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Degradatie  
De laatste wedstrijd tegen 
Dordrecht moest het eerste 
flink aan de bak om zich te 
handhaven. Helaas werd de 
wedstrijd verloren en verlaat 
Overschie 1 voor het eerst 
de KNSB. 

14 
GHJC 

De strijd om de Groene Hart 
Jeugdcup ging onvermoeid 
door en bereikte haar einde 
op 11 mei 2012. Wie gingen 
er met de prijzen vandoor? 

21
Paastoernooi 
Op Goede Vrijdag was het 
tijd voor het paastoernooi, 
dit jaar omgedoopt tot het 
Koldertoernooi, en stond in 
het teken van spel, plezier, 
paaseieren en paashazen. 

23 
Côte d'Azur 

In 1970 reizen de vrienden 
Willem en Johnny op de 
brommer door Europa en 
bezoeken o.a. Nice. In 2011 
is Willem wederom aan de 
Côte d'Azur om in Menton 
een toernooi te spelen. 

30
Mijn favoriet … 
Lees alles over de held van 
Robbert Fokkink. Wellicht 
de meest animerende GM 
van ons land ooit: John van 
der Wiel. 

33 
Leo Meerman 

Deze keer in ‘Op de Troon’ 
Leo Meerman. Eén van de 
oudste leden, schaker, kok, 
zeiler, wereldreiziger en … 
levensgenieter pur sang.  
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Verenigingsinformatie
Algemeen 
Vereningsgebouw Schaakgenootschap Overschie 
 Rodenburgstraat 59 
 3043 TT Rotterdam 
Telefoon 010 - 415 61 89 
Internet www.xs4all.nl/~ochtmanh/sgo 

 
Postadres Schaakgenootschap Overschie 
 Joliotplaats 388 
 3069 TL Rotterdam 
KvK 40341545 
Rekeningnummer Bank: 254 681 918 of Giro: 69 33 89 

 

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

E m.degeling@hetnet.nl 

 
Wedstrijdleider Boerhavelaan 60a 
E. Brandenburg 3112 LK Schiedam 
 T 010 - 426 05 48 
 E erikb@kabelfoon.nl 
 
Co-wedstrijdleider Maskerbloemstraat 8 
J. Smit 3053 EE Rotterdam 
 T 010 - 420 96 80 
 E hansmit@kpnplanet.nl 
 
Jeugdleider Burgermeester Baumannlaan 42 
J. van der Meer 3043 AM Rotterdam 
 M 06 - 3492 7442 
 E hupavs@hotmail.com 
 
Com. van Materiaal Beeningerstraat 32a 
H. Doornheim 3042 TL Rotterdam 
 M 06 - 5196 6373 
 E jld@telfort.nl 

 

Redactie 
Hoofredacteur S. Erdtsieck 
 Zwanendaal 62 
 2914 EV Nieuwerkerk a/d IJssel 
 T 0180 - 311 790 
 E serge@dramacoach.nl 

 
Redactieleden N. van Diejen 
 homevandiejen@planet.nl 
  
 C. van Lennep 
 corvanlennep@hotmail.com 

 
 

Contributie 
Senior € 85,00 per jaar 
Junior / Senior 65+ € 56,70 per jaar 
Aspirant € 42,50 per jaar 
Huisgenoot/Dubbelid 5% korting 

Opzegging van het Lidmaatschap 
Het verenigings- en contributiejaar van Schaakgenootschap 
Overschie loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar 
daaropvolgend. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 
1 maart schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. 

 
 

Clublied 
En we hakken op f7. 
We gaan er tegen aan. 
Het kan ons niet meer schelen, 
die houten gaan eraan. 
 
En van je hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
 

De dame stormt naar voren, 
want zij heeft ook wel zin. 
De Koning voerziet een eindspel 
en ramt er stevig in. 
 
En van je hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
 

De weerstand is gebroken, 
het is ons weer gelukt. 
De climax is gekomen, 
de drank wordt aangerukt. 
 
En van je hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
Hela hela hela holala (hoi) 
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Voorwoord
Massaal trokken wij Nederlanders weer richting het zuiden 
om de zon op te zoeken. Dat was voor ons hard nodig want 
het afgelopen seizoen heeft flinke wonden nagelaten en die 
moesten deze zomer in alle rust helen. Het 1e team is voor 
het eerst in de clubgeschiedenis gedegradeerd naar de RSB. 
Het 3e degradeerde naar de 4e klasse en het 2e vergooide al 
vroeg in het seizoen haar kansen op het kampioenschap.  
Het enige lichtpuntje dit seizoen is de jeugd. In rap tempo 
groeit het aantal jeugdleden en door de inspanning van onze 
trainers komen de eerste talenten langzaam tot bloei. Nog 
heel even en een nieuwe generatie SGO-ers is klaar om 
onze clubkleuren te gaan vertegenwoordigen. Wie weet zelfs 
klaar om onze huidige teamspelers af te lossen. 
 
Zoals gezegd het aankomende seizoen geen KNSB. Voor 
het eerst bezocht ik een wedstrijd van onze toppers in de 
hoop hen naar de overwinning te supporteren, maar helaas 
bleek al snel dat het een moeilijke middag ging worden. Heel 
even leek het er op dat we nog een puntje zouden halen, 

maar te veel van de onzen moesten capituleren. Ondanks de 
mooie overwinning van Henk, maar ook die van Albert en het 
halfje van Willem, was degradatie een feit. Dat smaakte zuur, 
heel zuur. Gelukkig toonde de mannen van het 1e team ook 
veel veerkracht, want wellicht tegen de verwachting van 
velen in gaven nagenoeg alle spelers aan volgend jaar weer 
plaats te nemen achter de Overschiese borden en met trots 
onze clubkleuren te dragen. 
 
Kortom het was een zwaar seizoen. Afzien en geen moment 
geluk. Het is zuur, met een bittere nasmaak. Ik hoop daarom 
dat iedereen met volle teugen van een welverdiende vakantie 
heeft genoten en dat de diepe wonden zijn genezen. Nu is 
het tijd om de mouwen weer op te stropen, want er liggen 3 
titels op ons te wachten. 
We hakken op f7. We gaan er tegenaan. Het kan ons niet 
meer schelen, want die stukken gaan er aan! 
  

Serge Erdtsieck 
 
 
 

Kortjes

Wist u dat Magnus Carlsen …? 

 Geboren is op 30 november 1990 in Tønsberg (NO). 
 Op dit moment de nummer 1 van de wereld is. 
 De jongste speler ooit is die de 2600 passeerde. 
 Op 26 april 2004 grootmeester werd. 
 Hij op dat moment pas 13 jaar was. 
 Op 1 januari 2010  eerste op de FIDE-ratinglijst stond. 
 De jongste schaker ooit is die dat bereikt heeft. 
 Deze titel over nam van Vladimir Kramnik. 
 Hij daarmee Bobby Fischer (1972) opvolgde. 
 Op jacht is naar de hoogste rating ooit (2851 Kasparov). 
 Met een rating van 2837 al aardig in de buurt komt. 
 Op jonge leeftijd getraind werd door Simen Agdestein. 
 Recent nog getraind werd door Garry Kasparov. 
 Ook wel ‘The Mozart of Chess’ wordt genoemd. 
 In 2008 samen met Aronian het Corus-toernooi won. 
 De jongste is die ooit een categorie 20 toernooi won. 
 Erg aanvallend speelt. 
 Niet dol is op het bestuderen van openingen. 
 Dit compenseert met ongeëvenaard positioneel spel. 
 Door hem schaken weer populairder is geworden. 
 Model is voor het kledingmerk G-Star. 
 

 
 

RAW World Chess Challenge: Magnus Carlsen en Liv Tyler. 

Top 10 NL-schakers 1 juli 2012 

Nr. Naam Rating
1 Anish Giri 2696 
2 Loek van Wely 2691 
3 Ivan Sokolov 2676 
4 Sergei Tiviakov 2675 
5 Daniel Stellwagen 2630 
6 Jan Smeets 2620 
7 Erwin L’Ami 2615 
8 Dimitri Reinderman 2598 
9 Jan Timman 2575 

10 Erik van den Doel 2571 
 
 

Het Offer 

Bij schaken spreek je van een offer als je een stuk geeft in 
ruil voor een groter voordeel. Dat kan leiden tot verovering 
van belangrijker stukken of zelfs tot schaakmat. Het woord 
“offer” roept associaties op met oude religies. Vroeger offerde 
men dieren op het altaar om de goden gunstig te stemmen. 
Onthoud altijd goed wanneer je iets offert dat je jouw 
gemeenschap (in dit geval jouw schaakleger) dichter bij het 
einddoel wilt te brengen: schaakmat. 
 
