (83) 
  8. e4-e5 (84) Pf6-e4 
  9. Lb3-d5  Pe4-c5 
  10. Pf3xd4  Lc8-b7 (74) 
  11. Pd4-f5 (58) 0–0 
  12. Dd1–g4  g7-g6 
  13. Tf1–e1 
Fr11 13. Dg3, Pe6; 14. Pc3, Kh8; 

15. Lxe6 
½–½  
Fallowfield, N (1904)-Horner,R 
(1928) 
Exmouth 2004/CBM 103 ext. 

 13.    . . .   Pc5-e6 
 14.   Lc1–h6  Tf8-e8 

 

Segers – Lansay - 1 

   

 

 

15.  Pb1–c3 N . . .  
Fr11 15. Pf5xe7+ Dd8xe7 

16.Pb1–d2 Ta8-d8 
17.Pd2-f3 Pc6-a5 
18.c2-c4 De7-b4 
19.Lh6-d2 Db4-a4 
20.b2-b3 Da4-a3 
21.Ld2xa5 Da3xa5 
22.Ld5xb7 c7-c6 
23.a2-a4 b5-b4 
24.Pf3-d4 h7-h5 
25.Dg4-h4 Da5-b6 
26.Pd4xe6 d7xe6 
27.Lb7xa6 Db6xa6 
28.Ta1–d1 Da6-b6 
29.Dh4-f6 Db6-c7 
Matanovic, A. - Nievergelt, E. 
Belgrade 1954/MCD/1–0 (49). 

  15. . . .   Kg8-h8 (1,2) 
Fr11 Ook na 15. .., Lf8; 16. Dg3, Kh8; 

17. Lxf8, Txf8; 18. P-e3 staat wit 
beter. 

  16. Ld5xe6  d7xe6 
  17. Pf5xe7 (32) Pc6xe7 (55) 
  18. Lh6-g5  Dd8-d7 
  19. Ta1–d1  Dd7-c6 
  20. Pc3-e4 (1,5) Pe7-f5 
  21. Dg4-h3 (2,0) . . .  

   20
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 Segers – Lansay - 2 

 

  21. . . .   Te8-f8 ?? (4,5) 
Fr11 Beter maar ook onvoldoende was 

21. .., Dxc2; 22. Pf6, h5; 23. Pxe8, 
Txe8; 24. Td2. 

  22. g2-g4  . . .  
Fr11 22. Lf6+ Kg8; 23. Le7! Kh8; 

24. Lxf8 Txf8 en wit wint. 

  22. . . .   Pf5-g7 
  23. Lg5-f6  Ta8-c8 (29) 
  24. f2-f3 (12) 
   1–0 

 

 
Terneuzen-1  Bord Overschie-1 Rating Uitslag 

C. Freeke 1690 1 H. Ochtman 2124 0 – 1 

Q. Ducarmon 2195 2 J.H. van der Meer 1866 ½ - ½ 

M. Freeke 2301 3 R. Ruytenberg 2022 ½ - ½ 

J. Gernaert 2018 4 C. W Feelders 1977 1 – 0 

D. Lansay 1899 5 A.J. Segers 2035 0 – 1 

G. Kamminga 1924 6 M.M. de Jong 1983 1 – 0 

J. Dekker 1847 7 H.A. Krop 1959 1 – 0 

Q. Volleman 1595 8 A. van Kempen 1866 ½ - ½ 

gem. 1934  gem. 1979 4½ – 3½

De spelers met zwart zijn cursief vermeld. 

Stand na 3e ronde: 

 Klasse 3F Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 De Pion 2 6 15½ x . . . 5.5 . . 5.5 4.5 . 

