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Tweede team zet grote stap naar lijfsbehoud 
Overschie wint van Sliedrecht na ruime achterstand 

 
 
Op 11 maart heeft het tweede team een grote stap gezet naar een langer verblijf in de eerste klasse. 
Door een verrassende maar terechte overwinning op Sliedrecht 2 kwam het team op zes 
matchpunten. Definitieve handhaving werd nog niet bereikt want degradatieconcurrent Zwijndrecht 
wist ook te winnen. Maar met twee matchpunten en vier bordpunten voor op de nummer zeven is 
lijfsbehoud voor Overschie 2 bijna zeker. 
 
 
Rob had vooruit gespeeld op bord 4 en verloren. Zodoende trok Overschie in de zesde ronde met een 
achterstand naar Sliedrecht om daar aan te treden tegen de plaatselijke SV.  
 
Al snel werd de achterstand verdubbeld. Aad trapte al tijdens de opening in een valletje en verloor een 
stuk. Hij speelde nog even door, maar zag al spoedig in dat dit geen zin had. Overschie 2 met 2-0 
achter.  
 
De drie daarop volgende uitslagen veranderden dit beeld niet. Ronald speelde remise. Met wit leek hij 
even wat voordeel te hebben met zijn mooie diagonaal loper op g2, maar al spoedig kon zwart de 
stelling neutraliseren. 
Daan kwam goed uit een Siciliaan en bezorgde zijn jonge tegenstandster de nodige zwakke pionnen. 
Zij had telkens echter net genoeg tijd om alle aanvallen te pareren en zowel qua stelling als qua klok 
moest Daan in remise berusten. 
Jeroen had een Scandinaviër op het bord. Hij stond de gehele partij wat gedrongen, maar wist de 
stelling in evenwicht te houden. Een f3 van zijn tegenstander na een eerder h3 zorgde voor de nodige 
verzwakking op de zwarte velden. De dame-loper batterij van Jeroen zorgde na het middenspel voor 
genoeg compensatie om tot een gelijkspel te komen.     
 
3½-1½ achter, maar er was nog steeds goede hoop. Han, Ruud-Jan en Hans stonden goed tot 
gewonnen. Han was de eerste die een vol punt binnenhaalde. Net na de opening ging zijn 
tegenstander op avontuur, en probeerde gebruik te maken van de zwakke zwarte velden op f2 en e3. 
Een pionoffer leek kansrijk, maar hierna werd ook een vol stuk in de strijd gegooid. Han nam dit 
geschenk dankbaar aan en wist de daarop volgende kleine problemen simpel op te lossen. Met een 
stuk voor kon hij net na het middenspel de winst incasseren. 
 
Ook Ruud-Jan haalde het volle punt binnen. Hij voerde na de opening de druk op, en wist een pion  
op e6 en een paard op f7 te krijgen. En-passent liet hij een loper insluiten, maar het opgerukte paard, 
een aantal pionnen en een open koningsvleugel zorgden voor voldoende compensatie voor een 
kwaliteit achter. Zijn tegenstander offerde het kwaliteit terug voor het sterke paard, waardoor 
uiteindelijk een toreneindspel overbleef met drie pionnen meer. Dit leek beter dan dat het was, want 
de pion op f7 was ten dode opgeschreven en de tweede pion extra was een dubbelpion op de h-lijn. 
Het lukte echter Ruud-Jan met een kleine combinatie op de andere vleugel zijn meerderheid te 
verzilveren en hij won het overgebleven pionneneindspel.       
 

Hierna lag alle druk op de schouders van Hans. 
Hij kwam slecht uit een Franse opening en had 
weinig bewegingsruimte. Hij wist zich echter te 
bevrijden en een vooruitgeschoven pion op f6 te 
winnen. In het middenspel pikte hij nog een pion 
mee zodat hij met twee pionnen voorsprong een 
eindspel van loper tegen paard inging. De winst 
was nog niet zo makkelijk te vinden, maar zijn 
tegenstander hielp een handje mee door zijn 
paard te laten insluiten. Hierna was de winst voor 
zowel Hans als Overschie 2 veilig. 
 
Op 16 april valt de definitieve beslissing. 
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 Sliedrecht 2                1861 - Overschie 2                 1783  3½ - 4½ 
1.         Wim Hokken                  1968 - Han Smit                    1897    0  - 1 
2.        Robert van Rekom            1930 - Jeroen van der Meer  1848   ½  - ½ 
3.         Naomi Snikkers              1895 - Daan Smit                   1806   ½  - ½ 
4.         Wim Pool                    1995 - Rob de Wilt                 1595    1  - 0 
5.        Alexei Parakhonyak          1676 - Ronald Verbeek            1721   ½  - ½ 
6.         Tobias Dekker               1774 - Aad Everwijn                1822    1  - 0 
7.         Pieter Pons                 1760 - R.J. Kloek                  1726    0  - 1 
8.         Willem Kuiper               1887 - Hans Doornheim           1849    0  - 1 
 
 

 
Tweede team sluit seizoen netjes af 
Dordrecht wordt met enig geluk op 4-4 gehouden 

 
 
Voorafgaand aan de laatste ronde had Overschie 2 nog (theoretische) degradatiekansen. De 
uitslagen eerder in de week namen echter alle zorgen weg. Door de minimale winst van Zwijndrecht 
op de degradant Onesimus had het tweede precies één punt nodig om definitief veilig te zijn. En dat 
ene punt was al voor de laatste wedstrijd op 16 april door Han en Hans bij elkaar gespeeld. Zij 
speelde beiden vooruit met twee remises als resultaat. Hierdoor was Overschie 2 voorafgaand aan de 
laatste wedstrijd tegen Dordrecht al veilig. 
 
Ook Dordrecht was al volledig veilig en zodoende werd het een relaxte avond waarin sommige spelers 
hun seizoen niet wilden verknallen (Rob en Jeroen), en sommige spelers nog eens voor extra 
vuurwerk zorgden. (Ronald, Daan, en in lijdende vorm Ruud-Jan) 
 
Nadat Rob en zijn tegenstander het al eerder welletjes vonden besloot ook Jeroen aan het bier te 
gaan. Tegen de beroemde Leeuwopening kreeg hij een optisch actieve stelling. Toch was het zijn 
tegenstander die met een vork de actie in gang zetten. Met meer geluk dan wijsheid had Jeroen een 
tegenvork en werd direct de vrede getekend. Tussenstand 2-2, na vier remises. 
 
Hierna was het over met de remisepret, en volgde er actie op het bord van Ruud-Jan. In de opening 
werd een onnauwkeurigheid hem fataal. Met alleen de dames geruild offerde zijn tegenstander een 
toren en belandde de koning van Ruud-Jan op e5. Het mateinde was hierna snel in zicht, een 
nederlaag voor Overschie. 
Aad bracht vervolgens de stand weer in evenwicht. Zijn tegenstandster had tot deze ronde nog geen 
partij verloren, maar een positioneel onoplettendheidje in de opening bracht Aad in een prettige 
positie. Een achterbleven pion op e6 werd een aanvalsobject waardoor de stukken van zijn 
tegenstandster aan banden werden gelegd. Hierna konden met allerlei combinatiegrappen de 
dreigingen worden verlegd. Zwart bezweek uiteindelijk onder de druk, en Aad kon wederom een fraaie 
overwinning bijschrijven. 
 
In de uitvluggerfase waren er tenslotte nog twee partijen bezig. Ronald had dezelfde variant op het 
bord als in zijn verloren partij tegen CHESS, alleen had hij nu wit in plaats van zwart en had hij dus 
een kwaliteit geofferd. Zijn stelling was mooi en theoretisch bekend, maar zijn tegenstander verweerde 
zich goed tegen alle matdreigingen. Uiteindelijk kon Ronald de druk niet verder opvoeren en lukte het 
zwart af te wikkelen naar een technisch gewonnen pionneneindspel met een kwaliteit voorsprong. Dit 
eindspel werd ondanks de tijdsdruk verzilverd. Nadere analyse wees uit dat Ronald waarschijnlijk toch 
wel ergens gewonnen had gestaan, maar simpel was het allemaal niet. 
 
Op datzelfde moment ontsnapte Daan miraculeus aan een nederlaag. Net de opening had hij een 
kwaliteit geofferd om tot een aanval te komen, maar zwart weerlegde relatief simpel alle 
mogelijkheden. De stukken van Daan stonden verre van optimaal, terwijl zijn opponent al zijn stukken 
op Daan’s koning richtte. Daan rommelde nog wat aan, en toen zijn tegenstander een geforceerd mat 
niet zag en daar overheen nog een toren weggaf kreeg hij weer kansen. In de laatste vijf minuten 
walste Daan verder over zijn opponent heen, en bracht Overschie toch nog een onverwacht punt.  
(4-4) 
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En zo sloot Overschie 2 het spannende seizoen met een glimlach af. Voor de trouwe Overschie-leden 
klinkt het raar dat het team tot de laatste ronde moest vechten tegen degradatie uit de eerste klasse, 
maar op papier had alleen degradant Onesimus een zwakker team. 
Daarom kan het tweede terugkijken op een uitstekend seizoen. Alle spelers scoorden hoger dan de 
theoretische verwachting, alleen Ruud-Jan bleef daar een halfje onder. (maar scoorde wel drie 
punten) Wellicht kan met een kleine versterking en een volledig fitte Aad het komende jaar weer voor 
promotie worden gegaan. 
 