Een offer kan je tegenstander totaal verrassen en net als in 
een gevecht is verrassing een van de belangrijkste wapens 
die je ter beschikking staan. Een offer brengen is spannend, 
maar ook riskant. Je kunt bijvoorbeeld verkeerd gerekend 
hebben waardoor de balans, als de rook is opgetrokken, 
negatief blijkt te zijn. Jij hebt minder stukken over dan je 
tegenstander. Het is dus belangrijk dat je alle mogelijkheden 
goed bekijkt voor je het offer echt uitvoerd. Vaak offer je 
alleen om materieel te winnen. Wist je dat? 
 
In de geschiedenis van het schaken was de Let Michail Tal 
(1936-1992) waarschijnlijk wel de koning van het offer. Hij 
kon uit het niets een aanval opzetten met onwaarschijnlijke 
offers. Tot zover het offer. 
 

John Berkers 
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Politie Rukt Uit voor Potje Schaak 

Lorräch - De politie heeft een potje online schaken in het 
Duitse Lorräch verstoord omdat de agenten dachten dat er 
iemand werd vastgehouden. Een zeer gepassioneerde 
internetschaker leverde thuis luidkeels commentaar op het 
verloop van het spelletje. Hij riep onder meer “Jij komt hier 
niet uit!” De schaker vertelde aan de toegesnelde agenten 
dat hij slechts zijn emoties de vrije loop liet. Toen de 60-jarige 
schaker had beloofd dat hij in het vervolg zachter zou 
schaken, liet de politie de man alleen met zijn hobby. 
 

bron: Algemeen Dagblad 4 juli 2012 
 
 

20e Open Kampioenschap Gouda 

Zaterdag 1 september 2012 organiseert Messemaker 1847, 
i.s.m. aannemingsbedrijf Houtman het zeer spannende 
schaakspektakel: “20e Open Schaakkampioenschap van 
Gouda”. Het toernooi wordt gespeeld in de aula van ‘De 
Goudse Waarden’ aan de Kanaalstraat 31 in Gouda. Dit 
scholencomplex dat belangeloos beschikbaar wordt gesteld, 
ligt langs de rivier de Gouwe. Het toernooi start om 10.00 uur 
(uiterlijk 09:30 uur aanwezig). Inschrijven kan bij Ab Scheel 
(0182-512943 of ab-scheel@planet.nl). 
 
Er worden 7 ronde Zwitsers gespeeld met 20 minuten p.p. 
p.p. De indeling van de groepen is als volgt:  
 Groep A met een rating vanaf 2001 (v.a. 1950 eigen verzoek) 

 Groep B met een rating vanaf 1751 t/m 2000  
 Groep C met een rating tot 1750 
 
Het te verdienen prijzengeld en inschrijfgeld is hier te vinden: 
www.messemaker-1847.nl/HoutmanOK2012 
 
 

Open NK Rapid voor Jeugdteams 

Op 23 september 2012 wordt voor de 35e keer het Open NK 
Rapid voor Jeugdteams georganiseerd SV Mierlo-Geldrop. 
Voor het 15de jaar op rij is het door de KNSB aangewezen 
om dit toernooi te organiseren. In 2011 deden ruim 60 teams 
mee in vijf leeftijdsgroepen, uit Nederland en België. 
De deelnemers moeten lid te zijn van de KNSB, in een 
schoolteam spelen of aangesloten zijn bij een buitenlandse 
bond. Elk team bestaat uit 4 of 5 personen, die allen van 
dezelfde vereniging of school moeten zijn en die gerechtigd 
zijn in de betreffende leeftijdsgroep uit te komen. 
 
De groepsindeling is als volgt: 
 Groep A/B: Geboren in 1992 of later. 
 Groep C: Geboren in 1998 of later. 
 Groep D: Geboren in 2000 of later. 
 Groep E: Geboren in 2002 of later. 
 Groep F: Geboren in 2003 of later. 
 
Alle groepen spelen 7 ronden van 20 minuten per persoon 
per partij (onder voorbehoud). Inschrijven bij voorkeur vóór 
18 september 2012 via htttp://toernooi.mierlogeldrop.nl of bij 
Isa van Meel (06-30343031 of toernooi@mierlogeldrop.nl). 
De kosten bedragen €30,- per team. Betaling via rekening 
1030.43.705, t.n.v. SV Mierlo-Geldrop onder vermelding van 
“Jeugdschaaktoernooi Mierlo”. Bij betaling na 17 september 
2012 zijn de kosten €35,- per team. 
 
De zaal gaat open om 09:30 uur. Het toernooi start om 10:30 
uur. De prijsuitreiking vindt ongeveer om 17:15 uur plaats. 
Uiteraard bekers voor de prijswinnaars, maar ook voor alle 
deelnemers een speciale attentie. 

RSB Grand Prix Open voor Jeugd 

Op zaterdag 1 september 2012 houdt Messemaker 1847, in 
samenwerking met HaloteC Holding, het RSB Grand Prix 
Open Jeugdkampioenschap van Gouda. De speellocatie is 
de aula van ‘De Goudse Waarden’ aan de Kanaalstraat 31 in 
Gouda. Dit scholencomplex dat belangeloos beschikbaar 
wordt gesteld, ligt langs de rivier de Gouwe. 
Er wordt in verschillende leeftijdscategorieën gespeeld met 
peildatum 1 januari 2012. Het speeltempo is 20 min p.p.p.p. 
en er worden 7-9 ronden rapid volgens het Zwitserssysteem 
gespeeld. De jongste categorieën spelen echter 9-13 ronden 
met een korter speeltempo. Het prijzenfonds is € 250,-, dat 
als volgt wordt verdeeld: 1e prijs A-spelers is €, 1e prijs B-
spelers is c, 2e prijs A-spelers is €50,-, 2e prijs B-spelers is 
€35,-, 3e prijs A-spelers is €25,- en 3e prijs B-spelers is €15,-.  
Voor de overige groepen zijn de prijzen in natura. 
 
Deelname kost € 5,-. Het toernooi start om 10.00 uur (09:30 
uur aanwezig). Inschrijven bij Ab Scheel (0182-512943 of ab-
scheel@planet.nl). 
 
 

36e IJsseltoernooi 

Op 9 september 2012 vindt het 36e IJsseltoernooi plaats in 
‘De Tuyter’ aan de Nachtegaalstraat 8 in Krimpen a/d IJssel. 
Er worden 7 ronden Zwitsers gespeeld met een tempo van 
20 minuten p.p. p.p. De groepindeling betreft een hoofdgroep 
voor spelers met een rating > 1750 en een B-groep met een 
rating < 1850. Spelers met een rating tussen 1750 en 1850 
worden naar eigen keuze ingedeeld. De kosten zijn €10,- p.p. 
voor de hoofdgroep en €8,- p.p. voor de B-groep. Het totale 
prijzengeld bedraagt €1250,-. De 1e prijs van de hoofdgroep 
bedraagt €500,-. Het toernooi start om 10:45 uur en eindigd 
rond 17:15 uur. Inschrijven kan bij J.Bus (0180-514053 of 
ijsseltoernooi@luna.nl). 
 
 

Open NK Snelschaken 

Op 15 september 2012 organiseert de KNDSB (Koninklijke 
Nederlandse Doven Sport Bond) het Open NK Snelschaken 
in Rotterdam. Het toernooi wordt gespeeld bij SweDoRo aan 
de Michelangelostraat 46 in Rotterdam. De zaal gaat open 
om 10:00 uur en het toernooi start om 11:00 uur. Er wordt 
gespeel met een tempo van 10 minuten per persoon per 
partij. De beste 1e, 2e en 3e bordspeler krijgen een prijs. Het 
inschrijfgeld is €7,- per persoon en €5,- voor 65+ schakers. 
Het inschrijfgeld kan voor aanvang van het toernooi worden 
voldaan aan Marco Zwanenburg. Opgeven het liefst voor 8 
september 2012, bij deze Marco (m.zwanenburg@caiway.nl). 
 
 

Chess App’s 

Heb je een iPhone of iPad dan zijn deze App’s wellicht iets 
voor jou: 
 Chess - Play & Learn van Chess.com 
 SocialChess van Woodchop Software LLC 
 Chess With Friends Free van Zynga 
 Chess  van Optime Software LLC 
 iChess (Free) van myMobileApps, Inc. 
 Schaken Pro V van Clickgamer.com 
 Schaken - Bestuur HD Game Club van Playfrog 
 Live Chess van DreamOnline,Inc. 
 Schaken Leuk van Willie Shi 
 BChess with 9 Levels van CronlyGames 
 Chess Knight Free van EnsenaSoft 
 Chess HD Lite van baKno Games 
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Overschie 1

Zoet, Zout, Zuur en Bitter 

De vier smaken die wij kunnen proeven. Officieel met de tong 
en de mondholte. Maar er blijkt ook een mogelijkheid dat met 
de bovenkamer te doen. In de laatste twee ronden van de 
afgelopen KNSB-competitie kwamen deze smaaksensaties 
aan de beurt. 
 