2 Terneuzen 4 13½ . x 4.5 . . 5.5 3.5 . . . 

3 Overschie 3 13½ . 3.5 x . 4 . . . 6 . 

4 Souburg 3 13½ . . . x . 3.5 4 . . 6 

5 Dubbelschaak '97 3 12½ 2.5 . 4 . x . 6 . . . 

6 Botwinnik 2 3 11 . 2.5 . 4.5 . x . . . 4 

7 HWP Sas van Gent 3 3 10½ . 4.5 . 4 2 . x . . . 

8 Sliedrecht 2 10½ 2.5 . . . . . . x 3.5 4.5 

9 Landau Axel 2 10 3.5 . 2 . . . . 4.5 x . 

10 Middelburg 1 9½ . . . 2 . 4 . 3.5 . x 

 

Rinus Degeling en Jeroen van der Meer 
 

   21
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Kort clubnieuws 

 
In het komende clubblad zult u langere verslagen vinden van het tweede en derde team. Hieronder 
volgt wat kort nieuws, zoals gepubliceerd in de Overschiese Krant 
 
 

Jeugdspelers SG Overschie missen maar net promotie 
 

Het jeugdteam van Schaakgenootschap Overschie heeft uitstekend gepresteerd in de Groene Hart 
Cup. Het team, bestaand uit Bart van Tillo, Mario Dirks, Lawal hoogdorp en Deangelo Hoogdorp 
moest in de 1e ronde van deze competitie aantreden tegen de jeugdteams van CSV, Moerkapelle en 
de 3-Torens. Uiteindelijk kwamen de Overschiese talenten slechts een half punt tekort om te 
promoveren naar de 2e klasse.   
Het was de eerste teamwedstrijd ooit voor de jonge schakers, dus ietswat gespannen werd er 
begonnen tegen CSV. Deze wedstrijd eindigde in een zwaarbevochten 2-2 gelijkspel. Ontdaan van 
alle spanning werd Moerkapelle hierna met liefst 3-1 van het bord gespeeld. Hiermee stond Overschie 
op een gedeelde eerste plaats in de tussenstand en moest de laatste wedstrijd tegen de 3-Torens de 
beslissing brengen. In een hele spannende wedstrijd waarin alles werd gegeven trokken de 
Overschiese spelers helaas net met 2,5-1,5 aan het kortste eind. 
Hierdoor eindigde Overschie een half punt achter de nummer 1 CSV. 
Dit is een prima resultaat voor het debut. Deangelo was topscoorder van het team met 2,5 punten. 
Lawal behaalde 2 punten, Bart en Mario ieder 1 punt. 
Op vrijdag 13 november staat de tweede ronde op het programma en zal het team opnieuw voor 
promotie gaan. Zeker is dat Schaakgenootschap over een nieuwe talentvolle lichting beschikt waartoe 
ook Karel Blok en Ricardo van Oldenbarneveld behoren.  
 

Moelijke start Overschie 3 
 
SGO 3 kende een moeizame competitiestart. Het team trad gehavend aan tegen CSV 2 uit Capelle. 
Jeugdspelers Bart van Tillo en Mario Dirks maakten verdienstelijk hun debuut. Helaas konden zij het 
niet bolwerken tegen de Capelse routine, maar in de toekomst zal SGO nog zeker veel plezier aan dit 
tweetal beleven. Na degelijke remises van John Berkers en Jaap Koenen bracht Cor van Lennep met 
een fraaie overwinning de spanning terug. Een nederlaag van Leo Meerman na een mooie mataanval 
zorgde ervoor dat een gelijkspel het hoogst haalbare was. Aan de topborden kwam het team door 
absenties uiteindelijk net iets tekort. Niels van Diejen en Roelf Marten Duin speelden daar prima 
partijen, maar werden in de tijdnoodfase verslagen. Hierdoor kwam er een 2-6 nederlaag op het bord. 
In de komende wedstrijd zal een volledig SGO 3 revanche moeten nemen. Het tweede team van SGO 
komt 9 oktober voor het eerst in actie. 

 
 

Overschie 3 verliest fors in tweede ronde 
 
Het derde team van Overschie verging het helaas wat minder. In de 3e klasse RSB werd in de tweede 
ronde op 16 oktober hard met 7,5-0,5 verloren tegen het sterke Unilever 1.  De uitslag was wel 
geflatteerd omdat diverse Overschiespelers de kans op remises en winstpartijen lieten liggen. 
Jeugdspeler Mario Dirks kwam goed uit de opening, maar werd in het middenspel langzamerhand in 
de verdrukking gebracht. Na 2 wedstrijden is Overschie 3 nog puntloos en ligt het degradatiespook op 
de loer. Wel zal het derde team in de volgende wedstrijd tegen Krimpen worden verstrekt door de 
terugkeer van Dick Bothof en Wil de Gids. 
 