Tot slot nog alle statistieken: 
 
   Overschie 2                 1783 - Dordrecht 2                  1830  4  - 4 
1.        Han Smit                    1897 - Jan Willem Versloot         1934  ½  - ½ 
2.        Jeroen van der Meer   1848 - Ton Slagboom                1872  ½  - ½ 
3.        Daan Smit                   1806 - Victor Koppelaar             1913  1  - 0 
4.        Ronald Verbeek            1721 - Pieter Quist                 1817  0  - 1 
5.        Hans Doornheim           1849 - Johan van de Griend         1889  ½  - ½ 
6.        Aad Everwijn                1822 - Cochita Dwars                1756  1  - 0 
7.        R.J. Kloek                  1726 - Bennie Sitton                1754  0  - 1 
8.        Rob de Wilt                   1595 - Victor van Blommestein       1703      ½  - ½   
 
 
Overschie 2                    1  2  3  4  5   6  7  Ap   Bp    %   Brd   KNSB TPR   RaTg   W-We 
1.  Han Smit                    1 ½  0  0  ½  1  ½   7    3½   50   1,0     1897   1924   1924    +0,3 
2.  Jeroen van der Meer         1 ½  1  1   0  ½ ½   7    4½   64   2,0     1848   2046   1941    +1,9 
3.  Daan Smit                   ½ 1  ½ 0   0  ½  1   7    3½   50   3,0     1806   1884   1884    +0,7 
4.  Ronald Verbeek              1 ½  ½ 0  ½  ½  0   7    3      43   4,4     1721   1695   1747     -0,3 
5.  Hans Doornheim              ½ ½ 1 ½  ½  1  ½   7    4½   64   5,1     1849   1968   1864    +1,1 
6.  Niels van Diejen                  -   -  0  -    -   -    -    1     0       0    6,0     1405   1357   1695     -0,2 
7.  Aad Everwijn                -   -  -  1   1   0   1   4     3     75    6,0     1822   2009   1817    +1,0 
8.  Cor van Lennep                  ½  0  -   -   -   -    -   2     ½    25    6,0      1480   1729  1922    +0,4 
9.  R.J. Kloek                  ½  0 1 0  ½  1   0   7      3    43    7,0      1726   1715  1767     -0,1 
10. Rob de Wilt                 ½ ½ 1 0   0  0  ½   7      2½ 36    7,4      1595   1671   1776   +0,6 
 
 
Klasse 1B                    Ap Mp  
1. CHESS 1                      7  13 Kampioen 
2. Sliedrecht 2                 7  10  
3. Dordrecht 2                  7  8   
4. Overschie 2                  7  7   
5. Oostflakkee 1                7  6   
6. Papendrecht/Alblasserdam 1  7  6   
7. Zwijndrecht 1                7  6  Degradeert 
8. Onesimus 1                   7  0  Degradeert 
 
 
        Jeroen van der Meer 
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EXTERNE COMPETITIE 
Overschie-1, Ronde-5. 

Koning Winter regeert, 
gevoelsmatig met een temperatuur van -15°C dan, de werkelijkheid is anders met een 
temperatuur van hooguit -4°C. 
Ook uniek, in zoverre ik mij herinner, kwam er vanuit de KNSB aan de vooravond van de 
5e ronde een oekaze dat soepel met aanvangstijden moest worden omgesprongen en een 
ingekorte speeltijd tot de adequate reacties op de weersgesteldheid kon worden gerekend. 
Van de 75 wedstrijden in de KNSB-Competitie werden er 20 uitgesteld. 
Onze reis, per trein, verliep soepeltjes en in Zuid-Beveland zagen we zelfs blauw met schapenwolkjes aan 
het uitspansel. Telefonische informatie leerde ons dat het op dat moment in meer oostelijke streken een 
behoorlijk pak sneeuw had gegeven. We hielden ons hart een beetje vast voor de terugreis maar dat bleek 
overbodig. De andere helft gaf de voorkeur aan de auto en die waren zo vroeg aanwezig dat Erik zelfs begon 
te bellen om te vragen waar die treinreizigers nou toch wel uithingen. 

Vermoedelijk zaten de heren van De Pion 2 in dezelfde trein (of reisden ook per auto) om één halte verder 
uit te stappen voor de ontmoeting met Souburg en dat pakte voor ons heel goed uit. De Pion 2 ging onderuit 
met 5 – 3 en daar mogen wij de spelers van Souburg, onze tegenstanders uit de 4e ronde, voor danken. Met 
dit resultaat en onze eigen overwinning op Middelburg, ook 5 – 3, hebben wij de promotiekans weer in 
eigen hand. 

Wel is het goed ons te realiseren dat er nog een paar flinke hobbels genomen moeten worden alvorens we in 
de 9e en laatste ronde in eigen huis, ook dat is nieuw – de centrale laatste ronde in Zeeuws-Vlaanderen is 
van de baan, op De Pion 2 stuiten. 

Nabeschouwing. 
Erik (1) Had een moeilijke middag. Hij ging lang gelijk op mat zwart maar koos op enig moment 

toch het verkeerde plan en schonk zwart de e-lijn. Dat pakte verkeerd uit. Erik gaf aan die 
variant nooit meer te willen spelen maar het is de vraag of de opening c.q. de variant of zijn 
niet-blakende vorm de oorzaak van de uitslag is; 0-1. 

Henk (2) Koos heel tactisch de Hollandse Verdediging in dit Zeeuwse bolwerk en dat betaalde zich 
uit. Hij sneed als vlijmscherp mes door de zachte Zeeuwse boter; 1-0. 

Ronald (3) Speelde zijn gebruikelijke spelletje en behield heel lang een kleine voorsprong op zwart 
maar in het gevorderde middenspel koos hij verkeerde doelen of misschien de verkeerde 
weg om het juiste doel te bereiken en zijn stelling stortte ineen; 0-1. 

Albert (4) Heeft een heel scala aan openingen de revue zien passeren maar na de eerste 
schermutselingen stond er toch gewoon een Benkö-gambiet op het bord. Albert kreeg 
voortreffelijk spel maar tuinde in een tactisch grapje en moest toen alle zeilen bijzetten om 
zijn hachje te redden; ½-½. 

Cor (5) Is een geboren optimist, ik verklap daarmee niets nieuws, en van huis uit altijd geneigd om 
zijn en onze kansen lichtelijk op te waarderen. En toch, hij was het na afloop alweer 
vergeten, twijfelde hij even aan zijn eigen spel. Hij ontboezemde z’n voordeel verspeeld te 
hebben. Maar met gewoon doorknokken kreeg hij toch weer voordeel en, met enige hulp 
van zijn opponent, kwam hij toch nog gemakkelijk tot winst; 1-0. 

Maurits (6) Speelt altijd heel interessante openingen. Nu had ik die variant van de Franse Partij al wel 
eens eerder bij hem gezien maar zwart week af en bereikte gelijkspel. Misschien dat zijn 
poging met f3 moet worden vervangen door 0-0-0 maar hij verwierf een nieuw maar klein 
voordeeltje dat hij bekwaam uitbouwde tot zwart eraan bezweek; 1-0. 

Henri (7) Onderweg werd door Henk en Albert uitgebreid gekeken naar de Caro-Kann maar Henri 
was de enige die dat spelletje ook op het bord kreeg. Hij stond wat gedrongen maar zoals 
altijd bij Henri ook stevig en op het moment dat wit iets te voortvarend het zwarte kamp 
binnendrong knalde Henri’s rossinant door de witte gelederen en was het gelijk uit; 1-0. 
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Rinus (8) Was mijn opponent op de hoogte van mijn traumatische ervaring eerder dit seizoen tegen 
Piet Hofstee? Hoogst onwaarschijnlijk maar ik moest wel even slikken. Mijn tegenstander 
zette de partij wel heel passief op en dat gaf mij de gelegenheid tot een rustige ontwikkeling 
maar het kostte allemaal wel heel veel tijd. Mijn tegenstander speelde tot nog toe niet sterk 
(½ uit 4) en was dus snel bereid om de wapens te laten rusten; ½-½. 

Partijen. 

We schotelen u de partij van Henk en partijfragmenten van Cor, Henri en Maurits voor. 