Aan de 8e ronde begonnen we met de wetenschap dat het er 
heel somber voor ons uitzag en dat er beslist gewonnen 
moest worden in deze en de laatste ronde. Puur voort een 
beter inzicht de stand aan de vooravond van die 8e ronde. 
 
Stand KNSB klasse 3G na Ronde 7 

P Team N Mp Bp
5 Charlois Europoort 2 7 7 27½ 
6 Bergen op Zoom 1 7 7 25½ 
7 DSC Delft 3 7 6 27½ 
8 ASC 1 7 5 26½ 
9 Overschie 1 7 3 24 
10 De Willige Dame 1 7 0 20½ 
 
Om aan degradatie te ontsnappen moet Overschie uit tegen 
ASC winnen, mag DSC Delft 3 niet winnen en zullen we ook 
in de laatste ronde, maar dan van Dordrecht, moeten winnen. 
 

Zoet 
Dan is er eindelijk het zoet van de overwinning. Na 7 ronden 
hadden wij pas één keer van die smaaksensatie genoten. Nu 
ben ik als uitgesproken zoetekauw veel tekortgekomen dit 
seizoen maar de stemming was, bij mij en de teamgenoten, 
euforisch. We houden het, met de kennis van nu (juli 2012), 
kort. 
Heel gunstig voor ons: Bergen op Zoom won met 6-2 van 
DSC Delft 3 en dus is Bergen op Zoom buiten ons bereik. 
Charlois Europoort 2 versloeg De Willige Dame met maar 5-3 
en dus is Charlois Europoort ook onbereikbaar geworden 
voor ons. Geen nood DSC Delft 3 blijft binnen bereik en zelf 
maakten we korte metten met de meest directe tegenstand: 
ASC. 
 
Robbert (2) kwam (een klein kwartiertje later), zag en … Nee 
overwinnen zat er nog niet in. De ongebruikelijke opstelling 
van de spelers in een Schotse Partij maakte dat ook niet 
eenvoudig. De witspeler met stevige rating (lees: ervaring) 
reikte al op de 9e zet naar de noodrem door dameruil en een 
puntendeling aan te bieden. Wat is dan wijsheid, na nog 
geen uur spelen? Tekening in de strijd is er niet en waarom 
dan ijzer met handen willen breken? [½-½] 
 
Willem (8) zat duidelijk op hem bekende theoretische wegen. 
Nou valt het ook niet gemakkelijk om Willem theoretisch te 
verslaan, maar dat terzijde. Terwijl zijn tegenstander flink tijd 
consumeerde bleef Willem gemakkelijk staande. In tijdnood 
verloor wit z’n geduld, trok ten aanval maar slechtte daarbij 
ook zijn koningsveste. Willem toonde wits ongelijk aan en 
drie paardsprongen verder stond hij een pion voor en in 
hogere zin gewonnen; en dat liet hij niet meer uit zijn handen 
glippen. [1-0] 

 
Maurits (6) kwam met de Drakenvariant van het Siciliaans op 
de proppen. Wit bewandelde zijpaden bij de bestrijding van 
die Draak. Maurits miste ergens de beste voorzetting maar 
bleef (met zwart!) licht voordeel houden. En ook bij Maurits, 
net als bij Willem, gebruikte wit heel veel tijd en speelde 
zwart gebruikelijk snel; dat pakte nu eens wél goed uit. Na 
een fraaie penning op het moment dat bij wit de seconden 

begonnen weg te tikken en zwart er nog een klein uurtje over 
kon nadenken was het pleit snel beslecht. [1-0] 

 
Cor (4) zou die dag als enige in het stof bijten. Het zag er 
lange tijd best goed uit. Hij had steeds beduidend meer tijd 
over en hij voelde zich best lekker maar de witspeler vond 
ondanks zijn wegijlende tijd een gaatje in Cors verdediging 
en die zag geen kans dat te plomberen. Ondanks dat bij wit 
de laatste seconden wegtikten sloeg hij vernietigend toe. Dat 
het zelfvertrouwen van Cor geen herstel toonde mag duidelijk 
zijn. [0-1] 

 
Ronald (5) had ondertussen mijn gemoedstoestand nog meer 
bezwaard door de mededeling een pion weggeblunderd te 
hebben. Ik sprak hem nog moed in, dat zwart het kleinood 
misschien niet durfde te accepteren, maar die toonde zich 
wel dankbaar en accepteerde het cadeautje. Toen er nog 
een pion kon worden gesnaaid ontging hem dat evenmin, 
maar deze had hij nou net beter niet kunnen ophalen. Zijn 
koning huisde nog steeds in het midden en doelwit voor 
Ronalds zware artillerie en Ronald sloeg bikkelhard toe. [1-0] 
 
Erik (3) kreeg ook geen normale opstelling voor zijn kiezen. 
Aangenomen Damegambiet zien we al niet zo vaak maar het 
vervolg kleurde de partij tot witte raaf. Dit is nu al de 4e partij 
van de 6 die ongebruikelijk werd opgezet. Beide spelers 
verwierven zich in een vroeg stadium een vrijpion maar de 
zwarte vrijpion bleek onhoudbaar en dan ben je bij Erik in de 
aap gelogeerd. Rustig drukte hij door en het toreneindspel 
won hij tamelijk geruisloos. [1-0] 

 
Henk (1) begon ook met een kwartiertje achterstand en ook 
deze partij ontwikkelde zich niet langs zeer gebaande paden 
zodat beide heren geen tijd aten maar vraten. Door een 
slippertje van zwart kwam Henk gewonnen te staan, maar 
Henk, niet in geweldige doen, miste de niet zó voor de hand 
liggende. Na de spannende tijdnoodfase en passage van de 
tijdcontrole konden beide spelers bogen op een vrijpion en 
juist die pionnen hielden de stelling in evenwicht. [½-½] 
 
Albert (7) speelde weer eens een lekker partijtje. Zwart rukte 
met zijn damevleugelpionnen ver op maar daar stonden ze 
dan. Door zelf de zwarte lopers te ruilen kon de witte dame 
hinderlijk de zwarte koningsvleugel bestrijken en met de 
ondersteuning van een paard kon zij, in amazonezit heel 
gemakkelijk de vijandelijke veste overzien. Albert had ook 
nog eens meer tijd over maar de twijfel sloeg zichtbaar bij 
hem toe; welke zet was nou het vernietigendst en zoiets 
vreet tijd. In de slotstelling staat hij nog steeds gewonnen 
maar verkoos (tijd?) een eeuwig schaak. [½-½] 

 
Een dergelijke duidelijke overwinning smaakt zoet en is als 
balsem op de vele wonden, die na de eerste zeven ronden 
nog bij lange na niet geheeld waren. 
 
We schotelen u Willem, Maurits en Albert voor. 
 
A. v/d Kuijl (1846) - W.D. Hajenius (1918) 
KNSB klasse 3G, 31-3-2012, Ronde 8, Bord 8 
 
We pakken de partij van Willem Hajenius op bij het volgende 
diagram dat ontstond na: 
 
20. Lc1-d2!? Pf6-h5 21. g2-g4? … 
 
MD: Is wit suïcidaal geworden? 
Fr11: 21. Pd5 Db7 en 22. Tc1 
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21. … Ph5-f4 22. Te3-f3 Pf4-e2+ 
 
MD: Schaak met aanval op de toren opf f3 en d4. Dat gaat 

hout kosten. 
 
23. Kg1-g2 Tf8xf3 24. Kg2xf3 Pe2xd4+ 
25. Kf3-g2 Dc8-d7 26. Ld2-e3 Pd4-e6 
 
MD: Fritz acht e5 sterker, maar tactisch, gezien de tijd, is 

zo'n zet die ruil vermijd lastiger. 
 
27. Dd1–d5 Ta8-c8 28. Ta1-d1 …  
 
Fr11: Ook na 27. Tc1 Tf8 staat zwart gewonnen. 28. Dd2 

Tf8 en 29. Td1 Pc5 maar zwart wint ook nu. 
 
28.  ...  Tc8-f8 
 
Fr11: 28. … Lxc3!? Hiermee zou zwart definitief uit de 

problemen zijn. 29. bxc3 Txc3 en 30. Dd2. 
MD: Fritz bedoelt: genadeklap! Maar het kost wit geen tijd. 
 