Algemene Vergadering  
 
Tijdens de Bestuursvergadering van 11 november is i.v.m. Hemelvaart besloten de AV 
te verplaatsen van 14 naar 28 mei 2010. De nieuwe datum van de AV is aangepast in de agenda 
en is elders te vinden in dit clubblad. 
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Goede start tweede team 
 
Het 2e team van onze schaakvereniging, spelend in de 1e klasse RSB, is de competitie in de 
uitwedstrijd tegen het geduchte Zwijndrecht 1 sterk begonnen. 
Na een snelle remise van Ruud-Jan Kloek, won ondergetekende in een makkelijke partij. 
Een remise van onze nieuwe vaste waarde in het team en jeugdtrainer Rob de Wildt en een 
overwinning van jeugdleider Jeroen van der Meer, die slecht uit de opening kwam, maar sterk terug 
counterde stond het al redelijk snel 3-1 voor SGO. 
 
Invaller Cor van Lennep speelde een sterke partij en bood, mede vanwege de aankomende 
tijdnoodfase, in een betere stand remise aan, die zijn tegenstander maar wat graag accepteerde.  
(3,5 – 1,5) Op de 3 overige topborden stond SGO duidelijk beter en na de tijdnoodfase konden wij een 
overwinning van onze bord 1 speler Han Smit en 2 remises van Hans Doornheim (ook een goed 
debuut als vaste speler) en Daan Smit beschrijven.  
Eindstand : Zwijndrecht 1 – SGO 2 2,5 – 5,5. 

 
 

Nipt verlies Overschie 2 
 
Afgelopen vrijdag speelde SGO 2 (1e klasse RSB) thuis ook al tegen een medekoploper, Papendrecht 
Alblasserdam 1. Door een snelle nederlaag van invaller Cor van Lennep had SGO 2 een slechte start. 
Lang zag het ook somber uit. Ronald Verbeek kwam niet verder dan een remise. In een spannende 
tijdnoodfase miste Rob de Wilt de winst (1/2), won Daan Smit, maar verloor de beter staande Ruud-
Jan Kloek. Han Smit ontsnapte met een remise. 
Met nog 2 partijen te gaan leek SGO 2 de buit nog binnen te gaan halen. De tegenstander van Hans 
Doornheim overleefde de tijdnoodfase en bood remise aan. Omdat Hans niet beter stond werd dat 
geaccepteerd, mede omdat Jeroen van der Meer in het eindspel een pion meer en tijdvoordeel had. 
Helaas lukte het Jeroen niet om de partij in winst om te zetten en daardoor verloor SGO 2 met 4,5-3,5. 
Met nog 5 wedstrijden te gaan kan SGO 2 nog wel kampioen worden, maar het wordt lastig. 

 
 

Tweede team boekt belangrijke zege 
 
Het tweede team van SG Overschie, uitkomend in de RSB klasse 1B heeft op 26 november een 
belangrijke overwinning geboekt op Onesimus 1. Door deze zege staat SGO 2 nu 4 punten boven de 
degradatiestreep en kan het team nog zelfs voor het kampioenschap gaan.   
SGO begon zwak aan de wedstrijd. Ronald Verbeek behaalde weliswaar een plusremise, maar op het 
eerste bord verloor Han Smit vrij kansloos. Broer Daan Smit moest hard werken voor zijn remise op 
het derde bord, waardoor er een 2-1 achterstand op het scorebord kwam. Ruud-Jan Kloek bracht de 
stand weer gelijk, ondanks de drie kwartier tijdsachterstand die hij had opgelopen in zijn zoektocht 
naar de moeilijk vindbare clubgebouw van de Kralingse tegenstander. Niels van Diejen debuteerde in 
het tweede en speelde een goede partij. In tijdnood ging hij echter ongelukkig ten onder. Hij dacht de 
vereiste 35 zetten te hebben gedaan toen zijn vlag viel. Dit bleken er in werkelijkheid 34 te zijn, 
waardoor hij verloor. 
Met de 3-2 achterstand en drie minderen stellingen zag het er niet goed uit voor SGO. Slechte 
coaching bij de tegenstanders zorgde voor de ommekeer. In plaats van de voorsprong te consolideren 
en remise af te dwingen werd er geforceerd op winst gespeeld. Jeroen van der Meer en Hans 
Doornheim vingen de aanvallen dankbaar op, en wonnen uiteindelijk op tijd. Rob de Wilt maakte het 
Overschiese feest compleet door met een stuk achterstand stand te houden, en ook op tijd te winnen. 
Door deze overwinning klimt Overschie 2 naar de subtop. De volgende wedstrijd tegen de grote 
titelkandidaat CHESS uit Vlaardingen zal aangeven of het team de rest van het seizoen naar boven of 
naar onderen moet kijken.    
       