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 C.M. Jansen 2005 
Zwart H.W. Ochtman 2141 
Plaats Het Gasthuis te Middelburg 

KNSB-Competitie R-5 
9-1-2010, Bord 2 

  1. Pg1–f3  f7-f5 
  2. g2-g3  Pg8-f6 
  3. Lf1–g2  e7-e6 
  4. 0–0  Lf8-e7 
  5. c2-c4  d7-d6 
  6. Pb1–c3  e6-e5 
  7. d2-d3  0–0 
  8. b2-b4  a7-a5 N 

Fr11 1) 8...Dd8-e8 9.Lc1–b2 De8-h5 
10.c4-c5 e5-e4 11.c5xd6 Le7xd6 
12.Pf3-d4 e4-e3 13.f2-f4 Pf6-g4 
14.Pd4-f3 a7-a6 15.Dd1–b3+ Kg8-h8 
16.Pc3-d1 Pb8-c6 17.a2-a3 Dh5-e8 
18.Db3-c3 Tf8-f7 19.h2-h3 Pg4-f6 
20.Pf3-e5 Ld6xe5 21.f4xe5 Pf6-h5 
22.Pd1xe3 Ph5xg3 23.Tf1–f2 
Spangenberg,H (2510)-Rodriguez,A 
(2435) 
Buenos Aires 1994/CBM 042/1–0 
(34); 
 
2) 8...h7-h6 9.e2-e4 c7-c6 
10.Lc1–b2 Lc8-e6 11.Dd1–e2 Dd8-e8 
12.d3-d4 f5xe4 13.Pc3xe4 Pf6xe4 
14.De2xe4 Le6xc4 15.d4xe5 Lc4xf1 
16.Lg2xf1 d6-d5 17.De4-e3 Pb8-d7 
18.a2-a3 c6-c5 19.e5-e6 Le7-f6 
20.Lb2xf6 Pd7xf6 21.b4xc5 Pf6-e4 
22.Lf1–h3 De8-h5 23.Kg1–g2 
Gerasimenyk,M (2211)-Martemianov,I 
(2261) 
Illichevsk 2006/CBM 113 ext/0–1. 

  9. b4xa5  . . .  

Fr11 9. b5, Pd7 verdiende de voorkeur. 

  9. . . .   c7-c6 
  10. Dd1–b3  . . .  

Fr11 10. Ld2, Txa5; 11. Dc2, Ta6 geeft 
gelijk spel. 

  10. . . .   Pb8-d7 = 
  11. Lc1–e3  . . .  

Fr11 11. La3, Dxa5; 12. Lb4, Dc7 bewaart 
het evenwicht. 

11.. . .   Ta8xa5 (–0,22) 

   

12.c4-c5 +? . . . 

Fr11 12. Ta1–b1!? is de beste kans voor wit. 

  12. . . .   d6-d5 (–1,1) 

Fr11 Zwart dreigt e4. 

  13. Pc3-a4  Ta5-b5 

Fr11 13. .., e4; 14. Pd4, Pxc5; 15. Pxc5, 
Lxc5; 16. a4 ziet er nog beter uit voor 
zwart. 

  14. Db3-c2  Pf6-g4 (–0,50) 

MD Simpelweg d4 met pion winst is 
gewoonweg zwarts stijl niet. 

Fr11 14. .., d4; 15. Ld2, Pxc5; 16. Pxc5, 
Txc5 (16. .., Lxc5?; 17. a4, Ta5; 
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18. Pxe5is goed voor wit) 17. Db3+ 
Kh8 en zwart staat beter. 

  15. d3-d4 ? (–1,8) . . .  

Fr11 Het idee 15. Ld2!? houdt de strijd 
gaande. Bij voorbeeld: 15. .., Lxc5; 
16. Pxc5, Txc5; 17. Db2, Tb5; 
18. Dc2, De7; 19. h3, Pf6; 20. Tc1, 
Tc5; 21. Db3, b5; 22. d4, exd4; 
23. Pxd4, Pe5; 24. Txc5, (-0.58). 

  15. . . .   e5-e4 

MD Zwart dendert, gelijk een Trans-
Siberië-Express, door. 

  16. Pf3-d2  . . .  

Fr11 Ook 16. Ld2, exf3; 17. exf3, Ph6 
verschaft zwart winnend voordeel. 

  16. . . .   Pg4xe3 
  17. f2xe3  Le7-g5 (-2,0) 
  18. Kg1–f2 ?? (-4,1) . . .  

Fr11 Wit bezwijkt onder de druk. Een beter 
idee is 18. Tf4, Lxf4; 19. exf4, Tb4; 
20. e3, Da5; 21. Pc3, Da3; 22. Tb1, 
Pf6; 23. Tb3, Txb3; 24. Pxb3, Le6; 
25. Dd2, Ta8; 26. De2, Db4 (-1.99) 

  18. . . .   Pd7-f6 
  19. h2-h3  . . .  

Fr11 Ook met 19. Lh3 Redt wit het niet 
meer. 19. .., Lxe3+! 20. Kg2, f4; 
21. Lxc8, Dxc8 en zwart wint. 

  19. . . .   Pf6-h5 (-4,2) 

Fr11 Zwart dreigt met f4 en ... . 

  20. Tf1–g1 ?! (-7,7) . . .  
 

 

Fr11 20. h4 lost ook niets op, zoals blijkt uit 
20. .., Lh6; 21. Tb1, Pxg3; 22. Txb5, 
Dxh4 en zwart wint. 

  20. . . .   Ph5xg3 (-5,9) 

Fr11 Kan dat? Ja, dat kan!  
20. .., f4 is objectief gezien beter 
(maar niet zo leuk) 21. Ke1 
(21. gxf4 faalt op 21. .., Lh4+ 22. Kf1, 
Pg3+ 23. Ke1, Pf5+ 24. Kd1, Pxe3+ 
25. Kc1, Pxc2; 26. Kxc2, Lf2; 27. Pc3, 
Tb4; 28. Tf1, Txf4; 29. Pb3, Dg5; 
30. Lf3, Dg6; 31. Lg4, e3 (10.25) 
en 21. exf4 faalt eveneens 21. .., Lxf4; 
22. Ke1, Pxg3; 23. Kd1, Pf5; 24. Dc3, 
Pe3+ 25. Kc1, Pc4; 26. Td1, Dg5; 
27. Pb6, Pxb6; 28. a4, Pxa4; 29. Txa4, 
Dxg2 (-8.26) 
21. .., fxe3; 22. Pxe4, dxe4; 23. Dc4+ 
Kh8; 24. Lxe4, Pxg3; 25. Txg3, Da5+ 
26. Dc3 (–10,7) 

  21. Pd2-f1 (-7,6) . . .  

Fr11 Iets beter is 21. Tb1, f4; 22. Pf1, fxe3+ 
23. Kg1. 

  21. . . .   f5-f4 
  22. e3xf4  . . .  

Fr11 22. Ke1 verbetert nauwelijks iets aan 
de stelling. 22. .., Pf5; 23. Pc3 en zwart 
staat ook dan gewonnen. 

  22. . . .   Tf8xf4 + (-4,7) 

MD Onnauwkeurig of genereus? 

Fr11 22. .., Lxf4 Leidt nog sneller tot winst. 
23. Ke1, Pf5; 24. Kd1 en zwart staat 
glad gewonnen. 

  23. Kf2-e1 (–11,1) . . .  

Fr11 23. Kxg3 Hoopt op het onmogelijke. 
23. .., Dc7; 24. Kh2, Txf1+ 25. Kh1, 
Txa1; 26. Txa1 en zwart wint. 

  23. . . .   Pg3-f5 
  24. Dc2-c3  . . .  

Fr11 24. Pb6 Brengt geen verlichting. 24. .., 
Lh4+ 25. Kd1, Lf2 en zwart blijft ook 
dan gewonnen staan. 

  24. . . .   e4-e3 
  25. Pa4-b2  Lg5-f6 
  26. Pb2-d3  Lf6xd4 
  27. Dc3-c1  Dd8-a5 + 
  28. Ke1–d1  Tf4xf1 +! 

Fr11 De laatste klap. 
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     0–1 

 

Wit C.W. Feelders 1970 
Zwart W. Stange 1947 
Plaats Het Gasthuis te Middelburg 

KNSB-Competitie R-5 
9-1-2010, Bord 5 

De partij is al flink op weg bij Cors 20e zet en dan 
wordt de diagramstand bereikt. 

20. Ta1–e1 (0,46) . . .  

 

  20. . . .   a5-a4 

Fr11 20. .., Lxa2? Leidt niet tot het door 
zwart gewenste resultaat. 21. Pf5, Dc7; 
22. Ta1 en nu 22. .., Lb3; 23. Ld4, 
Te5; 24. Pxh6+ Lxh6; 25. Txf6, Te6; 
26. Dh5, Lg7; 27. Txe6, Lxd4+ 
28. cxd4, fxe6; 29. Dxg5+ Dg7; 
30. Dc5, Dg3; 31. Dc3, De3+ (1.63). 

  21. a2-a3 (0,32) . . .  

MD Voorop gesteld dat wit heeft gezien dat 
zwart toch niet kan nemen op a2, is het 
beter om gelijk Ld4 te spelen. 

Fr11 21. Ld4, Pd7 geeft wit duidelijk 
voordeel 
[21. .., Lxa2?? Deze pion is vergiftigd 
zoals blijkt uit 22. Pf5, Df8; 23. Pxg7, 
Dxg7; 24. Lxf6 en wit wint 
(Minder goed is 24. Txf6?! c5; 25. Tf1, 
cxd4; 26. cxd4, Tc8 en wit staat nog 
beter maar niet gewonnen)] 

  21. . . .   Ta8-d8 

Fr11 21. .., Pd7; 22. Pf5, Lxf5; 23. exf5, 
Dxe2; 24. Txe2 met gelijk spel. 