 29. e4-e5?? … 
 

 
 
Fr11: Wit stond al verloren. Noodzakelijk was 29. Dd2. 
MD: Misschien wilde wit uit zijn lijden worden verlost! 
 
29. … La6-b7 0-1 

W. Dambrink (1995) – M.M. de Jong (1945) 
KNSB klasse 3G, 31-3-2012, Ronde 8, Bord 6 
 
Ook hier het slot van de partij. De volgende stelling ontstond 
na de zetten 23. Ta1xb1 (15' 15"). Let even op die tijd, nog 
17 zetten te gaan. 23. .. Lh6 (59 minuten). Het is niet direct 
winnend maar het voelt als een mokerslag: 24. g2-g3. 
 

 
 
24. … e7-e5 
 
MD: Fritz laat Tb6 toe, maar die valt niet zo gemakkelijk te 

vinden onder stevige tijdsdruk. 
 
 25. Tb1-b4 Th8-c8 26. Tb4-b7+ Tc8-c7 
 27. Tb7xc7+ Kd7xc7  28. Kd2-e3 Kc7-c6 
 29. Lc5-e7 f6-f5 
 
Fr11: Zwart krijgt een formidabele, lastige vrijpion op e4. 
 
 30. Le7-f6 e5-e4  31. Lf6-e7 … 
 
Fr11: Tegen Kc5? maar de diagonaal is nu weer voor zwart. 
 
31. … Lh6-g7 32. Le7-b4 d5-d4+ 
 
Fr11: Kb5 was nog sterker. 
 
33. Ke3-d2 Kc6-b5 
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34. a2-a3 … 
  
 Fr11: Te passief. Ld6 en eventueel a4 met de dreiging Le5 

maakt wit het zwart lastiger. Bijv.: 34. Ld6!? Kc4 en 
35. a4 en zwart heeft slechts een gering voordeel. 

 
34. … Kb5-c4 35. Kd2-e2 Lg7-f6 
36. Ke2-d2 Lf6-d8  37. Kd2-e2 Ld8-b6 
38. Ke2-d2? …  
 
Fr11: Beter: 38. Le1 al houdt zwart ook dan een duidelijk 

voordeel. 
 
38. … Lb6-c5 39. c2-c3?? … 
  
Fr11: Geeft de controle over het veld d3 op. Hardnekkiger is 

39. La5. 
 
39. … e4-e3+ 40. Kd2-e2 d4-d3+ 0-1 
 
 
A.J. Segers (2015) – W. Hennink (1975) 
KNSB klasse 3G, 31-3-2012, Ronde 8, Bord 7 
 
Onderstaande stelling ontstond na 17. … Th8-f8. 
 

 
 
18. e4-e5 …  
 
MD: Dit was een zware bevalling, qua bedenktijd dan. Het 

leek mij een keuze tussen slaan op h7 en dit 'sterke' 
e5, maar dat vindt Fritz niet sterk. Geen moment 
gedacht aan Kh1, Albert wel? 

Fr11: Wel zo goed is 18. Kh1 Ph5, 19. Pxh7 Tg8, 20. e5 0-
0-0, 21. e6 fxe6, 22. Lxg6 Pdf6, 23. f5 exf5, 24. Pg5 
Pg7, 25. Lf7 Dc6 en 26. Pf4. 

 
18. … Pf6-d5?? 
 
Fr11: Dit lost niets op. Nodig is 18. … dxe5, 19. fxe5 Pxe5, 

20. Txf6 exf6, 21. Pxh7 Pd7, 22. De3+ Kd8, en 
23. Pxf8 Pxf8. 

MD: Nou, deze variant heb ik zeker niet doorgerekend. 
 
19. Dh6xh7 …  
 
MD: Een prima zet al dacht ik, staande achter het bord, 

meer aan 19. e6. Waarom vertrouwde Albert dat niet? 
Fr11: 19. e6!? Geeft de tegenstander geen kans. 19. … 
P7f6, 20. f5 (Hier dacht ik meer aan 20. e6xf7+ maar f5 i.p.v. 

slaan, wat Fritz aangeeft, is natuurlijk nog beter.) 20. … 0-0-0 
en 21. exf7 Db6 en wit wint. 
 
19. … 0-0-0 20. Pg5xf7 Pd5-e3 
21. Tf1-f2 Pe3-d1 
 

 
 
Fr11: Nu is 22. exd6 nog beter, bijv. 22. … exd6, 23. Pxd8 

Dxd8, 24. Lxg6 Pxf2 en 25. Kxf2 Df6 en wit wint. 
 
22. … Dc7xd8 
 
Fr11: Beter was 22. … Kxd8, 23. Tf1 Dc6, 24. Dxg6 Pxb2 

en 25. Dg5 maar ook zo wint wit. 
 
23. Dh7-h4 …  
 
MD: Jammer maar niet onlogisch. De positie van de witte 

dame wordt verbeterd; alleen het kost een tempo. 
Fr11: 23. exd6!? Levert nog groter voordeel op, zie 23. … 

exd6, 24. Lxg6 Pxf2 en 25. Kxf2 Df6 en wit wint. 
 
23. … Pd1xf2 24. e5xd6 … 
 
MD: En zo ook nog eens een extra pion. 
Fr11: 24. Dxf2 Met zeer goede kansen voor wit. 24. … dxe5 

en 25. dxe5 is voldoende voor winst (25. Lxg6?! exf4, 
26. Lh5 f3, 27. Lxf3 Lxf3 en 28. gxf3 Pb6 is niet 
handig). 

 
 24. … Pf2xh3+ 25. Dh4xh3 e7xd6 
 
Fr11: 25. … De8, 26. De6 exd6, 27. Dxe8+ Txe8 enz. 
 
 26. Lb1xg6 …  
 
MD: De komende zetten mogen, nee moeten beslist in het 

licht van de oplaaiende tijdnood worden beoordeeld. 
 
26. … Tf8-h8 27. Dh3-g3 Pd7-f6 
28. Ta1-e1 Th8-g8 
 
Fr11: 28. … Kb8 redt zwart ook niet. 
 
29. f4-f5 Pf6-e4 30. Dg3-f4 Tg8-h8 
31. f5-f6 … 
  
MD: Dat kost hout maar zie het commentaar bij de 26ste 

zet. 
Fr11: 31. Pg3!? Met ruil en activering van de toren. 31. … 

Pxg3 en 32. Dxg3 Ld5 en wit staat op winst. 
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31. … Pe4xf6 32. Pe2-g3 …  
 
Fr11: 32. Lf7!? De7; 33.Lxc4 geeft zwart minder kans. 
   
32. … Pf6-d5 33. Df4-g4+ Kc8-b8 
34. Lg6-e4 …  
 
Fr11: 34. Lf7 is iets beter en het vermijdt penning door Te8. 
 
34. … Pd5-f6 35. Dg4-f5 …  
 
Fr11: Wit heeft zijn voordeel volledig verspeeld. 35. Df4 

Pxe4 en 36. Pxe4. 
 
 35. … d6-d5?? 
 
MD: Goed beschouwd een merkwaardige zet die de loper 

van sterk aanvalswapen ‘ombouwt’ tot een zwakke 
verdediger. 

Fr11: (eufemistisch): De stelling wordt er niet beter op. 
Waarom niet35. .., Pxe4 en zwart haalt alles uit de 
kast. 36. Txe4 Lxe4 en 37. Pxe4 Dc7 en de stelling is 
in evenwicht. 

 
36. Le4-f3 Th8-f8 37. Df5-e5+ Kb8-a8 
38. Pg3-f5 Tf8-e8 
 
Fr11: Sterker is 38. … Pd7!? en 39. Dg7 Txf5. 
 
 39. De5-g3 Te8-g8 40. Dg3-f2 …  
 
MD: Moet wit dameruil vrezen of nastreven? Fritz vindt het 

laatste. 
Fr11: 40. Df4 Pe4 en 41. Lxe4 dxe4 en wit wint. 
   
40. … Dd8-c7 
 
MD: Beide combattanten hebben de tijdcontrole gehaald. 

Tijd voor een rustige heroriëntatie en een diagram 
natuurlijk. 

 

 
 
Fr11: 40. … Ph7!? 41. g4 Pg5, 42. Lg2 Pe4. 43. Df4 Ka7. 

44. Lxe4 dxe4, 45. Pe3 Dh4, 46. Df2 Dg5, 47. d5 Ka8 
en 48. d6 Lc8. 

  
41. Df2-e3 …  
 
Fr11: Te5 i.p.v. De3 oogt ook niet slecht. 
 
41. … Tg8-e8 42. De3-f2 …  

MD: Terug van weggeweest. Zwart staat minder dus ook 
die gaat terug met Tg8 … of toch niet. 

 
42. … Te8xe1+?? 
 