Geschreven en verzameld door Jeroen en Ronald 



OOOvvveeerrrsssccchhhiiieee   SSSccchhhaaaaaakkkttt   
 

dinsdag 17 november 2009 door Hans Ree  
Leer van de wereldkampioenen 

Als je een patroon ziet wil je er een verklaring voor bedenken. In 2008 en 2009 speelden Anand en 
Aronian vier serieuze toernooipartijen tegen elkaar. Aronian won ze allemaal, steeds met zwart. 

Ik zocht iets in hun stijl van spelen dat hen heeft voorbeschikt voor zo’n opmerkelijk reusltaat, maar ik 
kan niets aanwijzen en ik zal het dus maar toeval noemen. 

De nederlaag van Anand in de laatste ronde van het Tal Memorial in Moskou was zo hardhandig dat 
ik me afvroeg of er wel eens eerder een wereldkampioen op die manier binnen 25 zetten van het bord 
was gezet. 

Cristiansen – Karpov, Hoogovens 1983, 1-0 na 12 zetten, telt niet echt mee, omdat het maar om één 
zet van Karpov ging, een grove blunder die een stuk kostte. 

Spassky-Petrosian, WK match 1969, 1-0 na 24 zetten, telt wel, maar het ging toen toch iets normaler 
dan in die laatste partij tussen Anand en aronian. Petrosian had zwart en het was een scherpe 
Siciliaan, dan kan zoiets wel eens gebeuren. 

 24

jeugdspeler was. Dit is Petrosian – Tsindza

. 

Wit staat niet goed, want zowel e4 als a4 staan 
t 21. 

t niet 

 

Wie na het zien van de volgende partij bang is dat Anand 
 

Nummer twee was Magnus Carlsen, met twee punten minder. Woensdag is de laatste dag. 

rial hadden de organisatoren een paar webcams 
neergezet. Op de achtergrond hoorde je commentaar in het Russisch van 

ch iets 

mera’s staan er ook nog tijdens het snelschaakkampioenschap en hier 
nsdag 17 november zien. 

/2009/11/17/leer-van-de-wereldkampioenen/) 

Petrosian werd beschouwd als de meester van de prophylaxe en er is wel eens gezegd dat hij de 
verborgen dreigingen van zijn tegenstander al drie dagen van tevoren aan zag komen. Toch was hij 
waarschijnlijk de wereldkampioen met meeste korte verliespartijen. Nederlagen binnen 25 zetten, daar 
telde ik er bij hem 10 van met zwart en 1 met wit. Meestal door grove blunders, maar hij werd ook een 
paar keer strategisch weggespeeld. Die blunders begonnen al toen hij nog een veelbelovende 

dze, kampioenschap van Georgië 1944. 

aangevallen. Dat was nog geen reden om nu me
Txd8?? mat in één toe te laten. De zwartspeler zag he
en speelde 21…Txd8, waarna Petrosian nog steeds in 
zalige onwetendheid verder ging met 22. Lg5. Toen zag
zwart het wel en speelde hij 22…Dxf1.

het niet meer kan, wordt misschien gerustgesteld door zijn
optreden in het wereldkampioenschap snelschaak, dat 

maandag in Moskou begon. Na de eerste dag stond Anand met 12 uit 14 bovenaan.  

Bij het Tal Memo

onze Genna Sosonko en al kon ik dat niet volgen, het geheel had to
verslavends, zoals die televisiefilms waar je alleen het uitzicht uit een trein 
ziet. 