  22. Lf2-d4 (0,62) . . .  

Fr11 Een optie was eerst 22. Lb6,.Td7; en 
nu pas  23. Ld4, Dd8; 24. Df2, g4; 
25. e5, Pd5; 26. hxg4, c5; 27. Lxc5, 
Pxc3; 28. Lb6, Dh4; 29. Ld4, Pd5; 
30. Pf5 (0.87) met iets groter voordeel. 

  22. . . .   b7-b5 ? (1,8) 

Fr11 22 .., Pd7; 23. Lc2 en wit staat slechts 
weinig beter. 

  23. Tf1–f2 ?! (0,64) . . .  

Fr11 Waarom niet 23. e5, Pd7; 24. De4, 
Pf8; 25. Dxc6, Dd7 met winnend spel 
voor wit. 

  23. . . .   Pf6-h7 ?! (1,6) 

Fr11 Beter 23. .., Pd7!? 24. Lxg7, Kxg7. 

  24. Ld4xg7  Kg8xg7 

Fr11 Of 24. .., Dd6; 25. Tf3 
(Zwakker is 25. Lxh6? Dxg3; 26. Td1, 
Dh4 en zwart wint) 
25. .., Kxg7; 26. e5, Dc5+ 27. Tf2 en 
wit staat veel beter. 

  25. Pg3-h5 + (1,8) Kg7-h8 
  26. e4-e5  . . .  

 

  26. . . .   Te8-f8 ?? 

Fr11 "Tikkie terug, Jaap." De voorkeur 
verdiende 26. .., Tg8. 

  27. Ld3xh7  Kh8xh7 
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Fr11 Noodzakelijk was 27. .., Lc4 omdat 
anders de stukken meteen in de doos 
kunnen. 28. Dg4, Dc5 maar wit blijft 
gewonnen staan. 

  28. De2-e4 + . . .  
   1–0 

 

Wit M. Janssen 1765 
Zwart H.A. Krop 1961 
Plaats Het Gasthuis te Middelburg 

KNSB-Competitie R-5 
9-1-2010, Bord 6 

We pikken de stand op na 

  16. Db3-b4  Pa5-c6 

 

MD Durfde zwart het voor de hand 
liggende Pc4 niet aan of voorzag hij al 
de val waar wit met open ogen in 
trapt? 

  17. Db4-b5 ?? . . .  

 Blundert de partij weg. Zwart profiteert van twee 
ongedekte stukken. [¹17.Db4-b3= 
Geeft weer wat lucht.] 

  17. . . .   Pc6xd4 ! (-2,9) 

Fr11 Met aanval op de (ongedekte) Db5 en 
Le2 (die laatste, niet onbelangrijk, met 
schaak). Na 18. Dxd7, Pxe2+ 19. Kf2, 
Lxd7; 20. Kxe2 volgt Lg4+ en de 
uitslag laat zich raden. 

  18. Db5-b2  . . .  

Fr11 Natuurlijk gaat18. cxd4 niet vanwege 
de ongedekte Dame op b5. 

  18. . . .   Pd4xe2 + 
  19. Db2xe2  Lf5-g4 
     0–1 

 

Wit M.M. de Jong 1967 
Zwart M. Westerweele 1820 
Plaats Het Gasthuis te Middelburg 

KNSB-Competitie R-5 
9-1-2010, Bord 7 

De partij van Maurits bekijken we vanaf de zetten 
31. Tf3-f2, Te5-h5. Er is dan nog een lange maar 

voor zwart moeizame weg te gaan. 
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Fr11 31. .., c5; 32. Tc2, Th7; 33. Txe2 en 
zwart trekt aan het kortste eind. 

  32. h2-h4 (1,3) . . .  

Fr11 32. Tf7 (1,6) Txh2; 33. T4xc7+ Kb8; 
34. Tb7+ Kc8; 35. Txa7, Kb8 en zwart 
heeft geen schijn van een tegenkans. 

  32. . . .   Th6-g6 
  33. Tc4-c3  Th5-a5 
  34. a2-a3  Ta5-a4 

Fr11 34. .., Tg7; 35. Txe2, Tf5; 36. Te8+ 
Kd7; 37. Te4 en wit heeft het voor het 
zeggen. 

  35. Tf2xe2 (1,5) Ta4-g4 

Fr11 35. .., Tg7; 36. Kf2 en wit wint ook. 

  36. Ke1–f2  . . .  

Fr11 Of 36. Te7!? Txg3; 37. Tcxc7+ Kb8 
38. Tb7+ Ka8; 39. Txa7+ Kb8; 40. Te-
b7+ Kc8 en wit wint sneller. 

  36. . . .   Tg6-g7 
  37. Te2-e5  Kc8-b7 

Fr11 Ook 37. .., Td4; 38. b4 houdt wit niet 
van de winst af. 

  38. Tc3-e3  Tg4-c4 
  39. Te5-e4  Tc4-c2 + 
  40. Te3-e2 (2,0) Tc2-c6 
  41. h4-h5  Tc6-f6 + 
  42. Kf2-g2  . . .  

 [¹42.Te4-f4 Tf6-h6 43.g3-g4+-] 

  42. . . .   Tf6-f5 ? 

Fr11 Dat kan beter 42. .., Th6; 43. Te5 maar 
redt de partij niet voor zwart. 

  43. Te4-h4 (2,0) . . .  

Fr11 Thematisch juist, de toren achter de 
eigen vrijpion! Maar toch was 
43. Te5!? (3,3) Tff7; 44. h6, Th7 nog 
sterker. 

  43. . . .   Tf5-g5 
  44. Te2-e3  . . .  

Fr11 Wel zo consequent is gelijk 44. h6. 
Met de volgende varianten: 
1)  44. .., Th7; 45. Te6, Kc8; 46. Kf3, 
Kd7; 47. Tf6, Ke7; 48. Tc6, Kd7; 
49. Thc4, Tf7+ 50. Kg2, Kc8; 51. g4, 

Te5; 52. Kg3, Kd8; 53. Td4+ Ke8; 
54. Td1, Te3+ (2,11). 

 2)  44. .., Txg3+ 45. Kf2, Tg2+ 
46. Kf3, T7-g3+ 47. Kf4, Tg4+ 
48. Txg4, Txe2 49. Th4, Txb2; 50. h7, 
Tf2+ 51. Ke5, Te2+ 52. Kd5, Td2+ 
53. Kc4, Td8; 54. h8D en zwart strijkt 
de vlag. 

  44. . . .   a7-a5 
  45. h5-h6 (1,8) Tg7-h7 
  46. Te3-e6  Kb7-c8 (2,2) 

Fr11 46. .., Tb5; 47. b4, axb4; 48.axb4 laat 
zwart ook kansloos. 

  47. Th4-f4 (1,2) . . .  

Fr11 47. Kf3, Kd7; 48. Tf6, Ke7 verdiende 
de voorkeur. 

  47. . . .   Tg5-d5 ? (2,8) 

Fr11 En nogmaals: “dat kan beter”: 47. .., 
Tgh5; 48. T4f6, Tb5 al blijft wit beter 
staan. 

  48. g3-g4  Kc8-d7 (3,3) 

Fr11 Zwart wordt slordig. Beter is 48. .., 
Tb5; 49. Tf2. 

  49. Te6-f6  . . .  

Fr11 Wit gunt zich even een adempauze 
door zetten te herhalen want de toren 
moet naar g6. 

  49. . . .   Kd7-e7 
  50. Tf6-c6 (3,1) Ke7-d7 
  51. Tc6-g6  Td5-d6 ? (4,3) 

Fr11 Als zwart een ding niet kan gebruiken 
da is het de ruil van een stel torens. 
Noodzakelijk was dus 51. .., Ke7; 
52. g5, Td8 maar zwart strijd voor een 
verloren zaak. 

  52. Tg6xd6 +  Kd7xd6 (6,2) 

Fr11 Beter maar bij lange na niet voldoende 
is 52. .., cxd6, 53. g5, Ke7; 54. Tg4 en 
uit.  

MD Merk op hoe gemakkelijk het nu gaat 
na de ruil van een stel torens. 

  53. g4-g5  Kd6-e5 
  54. Kg2-g3  c7-c5 
  55. Tf4-g4  . . .  
  1–0 
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Middelburg-1  Bord Overschie-1 Rating Uitslag 

S. Stange 2080 1 E. Brandenburg 2148 1 – 0 

C.M. Jansen 2005 2 H.W. Ochtman 2141 0 – 1 

J.A. de Wolf 2018 3 R. Ruytenberg 1993 1 – 0 

C. de Wolf 1985 4 A.J. Segers 2038 ½ - ½ 

W. Stange 1947 5 C. W Feelders 1970 0 – 1 

M. Janssen 1765 6 H.A. Krop 1961 0 – 1 

M. Westerweele 1820 7 M.M. de Jong 1967 0 – 1 

W.J. van Wijnen 1834 8 M. Degeling 1837 ½ - ½ 

gem. 1932  gem. 2007 3 – 5 

De spelers met zwart zijn cursief vermeld. 