Fr11: Niet dus! Waarom niet 42. … Tg8 en 43. Dh4 Pe4. 
 
43. Df2xe1 Dc7-f4? 
 
Fr11: De voorkeur verdiende 43. … Pe4 met als mogelijk 

vervolg: 44. Lxe4 dxe4, 45. Pe3 Dc6, 46. Df2 Dh6, 
47. g4 Lc6, 48. Kg2 Lxa4. 49. Pxc4 Lb5, 50. Pxa5 Ld7, 
51. Kg3 De6, 52. Df4 Ka7, 53. g5 e3 en 54. Dc7+. 

 
44. De1-e5 Df4-c1+ 45. Kg1-h2 Pf6-e4 
46. Lf3xe4 d5xe4 47. De5xa5+ Ka8-b8 
 

 
 
48. Da5-d8+ …  
 
Fr11: Met 48.De5+ kan wit op winst spelen. 48. … Ka7 49. 

d5 en nu: 
(1) 49. … Dd1, 50. Pd4 Dg4, 51. Df6 Lc8, 52. Pb5+ 
Ka8, 53. Dh6 e3, 54. Dxe3 Dh5+, 55. Kg1 Dd1+, 
56. Kf2 Dc2+, 57. Kg3 Dg6+, 58. Kf3 Df5+, 59. Ke2 
Dc2+, 60. Dd2 Lg4+, 61. Ke3 Dg6 en 62. Kf2. 
(2) 49. … Dxb2, 50. Dd4+ Kb8, 51. d6 e3, 52. Pxe3 
Db1, 53. d7 Dh7+, 54. Kg1 Dxd7, 55. Dxd7 b2, 
56. Db5 Kc7, 57. Dxb2 Kc8, 58. Pxc4 La6, 59. Db4 
Lxc4, 60. Dxc4+ Kb8 en 61. Df7 Kc8. 

 
48. … Kb8-a7 
 
Fr11: (1) 48. … Lc8, 49. Dd6+ Ka8, 50. Pe7 Dg5, 51. Dd5+ 

Dxd5, 52. Pxd5 Kb7, 53. Pe3 Ld7, 54. Pxc4 Lxa4, 
55. Pd6+ Kb6, 56. Pxe4 Lc6, 57. Pc5 Ld5, 58. g4 Kc7, 
59. g5 Kd6 en 60. Kg3. 
(2) 48. … Ka7, 49. Dh4 e3, 50. Pd6 Df1, 51. Pxb7 
Kxb7, 52. De7+ Ka6, 53. Dxe3 Df5, 54. Df3 Dh7+, 
55. Dh3 Dc7+, 56. Kg1 Dc6, 57. Df3 De6, 58. Da8+ 
Kb6, 59. a5+ Kb5, 60. Db8+ Kxa5, 61. De5+ Dxe5 en 
62. dxe5 Kb5. 

 
49. Dd8-a5+ Ka7-b8 ½–½ 
 
Nog nagenietend van de overwinning kwam de volgende dag 
de volgende stand via het wereld wijde web bij ons binnen: 
 
Redactie: 
De redactie plaatst zoals gebruikelijk alle statistieken, maar 
Rinus zelf gaf de stand vanaf positie 6. 
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Statistieken na Ronde 8 

Individuele uitslagen Ronde 8 

Dinard van der Laan - Henk Ochtman ½ - ½ 
Dennis Helvensteijn - Robbert Fokkink ½ - ½ 
Clement v/d Laar - Erik Brandenburg 0 - 1 
Norbert Jansen - Cor Feelders 1 - 0 
Paul de Vries - Ronald Ruytenberg 0 - 1 
Wouter Dambrink - Maurits de Jong 0 - 1 
Wouter Hennink - Albert Seegers ½ - ½ 
Alexander v/d Kuijl - Willem Hajenius 0 - 1 
 

Uitslagen Ronde 8 

Souburg 1 - Spijkenisse 2 5 - 3 
Bergen op Zoom 1 - DSC Delft 3 6 - 2 
CharloisEuropoort 2 - De Willige Dame 1 5 - 3 
ASC 1 - Overschie 1 2½ - 5½ 
Dordrecht 1 - UVS 1 4 - 4 
 
Stand KNSB klasse 3G na Ronde 8 

P Team N Mp Bp
1 UVS 1 8 13 37½ 
2 Souburg 1 8 13 37½ 
3 Dordrecht 1 8 12 40 
4 Charlois Europoort 2 8 9 32½ 
5 Bergen op Zoom 1 8 9 31½ 
6 Spijkenisse 2 8 8 29½ 
7 DSC Delft 3 8 6 29½ 
8 Overschie 1 8 5 29½ 
9 ASC 1 8 5 29 
10 De Willige Dame 1 8 0 23½ 
 

Individuele score na Ronde 8 

P Speler N Mp TPR Rat
1 Erik Brandenburg 7 5½ 2284 2124 
2 Henk Ochtman 8 4½ 2181 2164 
3 Maurits de Jong 8 4½ 1957 1945 
4 Ronald Ruytenberg 7 4 2044 2005 
5 Albert Segers 8 3 1924 2015 
6 Cor Feelders 8 2½ 1864 2071 
7 Willem Hajenius 2 2 2161 1918 
8 Robbert Fokkink 2 1 2172 2169 
9 Han Smit 1 ½ 2087 1900 
10 Arnout van Kempen 1 ½ 1922 1816 
11 Jeroen van der Meer 2 ½ 1694 1890 
12 Henri Krop 4 ½ 1597 1931 
13 Daan Smit 5 ½ 1528 1815 
 
 

Zuur en Zout in 9e ronde 
Hoera! We zijn de voorlaatste (degradatie-) plaats ontstegen.  
 
Als, en we zeggen nadrukkelijk als, Charlois Europoort zijn 
belofte nakomt (en dat deden ze ook) en DSC Delft 3 in de 
laatste ronde verslaat dan hebben wij genoeg aan een 
gelijkspel tegen Dordrecht. ASC moeten we inschatten op 7 
punten want zij moeten nog tegen nummer 10 (en natuurlijk 
wonnen zij ook). 
 
Probleem is dat Dordrecht nog theoretisch kans op promotie 
heeft en dat een salonremise er dit keer niet inzit; in het 
seizoen 2005-2006 lagen de kaarten bepaald anders en 
promoveerden wij dankzij een 4-4 thuis tegen dat zelfde 
Dordrecht naar de tweede klasse. Hoewel, datzelfde gaat 
niet op, maar weinig spelers van toen waren er bij hun nu 
weer bij. Maar om nu zo gewelddadig onderuit geschopt te 
worden wrijft wel heel veel zout in de wonden die, ondanks 
de balsem van de 8e ronde, bepaald nog open waren. 
 

Henk (1) verdedigde zich met verve in het Hollands. Sloeg nu 
wel direct toe op het moment dat zijn tegenstander even 
onachtzaam reageerde. [1-0] 
 

 
 

Henk Ochtman staat op het punt om genadeloos toe te slaan. 

 
Of de bestrijdingswijze van Erik (2) van het Benkö gambiet 
navolging verdient betwijfel ik en vermoedelijk heeft Erik 
inmiddels ook zijn aanpak herzien. Nu verwierf hij weinig of 
geen kansen. [0-1] 
 
Robbert (3) speelde hoogst ongelukkig en de manier waarop 
hij van het bord werd gemept is alleen fraai om aan te zien 
voor masochisten en aanhangers van Dordrecht. [0-1] 
 
Bij Ronald (4) werd ‘Good old Tarrasch’ van stal gehaald en 
in een lange, langzame laveerpartij werd Ronald heel, heel 
voorzichtig over de rand van de afgrond gedrukt. [0-1] 
 

 
 

Robbert Fokking en Ronald Ruytenberg staan er niet best voor. 

 
Bij Cor (5) ook Tarrasch, maar dan de Franse variant. De 
knullige manier waarop Cor een stuk verloor is instructief 
voor stap 2, maar Cor onwaardig. [0-1] 
 

 
 

De partij van Cor Feelders wordt uitvoerig geanalyseerd. 
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Bij Albert (6) liet de Siciliaanse Draak zich niet helemaal van 
een leien dakje verschalken, maar Albert hield onze eer, of 
wat daarvan over was, hoog. [1-0] 
 
Maurits (7) hield het lang droog in deze Franse Doorschuiver, 
maar de manier waarop wit de partij afrondde getuigde, 
helaas voor Maurits, van  grote klasse. [0-1] 
 

 
 

Albert Segers ziet kansen en Maurits de Jong ziet problemen. 