De ca
kun je de uitzending van di

(bron : http://weblogs.nrc.nl/schaken



Overschie Schaakt

Agenda seizoen 2009 - 2010
Vrijdag 28 augustus 2009 Laatste avond zomercompetitie
Vrijdag 4 september 2009 Start Wintercompetitie
Vrijdag 11 september 2009 Meerkamp  Ronde 1
Vrijdag 18 september 2009 1e Ronde Beker
Vrijdag 25 september 2009 Overschie 3 - CSV 2
Zaterdag 26 september 2009 Landau Axel 1 - Overschie 1
Vrijdag 2 oktober 2009 Meerkamp  Ronde 2
Vrijdag 9 oktober 2009 Zwijndrecht 1 - Overschie 2
Vrijdag 16 oktober 2009 Overschie 3 - Unilever 1
Vrijdag 23 oktober 2009 Meerkamp  Ronde 3
Vrijdag 30 oktober 2009 Meerkamp  Ronde 4
Zaterdag 31 oktober 2009 Overschie 1 - Dubbelschaak '97 1
Vrijdag 6 november 2009 Overschie 2 - Papendrecht/Alblasserdam 1
Maandag 9 november 2009 Krimpen a/d IJssel 4 - Overschie 3
Vrijdag 13 november 2009 Meerkamp  Ronde 5
Zaterdag 14 november 2009 Reunie Toernooi 
Vrijdag 20 november 2009 Meerkamp  Ronde 6
Zaterdag 21 november 2009 Terneuzen 1 - Overschie 1
Donderdag 26 november 2009 Onesimus 1 - Overschie 2
Vrijdag 27 november 2009 Meerkamp  Ronde 7
Zaterdag 28 november 2009 Toernooi S.G. Overschie
Vrijdag 4 december 2009 inhaalavond
Vrijdag 11 december 2009 Overschie 3 - 3 Torens 3
Vrijdag 11 december 2009 2e Ronde Beker
Zaterdag 12 december 2009 Overschie 1 - Souburg 1
Vrijdag 18 december 2009 snelschaken
Vrijdag 25 december 2009 geen schaken
Vrijdag 1 januari 2010 geen schaken
Maandag 4 januari 2010 Chess 1 - Overschie 2
Vrijdag 8 januari 2010 Laatste dag 1e Cyclus Meerkamp
Zaterdag 9 januari 2010 Middelburg 1 - Overschie 1
Woensdag 13 januari 2010 SO Rotterdam 6 - Overschie 3
Vrijdag 15 januari 2010 Meerkamp  Ronde 1 (2e cyclus)
Vrijdag 22 januari 2010 Meerkamp  Ronde 2
Vrijdag 29 januari 2010 inhaalavond
Vrijdag 5 februari 2010 Overschie 2 - Oostflakkee 1
Zaterdag 6 februari 2010 Overschie 1 - Botwinnik 2
Vrijdag 12 februari 2010 Meerkamp  Ronde 3
Vrijdag 19 februari 2010 Overschie 3 - WSV 3
Vrijdag 26 februari 2010 Meerkamp  Ronde 4
Vrijdag 5 maart 2010 Kwart finale beker
Zaterdag 6 maart 2010 HWP Sas van Gent 3 - Overschie 1
Donderdag 11 maart 2010 Sliedrecht 2 - Overschie 2
Vrijdag 12 maart 2010 Meerkamp  Ronde 5
Vrijdag 19 maart 2010 Charlois Europoort 6 - Overschie 3
Vrijdag 26 maart 2010 Meerkamp  Ronde 6
Zaterdag 27 maart 2010 Overschie 1 - Sliedrecht 1
Vrijdag 2 april 2010 halve finale beker
Vrijdag 9 april 2010 Meerkamp  Ronde 7
Vrijdag 16 april 2010 Overschie 2 - Dordrecht 2
Zaterdag 17 april 2010 Overschie 1 - De Pion 2
Vrijdag 23 april 2010 finale beker
Vrijdag 30 april 2010 geen schaken
Vrijdag 7 mei 2010 inhaalavond
Vrijdag 14 mei 2010 Finale Meerkampen
Vrijdag 21 mei 2010 Start Zomercompetitie
Vrijdag 28 mei 2010 Algemene Vergadering
Vrijdag 4 juni 2010 Finale Meerkampen
Vrijdag 11 juni 2010 Finale Meerkampen
Vrijdag 27 augustus 2010 Laatste avond zomercompetitie
Vrijdag 3 september 2010 Start Wintercompetitie
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