Rinus Degeling 
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EXTERNE COMPETITIE 
Overschie-1, Ronde-6. 

Michael Moisejevitsj Botwinnik (17-8-1911 – 5-5-1995), 
wereldkampioen van 1948-1957, 1958-1960 en 1961-1962 is de naamgever van de 
Zoetermeerse schaakvereniging Botwinnik. De “nazaten” van de grote wereldkampioen 
doen het dit seizoen minnetjes. Zowel het eerste als tweede team staan in respectievelijk 
3G en 3F op een gevaarlijke 9e plaats. 
Wij kregen het tweede team op bezoek en dan beginnen we maar even met de constatering dat dit in 
meerderheid een wel heel jong team is en dat we de keien van de toekomst bij ons in actie zagen.  

Leuk is het om een verslag van de 2e bordspeler op de webstek van SV Botwinnik te lezen; hij vond dat ze te 
weinig kregen maar het is de vraag of die mening gedeeld moet worden. Lees bij de nabeschouwing de visie 
van Jeroen. 

We zijn nu op ⅔ van de competitie en dan wordt het tijd om even terug te kijken en vooruit te blikken. Doen 
we het dit jaar goed? We staan op een 2e plek met 1 wedstrijdpunt minder dan lijstaanvoerder De Pion 2. Dat 
is duidelijk beter dan vorig jaar toen we voortdurend in de onderste regionen bivakkeerden, maar wel een 
klasse hoger. Kunnen we nog promoveren? Zeker wel. Het enige wat we moeten doen is alles verder 
winnen. D.w.z. van HWP (SvG) 3, van Sliedrecht en van De Pion 2. Voorwaar geen eenvoudige opgave, we 
komen er zo op terug. 

De vaste spelers haalden de volgende resultaten op: 

  Naam Score Rating/TPR  Naam Score Rating/TPR  Naam Score Rating/TPR 
 Erik 1,5 – 4 2154 / 1917 Cor 4,5 – 6 1981 / 2126 Henri 2,5 – 5 1944 / 1848 
  Henk 4,5 – 5 2147 / 2350 Albert 4,0 – 6 2025 / 2063 Arnout 2,0 – 5 1847 / 1758 
  Ronald 4,0 – 6 2061 / 2166 Maurits 3,0 – 6 1970 / 1930 

De Pion 2 ging in de 5e ronde onderuit tegen Souburg (5-3) waar wij in de 4e ronde nog van wonnen 4½-3½. 
Dat biedt zeker perspectief maar verontrustend is dat De Pion 2 tegen de andere deelnemers, m.u.v. Landau, 
beter scoorde dan wij; het duel met De Pion 2 wordt, wanner we erin slagen de volgende twee ronden te 
winnen, vast zenuwtergend en in de laatste ronde (thuis) uitgevochten. 

Eerst moeten wij nog aantreden tegen HWP (SvG) 3 dat dan waarschijnlijk (ze moeten nog een wedstrijd 
inhalen tegen Botwinnik 2) ook 9 wedstrijdpunten zal hebben maar vermoedelijk iets minder bordpunten 
dan wij. Het wordt dus helemaal geen makkie daar in Sluiskil en de herinnering aan vorig jaar – okay, we 
speelden toen met vier invallers – is al evenmin bemoedigend. In de 8ste ronde spelen we thuis tegen 
Sliedrecht en die zullen zich absoluut als witte en zwarte leeuwen gedragen. 

Kortom: we hebben de kansen nog volledig in eigen handen maar zullen wel een extra inspanning moeten 
leveren en het moet een beetje meezitten! 

Maar laten we afgelopen ronde nu eerst maar eens onder de loep nemen. 

Nabeschouwing 
(door Jeroen). 
Erik (1) Erik speelde een vlakke wedstrijd met weinig spektakel. In het middenspel werden al snel 

alle stukken geruild, met een toreneindspel tot gevolg. De partij leek hiermee op remise af te 
stevenen totdat Erik zich verrekende. Waar hij dacht met een torenruil een gewonnen 
pionneneindspel te bereiken bleek die positie in werkelijk straal verloren. Erik werd eruit 
getempood en verloor zijn wedstrijd. 0-1. 

Henk (2) Henk zette zijn partij op zijn Henks op, vanuit een gesloten stelling opbouwen. De strijd 
concentreerde zich lang rondom het centrum, maar het was zijn tegenstander die het 
initiatief kon nemen. Allerlei offermogelijkheden leken kansrijk, maar werden niet 
uitgevoerd. Henk had even later de keuze tussen een relatief veilige (remise)- en een 
speculatieve koningszet. Natuurlijk koos Henk voor de speculatieve voortzetting die hem 
uiteindelijk een dame tegen 2 torens kostte. Zijn tegenstander leek het beste van het spel te 
hebben, maar in heftige wederzijdse tijdnood waren beide spelers tevreden met het 
remiseaanbod. ½-½. 
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Ronald (3) Ronald pikte in een theoretische variant van het Frans een pionnetje mee, waarvoor zijn 
tegenstander voldoende compensatie verkreeg met mooi actief spel en een open lijn. 
Verloren was het zeker niet, maar winst was ver weg, ook al gezien de ongelijke lopers. Op 
dat moment besloot zijn tegenstander zijn pion op te spelen om vol voor de winst te gaan. 
Deze ging verloren waardoor Ronald twee pionnen voor kwam. Het was nog even oppassen 
voor de witte tegenkansen, maar de zege kwam niet meer in gevaar.   1-0. 

Cor (4) Na een rustige opening waarin verschillende stukken werden geruild bood de tegenstander 
van Cor remise aan. Cor weigerde. Hij kon weliswaar een pion verliezen, maar zag hiervoor 
voldoende compensatie doordat hij op termijn een aanval kon starten. Zijn tegenstander 
durfde de pionwinst niet aan, maar  Cor kwam langzaam maar zeker toch tot zijn aanval. 
Met een kleine combinatie won hij een pion waarna de vijandige koningsstelling rijp was 
voor de sloop. 1-0. 

Albert (5) De stelling van Albert baarde mij lang zorgen. Al snel werd hij in zijn favoriete opening 
verrast door een opstomende pion. Het lukte hem niet direct dit (theoretische) concept op te 
vangen waardoor hij minder kwam te staan. In het middenspel speelde hij zijn tegenstander 
echter volledig zoek. Een kwaliteit werd gewonnen en de pionnen van Albert kwamen door. 
De stelling was hierna niet meer voor zijn tegenstander te houden. 1-0. 

Maurits (6) Waar ik mij zorgen maakte over de stelling van Albert leek Maurits onbedreigd op de 
overwinning af te gaan. Al snel had hij een mooie stelling en pikte met zijn dame een 
pionnetje mee op b7. Hierna nam Maurits het waarschijnlijk iets te licht op. Met een kleine 
offercombinatie werd zijn dame ingesloten. Hij wist nog wel wat stukken mee te pakken, 
maar dit bood onvoldoende compensatie.  0-1. 

Henri (7) De wedstrijd van Henri speelde zich vrijwel volledig af op de damevleugel, waar een 
loopgravenoorlog werd uitgevochten. Rondom de tijdnood werd aan beide kanten de 
damevleugel volledige geruimd, maar Henri hield een extra pion over op de e-lijn. Net na de 
tijdcontrole werd deze weer weggegeven, de gelijke stelling bood hierna geen winstkansen 
meer.  ½-½. 

Arnout (8) Arnout maakte er een spannende partij van. Hij kwam goed uit te opening, met volop druk 
op f7. Het leverde hem een gewonnen h-pion en een niet gerokeerde koning op. Hierna 
counterde zijn tegenstander echter sterk over de half open h-lijn.  Het zag er allemaal erg 
gevaarlijk uit, en wellicht miste zijn tegenstander ergens een geforceerd eeuwig schaak, of 
zelfs winst. Arnout wist echter de aanval af te slaan en ging vervolgens zelf achter de koning 
aan. Dit leverde nog wat pionnetjes op, waarna hij simpel kon afwikkelen naar een 
gewonnen eindspel 1-0. 

 

Gezien het ratingverschil kwam de overwinning maar moeizaam tot stand. Dat Botwinnik 
het gevoel had dat er meer te halen was lijkt juist, maar eigenlijk heeft Overschie zich 
vooral zelf in de problemen gebracht. De nederlagen van Erik en Maurits waren onnodig 
en zo kwam Botwinnik al snel in de wedstrijd. Op de overige borden werd het 
ratingverschil pas in het middenspel duidelijk. Een zakelijke overwinning en maar snel 
door naar de volgende wedstrijd, uit tegen Het Witte Paard. 
 

Partijen. 

Arnout scoorde dit seizoen zijn eerste volle punt en dus schotelen we u díe partij voor. 

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. van Kempen 1847 
Zwart P. Heek 1748 
Plaats Rodenburgstraat, Overschie 

KNSB-Competitie R-6 
6-2-2010, Bord 8 



OOOvvveeerrrsssccchhhiiieee   SSSccchhhaaaaaakkkttt   

 14

  1. e2-e4 (120) b7-b6 (120) 
  2. d2-d4  Lc8-b7 
  3. Lf1–d3  e7-e6 
  4. c2-c4  d7-d5 
  5. c4xd5  e6xd5 
  6. e4-e5  c7-c5 
  7. Pg1–f3  Pb8-c6 
  8. 0–0  c5-c4 
  9. Ld3-c2 N . . .  