 
Willem (8) verkwanselde onze eer ook niet. Of beter: dat was 
het bijna wel. Na de opening wist Willem (zwart) de iets 
betere stelling te verwerven. Wit verdedigde zich bekwaam 
en na wat wederzijdse onnauwkeurigheden wikkelde wit, 
onder opoffering van materiaal, af naar een remise door 
eeuwig schaak. Helaas week Willem met zijn koning uit naar 
een verkeerd veld waardoor wit mat in 7 kon geven. Kon, 
want miste die kans. [½ ½] 
 

 
 

Willem Hajenius en Erik Brandenburg nemen een kijkje bij hun teamgenoten. 

 
 

Bitter 
Met deze ‘prestatie’ zijn we gedegradeerd naar de regionale 
competitie. Duidelijk zal zijn dat we geen behoefte hebben 

het illustreren van deze partij(fragment)en. Daarvoor is de 
nasmaak te bitter. 
 
 

Statistieken na Ronde 9 

Eindstand KNSB klasse 3G na Ronde 9 

P Team N Mp Bp
1 UVS 1 9 15 42½ 
2 Dordrecht 1 9 14 45½ 
3 Souburg 1 9 14 41½ 
4 Charlois Europoort 2 9 11 37½ 
5 Bergen op Zoom 1 9 10 35½ 
6 Spijkenisse 2 9 8 32½ 
7 ASC 1 9 7 34½ 
8 DSC Delft 3 9 6 32½ 
9 Overschie 1 9 5 32 
10 De Willige Dame 1 9 0 26 
 

Uitslagen Ronde 9 

UVS 1 - Spijkenisse 2 5 - 3 
Overschie 1 - Dordrecht 1 2½ - 5½ 
De Willige Dame 1 - ASC 1 2½ - 5½ 
DSC Delft 3 - CharloisEuropoort 2 3 - 5 
Souburg 1 - Bergen op Zoom 1 4 - 4 
 

Individuele uitslagen Ronde 9 

Henk Ochtman - Lukas v/d Linden 1 - 0 
Erik Brandenburg - Mark Tmmermans 0 - 1 
Robbert Fokkink - Rene Krul 0 - 1 
Ronald Ruytenberg - Ron Hofman 0 - 1 
Cor Feelders - Wijnand den Dekker 0 - 1 
Albert Seegers - Dirk Pulles 1 - 0 
Maurits de Jong - Lennard den Boer 0 - 1 
Willem Hajenius - Melvin Holwijn ½ - ½ 
 

Individuele score na Ronde 9 

P Speler N Mp TPR Rat
1 Henk Ochtman 9 5½ 2228 2164 
2 Erik Brandenburg 8 5½ 2213 2124 
3 Maurits de Jong 9 4½ 1926 1945 
4 Ronald Ruytenberg 8 4 2015 2005 
5 Albert Segers 9 4 1973 2015 
6 Willem Hajenius 3 2½ 2205 1918 
7 Cor Feelders 9 2½ 1832 2071 
8 Robbert Fokkink 3 1 2052 2169 
9 Han Smit 1 ½ 2087 1900 
10 Arnout van Kempen 1 ½ 1922 1816 
11 Jeroen van der Meer 2 ½ 1694 1890 
12 Henri Krop 4 ½ 1597 1931 
13 Daan Smit 5 ½ 1528 1815 

 
 

Overschie 2 

Klinkende winst baat niet 

Vrijdag 2 maart 2012 speelden wij onze voorlaatste wedstrijd 
van dit seizoen tegen het 2e team van HZP Schiedam. 
 
Han (1) speelde met zwart tegen Freerk Gerkema. Logisch 
dat Han tegen de sterkste van het team speelde en ditmaal 
lukte het hem zijn 100% score niet te handhaven. In een 
interessant eindspel waarbij de paarden aan beide zijden een 
belangrijke rol speelden kon Han ondanks een pion meer 
geen winst afdwingen en moest genoegen nemen met een 
puntendeling. 

Jeroen (2) speelde met wit tegen Ronald Lemmen. Hij koos 
voor een gesloten Siciliaanse verdediging en kwam volgens 
mij iets minder uit de opening. Zwart had de c-lijn in handen, 
maar speelde waarschijnlijk niet doortastend genoeg. De 
tegenstander van Jeroen wilde ten koste van alles winnen en 
maalde niet om de tijd. Jeroen had inmiddels een aardige 
batterij op de f-lijn neergezet en mede door tijdgebrek werd 
dit zwart fataal. 
 
Aad (3) speelde met zwart tegen Ruud v/d Linden. Na amper 
te zijn begonnen stond Aad al gewonnen. Zonder te offeren 
kreeg Aad een levensgevaarlijke koningsaanval in handen. 
Even leek het of zijn dame gevangen zou worden, maar met 
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een paardzet controleerde Aad de stelling en behield hij 
tevens het materiaalvoordeel. Na wat gespartel volgde op de 
22e zet de overgave. 
 
Ondergetekende (4) speelde tegen Jan Brand die een oude 
bekende is van Aad. Er kwam een Franse opening (Mac 
Cutcheon) op het bord. Ik herinnerde me de zet Lc1 waarbij 
de pion op c3 wordt geofferd. Mijn tegenstander nam het niet 
aan want hij dacht dat ik het allemaal had voorbereid. Niet 
dus. Uiteindelijk kwam ik niet goed weg en moest zwart het 
doen met een passieve stelling. Lange tijd wist ik mijn 
tegenstander onder druk te houden, maar ergens moest ik 
heel lang nadenken. Hierdoor was mijn resterende tijd 
aanzienlijk afgenomen. Gelukkig was de bedenktijd goed 
besteed en won ik daarna vrij snel daarna. 
 
Hans (5) speelde met zwart tegen Eric Emor. Snel werden er 
stukken geruild waarna een eindspel overbleef met enkel 
pionnen met loper voor Eric en met paard voor Hans. Hans 
zag geen kans om er iets van te maken en bood remise aan, 
dat werd geaccepteerd. 
 
Ruud Jan (6) speelde met wit tegen Gerard Turkenburg en 
won in de opening een pion. Zwart dacht hier compensatie 
voor te krijgen en bovendien stond de zwarte toren agressief 
opgesteld op h6. Hier had hij blijkbaar meer van verwacht, 
maar het mocht niet baten. Ruud-Jan zorgde met het 
oprukken van zijn pion naar f5 voor een hoop ellende en 
tenslotte kon zwart een mataanval niet meer tegenhouden. 
  
Fokke Lindeboom (7) viel in voor Ronald. Het zag er snel 
naar uit dat Fokke vlotjes zou gaan winnen. Een pionnenwals 
met de pionnen f t/m h op de kort gerocheerde koning van 
wit. Helaas ging het niet zoals hij wilde en besloot Fokke het 
zekere voor het onzekere te nemen en bood remise aan. Dit 
aanbod werd zonder twijfel aangenomen. 
 
Murphy (8) speelde met wit tegen Frans Maas. Een bekende 
naam binnen het RSB-circuit. Eerst stond Murphy goed, toen 
slechts, toen weer goed enzovoort enzovoort. Uiteindelijk 
maakte Frans de beslissende fout en dus kon Murphy in het 
eindspel de winst pakken en een punt aan zijn totaalscore 
bijschrijven. 
 

Arnout van Kempen 
 
 

Statistieken na Ronde 6 

Stand RSB klasse 2D na Ronde 6 

P Team N Mp Bp
1 Onesimus 1 6 12 33 
2 Overschie 2 6 9 32 
3 RSR Ivoren Toren 5 6 8 25 
4 Erasmus 3 6 7 22½ 
5 Nieuwerkerk a/d IJssel 2 6 5 25 
6 Maassluis 1 6 3 20½ 
7 HZP Schiedam 2 6 3 18 
8 Fianchetto 3 6 1 16 
 

Individuele uitslagen Ronde 6 

Han Smit - Freerk Gerkema ½ - ½ 
Jeroen van der Meer - Ronald Lemmen 1 - 0 
Aad Everwijn - Ruud v/d Linden 1 - 0 
Arnout van Kempen - Jan Brand 1 - 0 
Hans Doornheim - Eric Emor ½ - ½ 
Ruud-Jan Kloek - Gerard Turkenburg 1 - 0 
Fokke Lindeboom - Arthur Barendregt ½ - ½ 
Murphy Brunings - Frans Maas 1 - 0 

Uitslagen Ronde 6 

Nieuwerkerk ad IJ 2 - Onesimus 1 3½ - 4½ 
Fianchetto 3 - Erasmus 3 3 - 5 
RSR Ivoren Toren 5 - Maassluis 1 5½ - 2½ 
Overschie 2 - HZP Schiedam 2 6½ - 1½ 
 
Individuele score na Ronde 6 

P Speler N Mp TPR Rat
1 Han Smit 6 5½ 2111 1900 
2 Ruud-Jan Kloek 6 5 1907 1726 
3 Arnout van Kempen 6 4½ 1824 1816 
4 Aad Everwijn 6 4 1783 1854 
5 Ronald Verbeek 4 3 1781 1701 
6 Jeroen vd Meer 4 2½ 1853 1898 
7 Murphy Brunings 5 2 1486 1725 
8 Niels van Deijen 2 1½ 1711 1517 
9 Hans Doornheim 5 1½ 1563 1822 
10 Serge Erdtsieck 1 1 1981 1788 
11 Fokke Lindeboom 1 ½ 1678 1619 
12 Cor van Lennep 1 ½ 1594 1663 
13 Rob de Wilt 1 ½ 1255 1647 
 
 

Gehavend SGO 2 pakt grote zege 

Maandag 20 maart 2012 stond voor Overschie 2 de laatste 
wedstrijd van het seizoen op het schema. Met maar liefst vier 
invallers trad het team aan. Degraderen en promoveren was 
niet meer mogelijk, dus het ging nu slechts om de glorie van 
de overwinning. 
 
Aad Everwijn (bord 3) speelde een goede wedstrijd, waarin 
hij al snel een stuk wist te winnen. Zijn tegenstander kon dit 
moeilijk te boven komen en met nog een uur op de klok 
begon hij te spelen alsof hij in tijdnood zat. Dit kwam zijn spel 
verder niet ten goede tegen Aad die kalm wist te blijven en 
het gemakkelijk uitspeelde. 
 
Invaller Cor van Lennep speelde op bord 8. Zijn tegenstander 
bracht een positioneel moeilijke stelling op het bord waar op 
het laatst nog maar weinig gebeurde en vooral met stukken 
heen en weer geschoven werd, zonder echt resultaat. Al snel 
besloot de tegenstander van Cor dat hij remise wel een mooi 
resultaat vond. Cor had wellicht kunnen doorspelen, maar 
een remise leek op dat moment geen slecht resultaat. 
 
Niels van Diejen viel in op bord 7. Ook deze wedstrijd was vrij 
snel beslist, zijn tegenstander speelde teveel op een aanval 
die niet onmiddellijk succes had en vergat hierbij zijn eigen 
verdediging in stand te houden. Binnen een zet of 10 stond 
Niels al gewonnen en binnen twintig zetten was het volle 
punt binnen. 
 
Invaller Serge Erdtsieck had op bord 5 een behoorlijk zware 
avond. Zijn tegenstander zette hem onder constante druk en 
het leek er op dat het volledig fout zou gaan. Gelukig zag zijn 
tegenstander een aftrekschaak van Serge over het hoofd, die 
hem een dame opleverde. Het bleef echter lastig voor Serge 
omdat het paard zijn tegenstander losgeslagen was en er 
van alles dreigde. Serge kon dit uiteindelijk alleen oplossen 
met het teruggeven van zijn dame voor een toren, zodat hij 
een kwaliteit voor bleef staan. In de tijdnoodfase was er nog 
commotie over een niet toegestane zet van Serge, maar hij 
bleef rustig en haalde vakkundig het punt binnen. 
 
Han Smit moest op bord 1 vechten voor elk veld. Hij kwam in 
het middenspel een pion voor, maar in ruil hiervoor kreeg zijn 
tegenstander erg veel initiatief. Het ging niet flitsend, maar 
langzaam wist Han de wedstrijd naar zich toe te trekken. In 
het eindspel pakte hij zet voor zet een klein voordeeltje totdat 
de stelling compleet onhoudbaar was voor zijn tegenstander. 
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De bewondering was duidelijk af te lezen van de omstanders 
hun gezichten. 
 
Teamcaptain Arnout van Kempen op bord 2 keek vrijwel de 
hele wedstrijd tegen een remisestelling aan. Beide spelers 
probeerden wel de winst te vinden, maar wisten vakkundig 
alles van de tegenstander af te weren. Soms leek het er op 
dat Arnout toch een voordeeltje wist te vinden, maar remise 
was uiteindelijk een mooi resultaat. 
 
Rob de Wilt mocht invallen op bord 6. Al vroeg in de wedstrijd 
zette hij een scherpe koningsaanval op, waar hij langzaam 
maar zeker de druk van opbouwde. De tegenstander leek dit 
te onderschatten en nam een stukoffer van Rob aan, wat 
compleet fout ging. In het eindspel stond Rob een toren voor 
en was de wedstrijd gespeeld. 6-1 
 
Ruud-Jan Kloek speelde op bord 4 tegen oud Nederlands 
Schaakkampioene Corry Vreeken een uitstekende wedstrijd. 
Het was een interessant strategisch schouwspel waar zoveel 
inzat dat het maar moeilijk te ontdekken was wie nou beter of 
slechter stond. In de tijdnoodfase had Ruud-Jan nog 28 
seconden en zijn tegenstandster nog 7. Galant als hij is en 
omdat er niets meer op het spel stond, besloot Ruud-Jan 
remise aan te bieden. 
 

Niels van Diejen 
 

Statistieken na Ronde 7 

Uitslagen Ronde 7 

HZP Schiedam 2 - Nieuwerkerk ad IJ 2 2 - 6 
Maassluis 1 - Overschie 2 1½ - 6½ 
Erasmus 3 - RSR Ivoren Toren 5 4½ - 3½ 
Onesimus 1 - Fianchetto 3 7½ - ½ 
 

Eindstand RSB klasse 2D 

P Team N Mp Bp
1 Onesimus 1 * 7 14 40½ 
2 Overschie 2 7 11 38½ 
3 Erasmus 3 7 9 27 
4 RSR Ivoren Toren 5 7 8 28½ 
5 Nieuwerkerk a/d IJssel 2 7 7 31 
6 Maassluis 1 ** 7 3 22 
7 HZP Schiedam 2 ** 7 3 20 
8 Fianchetto 3 ** 7 1 16½ 
 

* Kampioen; ** Degradeert 
 

Individuele uitslagen Ronde 7 

Marcel Bergen - Han Smit 0 - 1 
Gert Dijkstra - Arnout van Kempen ½ - ½ 
M. Sadegnnezjad - Aad Everwijn 0 - 1 
Corry Vreeken - Ruud-Jan Kloek ½ - ½ 
Hans Quak - Serge Erdtsieck 0 - 1 
Paul Blok - Rob de Wilt 0 - 1 
Jean Paul Schriks - Niels van Diejen 0 - 1 
Jan Parre - Cor van Lennep ½ - ½ 
 

Individuele score na Ronde 7 

P Speler N Mp TPR Rat
1 Han Smit 7 6½ 2151 1900 
2 Ruud-Jan Kloek 7 5½ 1877 1726 
3 Arnout van Kempen 7 5 1821 1816 
4 Aad Everwijn 7 5 1820 1854 
5 Ronald Verbeek 4 3 1781 1701 
6 Niels van Deijen 3 2½ 1766 1517 
7 Jeroen vd Meer 4 2½ 1843 1898 
8 Serge Erdtsieck 2 2 2065 1788 
9 Murphy Brunings 5 2 1496 1725 
10 Hans Doornheim 5 1½ 1563 1822 
11 Rob de Wilt 2 1½ 1547 1647 
12 Cor van Lennep 2 1 1506 1663 
13 Fokke Lindeboom 1 ½ 1678 1619 

 
 

Overschie 3

SGO 3 kan niet op tegen De IJssel 2 

Maandag 5 maart stond de wedstrijd tegen de waarschijnlijke 
kampioen op de agenda. Met alles te winnen en weinig tot 
niets te verliezen, namen de spelers plaats achter het bord. 
Het zou helaas weer een lastige avond blijken. 
 
Daniël Trochenine (bord 8) mocht invallen voor de vakantie 
vierende Leo Meeman. Hij kreeg een lastige opening tegen,  
die zijn tegenstander tot in de puntjes had bestudeerd, terwijl 
Daniël deze nog nooit van zijn leven had gezien. Slim wist hij 
zich echter terug te knokken, maar hij zag pardoes over het 
hoofd dat zijn dame werd ingesloten en verloor daardoor 
helaas ook de partij. 
Rob de Wilt (bord 1) liet een sterk staaltje schaken zien tegen 
een op papier sterkere tegenstander. Met leuke tactische 
grappen en verder slim spel ging Rob het eindspel in met een 
volle pion voor. Zijn tegenstander wist echter veel dreigingen 
te pareren en omdat Rob niet snel een winstplan kon vinden 
bood zijn tegenstander remise aan. Rob nam het aanbod aan 
en boekte, hoewel er wellicht meer in had gezeten, een mooi 
resultaat. 
 