Fr11 9.Ld3-e2 Lf8-e7 10.Pb1–c3 a7-a6 
11.a2-a3 b6-b5 12.Tf1–e1 Lb7-c8 
13.b2-b3 c4xb3 14.Dd1xb3 Lc8-e6 
15.Db3-d1 Ta8-c8 16.a3-a4 b5-b4 
17.Pc3-b1 Dd8-b6 18.Dd1–d3 a6-a5 
19.Lc1–e3 Le7-d8 20.Pb1–d2 Pg8-e7 
21.Pd2-b3 Le6-f5 22.Dd3-d2 0–0 
23.Ta1–c1 Db6-a7 
Bojchev,M (2174)-Narmontas,M 
(2086) 
Budva 2003/CBM 096 ext/1–0 (43) 

  9. . . .   Pg8-e7 
  10. Pf3-g5 (0,77) . . .  

MD Wit dreigt met materiaalwinst: Pg5xh7 
maar de vraag is of het verstandig is 
de h-lijn te openen wanneer je zelf al 
kort gerokeerd hebt en je tegenstander 
niet. Is het niet verstandiger eerst de 
ontwikkeling af te maken? 

Fr11 10. b3, Pb4; 11. Pa3 en wit staat iets 
beter. 

  10. . . .   Lb7-c8 ? 
(1,5) 

 

MD Zwart ziet inderdaad die open h-lijn 
wel zitten; Fritz11 niet. 

Fr11 10. .., h6; 11. Ph3, g6; 12. Pc3. 

  11. Lc2xh7  . . .  

Fr11 Een beter idee is: 11. Df3!? Le6; 
12. Td1 (1,5); 
Na 11. Pxh7 kan volgen 111. .., Lf5; 
12. Pg5, Lxc2; 13. Dxc2, Pxd4; 
14. Dd1, Pc6; 15. Pc3, Le7; 16. Le3, 
Lxg5; 17. Lxd4, Dd7; 18. Te1, 0–0–0 
19. Pb5, Kb8; 20. h3, Th4; 21. Le3 (-
0.26/18) 

  11. . . .   Lc8-f5 (0,69) 
  12. Lh7xf5  Pe7xf5 (42) 
  13. Lc1–e3 ?? (113; -2,2) . . .  

Fr11 Kost een stuk. Nodig was 13. e6, fxe6; 
14. Pxe6, Dh4 (0,98). 

  13. . . .   Pc6xd4 ?? (32; 
0,57) 

MD Wat heeft zwart in die tien minuten 
bedacht? Vertrouwde hij het niet of 
zag hij het niet? 

Fr11 Geeft de winst uit handen. 
Juist is 13. .., Pxe3 dat groot voordeel 
voor zwart zou hebben opgeleverd. 
14. Da4, Tc8 
(en niet: 14. .., Dxg5; 15. Dxc6+ Ke7; 
16. Dc7+ Ke8; 17. fxe3 (2,8)) 
15. Pxf7, Dh4; 
(en ook niet: 15. .., Kxf7?! 16. fxe3+ 
Kg8; 17. Pc3 (–1,0)) 
16. Pxh8, Pxf1 (-2,1). 

  14. Le3xd4 (103; 0,0) . . .  

Fr11 14. Pc3!? (0,45) Lc5; 15. Lxd4, Pxd4; 
16. Pf3; Pxf3+ 17. Dxf3 met licht 
voordeel voor wit. 

  14. . . .   Dd8xg5 
  15. Dd1–a4 + (54) Ke8-e7 
  16. Ld4xb6  Pf5-h4 (0,00) 

MD Het klinkt misschien onwaarschijnlijk maar 
hier had zwart zijn bedenktijd bijna 
opgesoupeerd en wit begon aan de 
restjes. 

  17. g2-g3  Ph4-f3 + 
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   18. Kg1–g2 (0,00) . . .  
 18. . . .   Pf3-h4 + 

Fr11 1) 18. .., Pxe5 is te link 19. Pc3, Df5; 
20. Pxd5+ Kd6; 21. Pf4, De4+ 22. f3, 
Pxf3; 23. Txf3, axb6; 24. Td1+ Kc7; 
25. Dd7+ Kb8; 26. Pd5, De2+ 27. Tf2, 
Txh2+ 28. Kxh2, Dxf2+ 29. Kh3 (5,4); 
2) 18. .., Dg4; 19. Lc5+ Ke6; 20. Dc6+ 
Kxe5; 21. Dc7+ Kf6; 22. Dc6+ Ke5; 
(0.00); 
3) 18. .., Df5; 19. Lc5+ Kd8; 20. Lb6+ 
Ke7 (0.00) ; 
4) 18. .., Txh2+ 19. Kxf3, Dh5+ 
20. g4, Th3+ 21. Ke2, Dxe5+ 22. Le3, 
d4; 23. Db4+ Ke8; 24. Da4+ Ke7 
(0.00). 
Het blijft lastig kiezen tussen deze 
even sterke alternatieven. 

  19. Kg2-h1  Ph4-f3 (1,1) 

MD Vrijwel zeker heeft zwart wits 
antwoord gemist. 

Fr11 19. .., Dh5 en zwart haalt alles uit de 
kast: 20. Pd2, Pg6; 21. Lc5+ Kd8; 
22. Da5+ Kd7; 23. Db5+ Kc7; 
24. Da5+ Kc6; 25. Da4+ Kc7; 
26. Da5+ Kc6; 27. Da4+ Kc7; 28. Da5 
en het staat vrijwel gelijk. 

  20. Da4-a3 + Ke7-e6 
  21. Da3xf3 (0,95) a7xb6 (12) 
  22. Pb1–c3 (25) Ta8-d8 (1,6) 

Fr11 Na 22. .., Ta5; 23. Pe2, Dxe5; 24. Td1 
(1,2) is wits voordeel kleiner. 

  23. Ta1–d1 (0,68) . . .  

Fr11 Betere kansen biedt 23. Pb5 (1,6) Lc5; 
24. Pc7+ Ke7; 25. Pxd5+ Kf8; 
26. Td1, Dxe5; 27. Pf4, Txd1+ 
28. Txd1. 

  23. . . .   d5-d4 ?? (11; 4,1) 

Fr11 Geeft teveel ruimte weg. Nodig was 
23. .., Dh5; 24. Dg2, Dh3 met enig 
voordeel voor wit. 

  24. Df3-c6+ (19) Ke6-f5 

Fr11 24. .., Ke7 brengt geen verlichting. 
25. Pd5+ Txd5; 26. Dxd5 en wit heeft 
groot voordeel. 

  25. Dc6-e4 + Kf5-e6 
  26. Td1xd4  Td8xd4 

Fr11 Ook 26. .., Lc5 kan de treurige afloop 
(voor zwart) niet beïnvloeden. 
27. Dc6+ Ke7; 28. Db7+ Ke6; 29. Tf4 
en de uitslag zal duidelijk zijn. 

  27. De4xd4 (5,3) Dg5-h5 (11,0) 

Fr11 27. .., Dxe5 (6,3) is de laatste 
tegenkans. 28. Dxc4+ Kd7; 29. Td1+ 
Ld6; 30. Dxf7+ Kc8. 

  28. Dd4xc4 + Ke6-f5 
 

   

   29. Dc4-e4 + (4,7) . . . 

MD Natuurlijk is 29. g4 geniaal maar er 
zullen weinig spelers zijn die tijdens 
een partij zo’n zet overwegen. 

Fr11 29. g4+ Dxg4; 30. Dxf7+ Kg5; 
31. Tg1, Th4; 32. Txg4+ Txg4; 
33. Dxf8, Kh5; 34. e6, Tc4; 35. e7, 
Tg4; 36. e8D+ Tg6; 37. Df4, b5; 
38. Dxb5+ Tg5; 39. Dxg5# 

MD Zo is Fritz nou eenmaal, die houdt niet 
van half werk en ledigt de gifbeker 
helemaal. 

  29. . . .   Kf5-e6 

Fr11 29. .., Kg5 verandert niets meer aan de 
uitkomst: 30. f4+ Kh6; 31. f5. 
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  30. h2-h4 (6,1) . . .  

MD De matdreiging is opgeheven bij een 
superieure stelling voor wit. 

Fr11 30. Dd5+ Kf5; 31. g4+ Dxg4; 
32. Dxf7+ Kg5; 33. Tg1, Dxg1+ 
34. Kxg1 en wint. 

  30. . . .   g7-g5 

MD De dood of de gladiolen; slaan op e5 is 
kiezen voor een langzamere dood want 
nu is het mat in 11!  Waarom ziet wit 
dat nou niet?! 

Fr11 Toch moet 30. .., Dxe5 want anders 
kunnen de stukken meteen in de doos. 
31. Dc6+ Ld6 maar ook dan wint wit. 

  31. De4-d5 + Ke6-f5 
 

 
MD Ik stond hier te kijken en begreep 

absoluut niet waar Arnout over na zat 
te denken: je speelt hier toch à tempo 
32. e6+. Werkelijk geen moment 
gedacht (hij, denk ik, ook niet) dat 32. 
g4+ wel zo sterk is: 
1) 32. .., Dxg4; 33. Dd7 met dame 

winst 
2) 32. .., Kxg4; 33. De4+ Kh3; 34. 
Dg2+ Kxh4; 35. Dg3 mat 
3) 32. .., Kg6 kost de dame en loopt 
mat; zie de variant van Fritz. 

  32. e5-e6 + . . .  

Fr11 32. g4+ Kg6; 33. gxh5+ Txh5; 
34. De4+ Kg7; 35. Tg1, f5; 36. Dxf5, 
Txh4+ 37. Kg2, Th7; 38. Pd5, Th5; 
39. Df6+ Kg8; 40. Dg6+ Kh8; 41. Pf6, 
Th2+ 42. Kxh2, Lb4; 43. Dh7 mat. 

  32. . . .   Kf5-g6 
  33. e6xf7 (2,6) . . .  

Fr11 Met 33. e7 maakt wit een eind aan het 
lijden van de tegenstander: 33. .., 
Lxe7; 34. De4+ Kg7; 35. Dxe7, gxh4; 
36. g4 en het is gewonnen voor wit. 

  33. . . .   g5xh4 
  34. Dd5-e6 + . . .  

Fr11 Nog eenvoudiger voor wit is 34. Kg2!? 
Dxd5+ 35. Pxd5, Lg7 en wint. 

  34. . . .   Kg6-g7 
  35. g3-g4  Dh5xf7 
  36. De6xf7 + Kg7xf7 
  37. Kh1–h2  Lf8-d6 + 

MD Het bekende schaak der wrake? 
Fr11 37. .., Le7; 38. Kh3 is ook 

onvoldoende voor zwart. 

  38. Kh2-h3  Kf7-e6 
  39. f2-f4  Ld6-c7 
  40. Tf1–e1 + Ke6-f7 
  41. Pc3-d5  Lc7-d8 
  42. g4-g5  b6-b5 
  43. Te1–e3  . . .  
   1–0 

Overschie-1 Rating Bord Botwinnik-2 Rating Uitslag 

E. Brandenburg 2154 1 R. ‘s Jacob 1880 0 – 1 

H. Ochtman 2147 2 J. Pouwels 2061 ½ - ½ 

R. Ruytenberg 2061 3 M. Manoch 1841 1 – 0 

C. W Feelders 1981 4 R. Mulders 1838 1 – 0 

A.J. Segers 2025 5 M. van der Ham 1795 1 – 0 

M.M. de Jong 1970 6 Th. Beeren 1840 0 – 1 

H.A. Krop 1944 7 Yv. Ferrier 1733 ½ - ½ 

A. van Kempen 1847 8 P. Heek 1748 1 – 0 

gem. 2016  gem. 1842 5 – 3 

De spelers met zwart zijn cursief vermeld. 

Jeroen van der Meer en Rinus Degeling 
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Wedstrijdverslag SG Overschie 3 – WSV 3 vrijdag 19 februari 2010 
 
Deze vrijdag moest ons 3e team aantreden tegen WSV 3. De stand was op dat moment als volgt. 
 
WSV 3  4e plaats 6 MP 23,0 BP 
SGO 3  7e plaats 2 MP 13,5 BP 
 
Overschie 3 moest dus wat bewijzen en behalve dat was een overwinning noodzaak om in de 
derde klasse te blijven. Aangezien er twee sterke schakers uit het eerste team stapten had dat de  
nodige consequenties voor het tweede en het derde team. Als gevolg hiervan zijn Hans Doornheim 
en Rob de Wilt in het tweede team gekomen en mist het derde team ‘vaste punten’.  
Daar ik geen partij had die avond (en daar had ik rekening mee gehouden door te laat te komen) was ik 
geheel vrij om deze wedstrijd te verslaan. Ik zag die avond enkele teamleden van Overschie schichtig 
achterom kijken om te zien wat ik nu elke keer kwam doen. Hopelijk was dat een stimulans om extra alert te 
blijven want mij zou niets ontgaan die avond. Met een papiertje in de hand maakte ik de nodige 
aantekeningen en heb ik alle standen behoorlijk goed bij kunnen houden om de lezer een indruk van die 
avond te kunnen geven. 
 
Bord 1   Rinus Degeling (zw) 1837  -  J. Muit  1591 
Bord 2   Dick Bothof (wit)  -  M. de Bruijn 1714 
Bord 3  Cor van Lennep  1480 - J. v/d Heiden 1510   
Bord 4  Niels van Diejen 1405 - T. Boekholt 1453  
Bord 5  Wil de Gids  1522 - A. Prins  1556 
Bord 6  Leo Meerman   - H. Smitskamp 1837 
Bord 7  Roelf Marten Duin 1213 - L. Ellers 1571 
Bord 8  Jaap Koenen  1435 - R. Kleiweg  
 
Uiteindelijk gaf een gemiddeld ratingverschil van 130 punten de doorslag. 
 

De eerste zetten met diagrammen van alle borden : 
 
Muit-Degeling bord 1 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 dxc4 5.a4 Lf5 
6.e3 e6 7.Lxc4 Lb4 8.Ld2 0–0 9.0–0 De7 10.Tc1 
Pbd7 11.Te1 e5 12.dxe5 Pxe5 13.Pxe5 Dxe5 
14.f3 Tad8 15.De2 

 
 
 
Bothof – de Bruijn bord 2 (partij is gereconstrueerd 
daar Dick’s handschrift niet is te lezen ;) 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 0–0 
6.Le2 Pbd7 7.0–0 c6 8.a4 e5 9.d5 c5 10.Lg5 a6 
11.Dd2 Te8 12.Ph4 De7 13.Lh6 Df8 14.Lxg7 Dxg7 
15.Ld3 Ph5 16.Pe2 Tf8 17.f4 exf4 18.Pxf4 Pxf4 
19.Txf4  

 
 
v/d Heiden - van Lennep bord 3 
1.e4 e5 2.Lc4 Pc6 3.Pc3 Lc5 4.Pf3 Pd4 5.Pxd4 
Lxd4 6.d3 d6 7.0–0 a6 8.Kh1 b5 9.Lb3 b4 10.Pe2 
Lb6 11.Pg3 Pe7 12.f4 0–0 13.f5  
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van Diejen – Boekholt bord 4 
1.e4 e5 2.Pc3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.d3 d6 5.Pf3 Pf6 
6.Pa4 De7 7.Pxc5 dxc5 8.c3 Lg4 9.Lb5 0–0–0 
10.Lxc6 bxc6 11.Lg5 c4 

 
 
Prins - De Gids bord 5 
1. e4 d6 2. Pc3 Pf6 3. f4 g6 4. Pf3 Lg7 5.Lc4 0-0 6. 
0-0 Pe4 7. Lf7 Tf7 8. Pe4 Tf4 9. d3 Tf8 10. c3 Lf5 
(?) 11. Db3 e6 12. Db7 Pbd7 13. Lg5 Dc8 14. Dc8 
Tac8 15. Le7 Tf7 16. Lh4 h6 17. Tad1 Tcf8 18. h3 
Le4 19. de4 Pc5 (hierna volgde Lf2, Pe4 en Le3..) 

 
 
Meerman – Smitskamp bord 6 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 e5 4.Pd5 Pf6 5.Ld3 d6 
6.c3 Lg4 7.h3 Lh5 8.g4 Lg6 9.De2 Le7 10.Lc2 
Pxd5 11.exd5 Lxc2 12.dxc6 bxc6 13.b3 e4 
14.d4 ...(14. ed3 e.p. volgt) 

 
 
Ellers – Duin bord 7 
1.Pc3 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pxd4 
5.Dxd4 Pf6 6.e4 b6 7.Lg5 Lc5 8.De5+ De7 9.Lxf6 
gxf6 (De5 De7 Lf6 gf6De7 en Le7 volgt) 

 

Koenen – Kleiweg bord 8 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 d6 4.d4 a6 5.Lxc6+ bxc6 
6.dxe5 Lg4 7.exd6 cxd6 8.h3 Le6 9.0–0 Pf6 
10.Pc3 d5 11.exd5 Pxd5 12.Pxd5 cxd5 13.Te1 
Lc5 14.Le3 Db6 

 
 
Dit waren de standen op de diverse borden.  
 
Ongeveer een half uur later stond het zo : 
 
Koenen – Kleiweg (Jaap was als eerste klaar 1-0) 
 

 
 
Meerman – Smitskamp (stand na 19e zet van wit. 
Op zet 25 staat Meerman een volle toren achter 
waarna snel opgave volgt – stand 1-1) 
 

 
 
Ellers – Duin (na héél veel zetten staat het zo. In 
een ver pionneneindspel kan wit de winst niet meer 
forceren. Remise aanbod door wit volgt en stand is 
1,5 – 1,5) 
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Prins - De Gids  
(na vele kansen op en neer staat het op een 
bepaald moment zo. Zwart speelt Kc7 en wit geeft 
met A8D daarna zijn pion zonder compensatie 
weer terug.)  
 

 
 
Niet veel later staat het zo. Wit speelde hier zojuist 
Te5-d5 waarna zwart ruilt en eenvoudig wint. 2,5-
1,5) 

 
 
 
 
v/d Heiden – van Lennep (Cor heeft de opening 
niet goed behandeld en komt aan een gevaarlijke 
aanval bloot te staan. Na gedwongen een kwaliteit 
te geven met daarbij nog een pion achter en 
later nóg een zit voor Cor niets anders op dan 
opgeven. Stand 3-3) 
 

 
 
van Diejen – Boekholt 
Niels heeft het zwarte antwoord op de damevleugel 
onderschat en nu staat er een leuk blok zwarte 
pionnen in het centrum. Na lang zwoegen en 
tevergeefs zoeken naar de remise moest 
Niels uiteindelijk berusten in een nederlaag. Stand 
3-4) 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tenslotte was Dick de enige overgebleven 
overschiese speler. De stand weet ik niet meer 
maar wel dat Dick in een eindspel een kwal achter 
stond tegen een loper en beiden ieder 6 pionnen 
op het bord hadden staan. De nederlaag was 
onvermijdelijk. Stand 3-5. 
 
 
Korte samenvatting : 
 
Als eerste kon Jaap Koenen rond 21.35 uur een 
punt noteren. De overwinning was geheel terecht. 
(0-1) 
  
De tweede uitslag viel te noteren aan het 6e bord. 
Helaas moest Leo rond 21.50 uur capituleren. 
Na de actief uitziende zet 14. d2-d4 liep Leo na de 
en passantslag x d3 achter de feiten aan. 
Bovendien speelde Leo tegen de man met de 
meeste elo-punten. (1-1) 
 
Roelf Marten Duin was 10 minuten later ook klaar 
en bood remise aan op de 37e zet waarna 
wit nog even wilde doorspelen. De remise werd  
snel daarna alsnog overeengekomen. 1,5 – 1,5 
 
Wil de Gids speelde een goede partij. De 
beginzetten heb ik helaas niet kunnen noteren want 
er waren al veel zetten uitgevoerd. (Later ontving ik 
alsnog de partij van Wil) Wil kwam goed (want een 
pion voor) te staan en behield lang die voorsprong. 
Ergens kwam een kink in de kabel en stond het 
ongeveer gelijk. Later moest Wil een slechte positie 
verdedigen en op het moment dat zijn tegenstander 
het punt kon incasseren volgde een reeks 
onnauwkeurige zetten waardoor Wil zelfs won. Een 
wonderbaarlijke partij ! (2,5 – 1,5) 
 
Hierna was Rinus Degeling aan de beurt. Rinus 
leek lange tijd goed te staan en ik had eerlijk 
gezegd gedacht dat hij zou gaan winnen. Wits f3 
zag er niet bepaald overtuigend uit en van de witte 
stelling ging geen enkele dreiging uit. Rinus heeft 
blijkbaar gedacht met eenvoudige middelen te 
kunnen winnen maar hiervoor was de witte stelling 
toch te solide (3 – 2) 
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De 6e partij werd beëindigd aan het derde bord. Cor gebruikte in de opening veel tijd en liet onnodig f4-f5 toe 
Waarna wit een aanvalsstelling kreeg die eigenlijk als vanzelf speelde. Het beste wat Cor kon doen was de 
kwaliteit inleveren teneinde groter verlies te voorkomen. Bijkomend nadeel was dat er ook nog wat pionnen 
werden ingeleverd en een paard tegen een toren met extra pionnen was geen eerlijke strijd meer. Met 2 
minuten op de klok gaf Cor (terecht) op. (3 – 3) 
 
Het één na laatste punt volgde aan het vierde bord waar Niels een interessante partij uitvocht tegen een 
goede speler.  (3 – 4) 
 
Het laatste punt kon worden bijgeschreven aan de zijde van WSV. Dick Bothof heeft lang goed gestaan maar 
verloor ergens een kwaliteit. Dick speelde met een loper tegen een toren en moest na een hoop weerstand te 
hebben geboden uiteindelijk capituleren waarop de eindstand werd bepaald op 3 – 5. 
 
Er volgt hierna een wedstrijd tegen Charlois Europoort 6 die op de 2e plek staat. Directe concurrent 3-Torens 
speelt tegen WSV 2 die op de twee na laatste plek staat waardoor 3-Torens de beste kans heeft om in deze 
klasse te blijven. Laten wij allemaal hopen dat ons derde team nog een opleving krijgt en WSC 2 
het volledig laat liggen. 
 

Arnout van Kempen 
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Overschie 1 nipt langs Sliedrecht 1 

 
Voor Overschie 1 stond op 27 maart opnieuw een cruciale wedstrijd op het programma. In de 
voorlaatste ronde van de KNSB competitie mocht er thuis tegen Sliedrecht 1 zeker niet verloren 
worden, aangezien dan de Pion bij winst op Sas van Gent kampioen was. Tegelijkertijd zou Overschie 
bij eigen winst en verlies van de Pion de eerste plaats overnemen. Ingrediënten genoeg dus voor een 
spannende schaakzaterdag. 
 
Vreemd genoeg werd het nooit echt spannend, en op het moment dat het dat wel dreigde te worden 
hadden we Henk. Erik zette al na twee uur spelen de 1-0 op het scorebord. Hij had een beetje mazzel 
dat zijn tegenstander zich net na de opening vergiste en snel hierna kon opgeven. Prettig voor het 
team en Erik zelf, want tot dusver kent hij een ongelukkig seizoen. Een uur later stond het al 3-0 voor 
Overschie. Ronald stond in het middenspel iets beter, maar de stelling van zijn tegenspeler zag er 
solide genoeg uit. Totdat deze binnen een aantal zetten twee pionnen weggaf. Dit gaf voor Ronald 
geen problemen meer. 
Albert had al vanaf de opening voordeel. Hij had zijn tegenstander twee zwakke pionnen bezorgd, en 
marcheerde zo met zijn stukken de damevleugel binnen. Met ook allerlei tactische dreigingen in de 
stelling bezweek zijn tegenstander spoedig onder de druk.  
 
Cor speelde hierna snel remise, misschien iets te veel gebaseerd op de 3-0 tussenstand. Uiteraard 
bracht het halfje Overschie een stapje verder richting de overwinning, maar op de andere borden 
stond Sliedrecht telkens beter. Henk had een dramatische opening achter de rug en stond zowel 
positioneel als materieel minder. Maurits kon niets anders doen dan alle dreigingen op g2 te pareren. 
Deze pion kon nog wel verdedigd worden, maar hierdoor lag zijn damevleugel volledig open. Henri 
had te maken met een opgestormde pion die inmiddels op c7 was beland en Arnout moest in het open 
middenspel alle tactische zeilen bijzetten om geen materieel te verliezen. 
 
Bij Maurits leidden uiteindelijk twee vrijpionnen op de damevleugel het definitieve verlies in.  
Op dat moment begon Henk een ingewikkelde mataanval, ingeluid met een fraai kwaliteitsoffer. 
Hoewel deze er waarschijnlijk wel was, vond zijn tegenstander niet de juiste verdediging en verloor hij 
zes zetten later geforceerd een dame. Een geweldige overwinning van Henk. 
Op de twee overgebleven borden leek remise voor Henri en Arnout binnen handbereik, beiden 
hadden zich teruggeknokt naar een eindspel dat materieel gezien in evenwicht was. Dit zou voor 
Overschie een geweldig resultaat betekenen, aangezien inmiddels bekend was dat de Pion gelijk had 
gespeeld. Met een 5½-2½ overwinning zouden Overschie en de Pion exact gelijk aan de onderlinge 
wedstrijd beginnen in de laatste ronde.   
Helaas bleken de jonge spelers van Sliedrecht hun eindspeltechniek goed onder de knie te hebben, 
zowel Henri als Arnout gingen er uiteindelijk kansloos vanaf. 
 
De titel is echter nog steeds binnen bereik. Met evenveel machtpunten maar minder bordpunten zal 
de laatste ronde tegen de Pion worden ingegaan. In het onderlinge treffen is dus een overwinning 
vereist om het kampioenschap te vieren. 
 
 Overschie 2016  Sliedrecht 1983 4½ - 3½  
1. Erik Brandenburg 2154 - Peter van den Bergh 2074 1 - 0 
2. Henk Ochtman 2147 - Bert van de Donk 2033 1 - 0 
3. Ronald Ruytenberg 2061 - Wout Boer 2051 1 - 0 
4. Cor Feelders 1981 - Jerry van Rekom 1903 ½ - ½ 
5. Albert Segers 2025 - Kees Wessels 1980 1 - 0 
6. Maurits de Jong 1970 - Wim Pool 2016 0 - 1 
7. Henri Krop 1944 - Robert van Rekom 1942 0 - 1 
8. Arnout van Kempen 1847 - Niels Mijnster 1867 0 - 1 
 
          Jeroen van der Meer 
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