Roelf Marten Duin (bord 7) had een opening bestudeerd, die 
vernoemd was naar zijn naamgenoot en dan weet je alvast 
dat het een spectaculaire partij zal worden. Zijn talentvolle 
tegenstandster had het lastig, maar geen van beide spelers 

kon de winst forceren. Remise werd aangeboden door de 
jeugdspeelster en Roelf besloot na kort beraad om dit aan te 
nemen. 
Fokke Lindeboom (bord 4) speelde een degelijke partij, zoals 
we van hem gewend zijn. Lange tijd leek hij iets beter te 
staan, maar in het middenspel gaf hij tot ieders verbazing 
een volledig stuk weg. Hierna had Fokke nog nauwelijks kans 
op tegenspel en een paar zetten later moest hij helaas zijn 
eerste verliespartij van het seizoen incasseren. 
 
Wil de Gids (bord 6) speelde een ouderwetse toppartij, zoals 
hij er dit seizoen al meer heeft gespeeld. Zijn tegenstander 
kon nagenoeg vanaf de eerste zet geen kant op en stond de 
gehele wedstrijd onder constante druk van Wil. Wellicht dat 
de wedstrijd net iets langer heeft geduurd dan nodig, maar 
de winst was fraai. 
Van de wedstrijd van Cor van Lennep (bord 3) heb ik niet erg 
veel van meegekregen. Elke keer als ik op het bord keek zag 
ik echter dat Cor niet veel kanten uitkon met zijn stukken. 
Hoewel het er in de opening op leek dat hij alle ruimte had, 
bleek dit later toch niet zo te zijn. Zijn tegenstander speelde 
het helaas net iets te fraai uit en een verlies was op den duur 
onafwendbaar. 
 
Niels van Diejen (bord 5) speelde een degelijke wedstrijd. 
Zijn tegenstander speelde de opening verkeerd en Niels ging 
een variant in waarin hij beter stond, maar waarvan hij de 
theorie niet kende! Wat volgde was een langzame tactische 
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pot, waarin Niels uiteindelijk een verkeerde volgorde van 
zetten koos en helaas zijn voordeel kwijtraakte. Een remise 
was dan ook het resultaat. 
Serge Erdtsieck (bord 2) had het niet gemakkelijk. Hij draaide 
twee zetten in de opening om en dit bracht hem in de 
problemen. Zijn tegenstander deed geen vreemde zetten en 
creëerde bij elke zet net iets meer druk. Serge trachtte lang 
en op verschillende manieren om de kansen te keren, maar 
het mocht niet baten. Zijn tegenstander wist wat hij deed en 
leek geen enkele fout te maken. 
 

Niels van Diejen 
 

Statistieken na Ronde 6 

Stand RSB klasse 3A na Ronde 6 

P Team N Mp Bp
1 De IJssel 2 6 11 37 
2 3-Torens 2 6 10 31 
3 Krimpen a/d IJssel 5 6 8 27 
4 Ridderkerk 2 6 6 21½ 
5 Overschie 3 6 5 24½ 
6 Barendrecht 2 6 4 17½ 
7 Spijkenisse 5 6 3 18 
8 Nieuwerkerk a/d IJssel 3 6 1 15½ 
 

Uitslagen Ronde 6 

De IJssel 2 - Overschie 3 5½ - 2½ 
Krimpen a/d IJssel 5 - 3-Torens 2 3 - 5 
Barendrecht 2 - Nieuwerkerk 3 5 - 3 
Spijkenisse 5 - Ridderkerk 2 3½ - 4½ 
 

Individuele uitslagen Ronde 6 

Gerard v/d Wouden - Rob de Wilt ½ - ½ 
Mick v/d Berg - Serge Erdtsieck 1 - 0 
Leen Boonstra - Cor van Lennep 1 - 0 
Aad v/d Berg - Fokke Lindeboom 1 - 0 
Rien Duine - Niels van Diejen ½ - ½ 
Sjaak in ‘t Veld - Wil de Gids 0 - 1 
Lotte v/d Wouden - Roelf Marten Duin ½ - ½ 
Panc Vink - Daniel Trohenine 1 - 0 
 

Individuele score na Ronde 6 

P Speler N Mp TPR* Rat
1 Fokke Lindeboom 6 4½ - 1619 
2 Niels van Diejen 6 4½ - 1517 
3 Wil de Gids 6 4½ - 1565 
4 Cor van Lennep 6 3½ - 1663 
5 Serge Erdtsieck 6 3 - 1788 
6 Rob de Wilt 6 3 - 1647 
7 Roelf Marten Duin 5 1 - 1268 
8 Leo Meerman 3 ½ 1056 942 
9 Saloua Tarifit 1 0 1323 - 
10 Jurriaan Verbeek 1 0 1047 - 
11 Daniel Trochenine 2 0 1233 - 
 

*  Helaas te laat op de RSB-site om de TPR na ronde 6 te zien. 
 
 

SGO 3 vecht voor handhaving 

Vrijdag 30 maart speelde het 3e team van SGO haar laatste 
wedstrijd van het seizoen tegen Krimpen aan den IJssel 5. Bij 
een gelijkspel konden we nog handhaving in de derde klasse 
afdwingen. Daarom werd voor een afwijkende opstelling 
gekozen, in de hoop dat dit het team het benodigde resultaat 
zou bezorgen. 
Wil de Gids (bord 7) speelde tegen een van de topscoorders 
van Krimpen aan den IJssel 5. Vanuit de opening kwam Wil 
in een gesloten spel terecht, waarin hij iets beter stond dan 

zijn tegenstander. Vanwege de positionering en gelimiteerde 
beweegruimte voor de stukken was het echter moeilijk om 
een winstplan te vinden. Zijn tegenstander bood remise aan 
en voor Wil was winst forceren te risicovol. 
 
Bord 8 was deze keer het domein van Niels van Diejen. De 
tegenstander speelde een voor Niels onbekende opening en 
het kostte hem veel tijd om zich hier doorheen te slaan. Hij 
kwam met een klein trucje echter wel een stuk voor, maar 
zag daarna pardoes een simpele mat in twee over het hoofd. 
Heel erg was dit niet want winst was bijna onvermijdelijk en 
ongeveer 20 zetten later wist Niels alsnog mat af te dwingen. 
Op bord 1 begon Leo Meerman sterk en won snel een stuk. 
Het werd daarna echter een hectische partij en de tactische 
mogelijkheden van beide spelers zorgden er voor dat het 
spel ontzettend gecompliceerd werd. Helaas voor Leo trok 
zijn tegenstander aan het langste eind en liet Leo, onterecht, 
achter zonder punten. Een remise was minimaal verdiend 
geweest. 
 
Op bord 2 zat Roelf Marten Duin. Ook hij kwam goed uit de 
startblokken en wist lange tijd de stand op het bord gelijk te 
houden. Zijn tegenstander wist toch een voordeeltje op te 
bouwen dat steeds zwaarder begon te wegen en helaas 
moest Roelf Marten dan ook enige tijd later concluderen dat 
de wedstrijd gespeeld was. 
Cor van Lennep (bord 5) had een enorm zware avond. Zijn 
tegenstander wist een stugge stelling op het bord te zetten 
en Cor had veel moeite met het vinden van een winstplan. 
Tot overmaat van ramp kwam zijn tegenstander steeds beter 
te staan en lang zag het er naar uit dat Cor zou verliezen. Hij 
wist echter de wedstrijd en daarmee een half punt te redden. 
Serge Erdtsieck (bord 4) kreeg een lastige tegenstander voor 
zijn kiezen. Beide spelers stonden onder constante druk, 
maar Serge wist zijn paard stevig in de vijandelijke stelling te 
positioneren. Even leek het er op dat Serge een toren zou 
verliezen, maar hij zou hier wel compensatie voor krijgen. Hij 
wist dit echter te voorkomen en wist de partij dan ook mooi te 
winnen. 
 
Op bord 3 moest Rob de Wilt het opnemen tegen de andere 
topscoorder van Krimpen aan den IJssel 5. Zijn tegenstander 
had het betere van het spel en het enige wat Rob kon doen 
was wachten op een kans. In het eindspel dacht hij deze 
kans te krijgen en een toren te winnen, maar zijn sluwe 
tegenstander wist dit op onnavolgbare wijze te voorkomen 
waarna de stukken in de doos konden. 
Fokke Lindeboom kwam op bord 6 twee pionnen achter en 
keek lang tegen een verloren stelling aan. In het eindspel 
wist hij echter nog een loper te winnen, waardoor zijn 
winstkansen waren teruggekeerd. Hij zag op het einde van 
de wedstrijd echter over het hoofd dat hij schaak was gezet 
en raakte zijn dame aan, die hij toen moest opgeven. Zijn 
tegenstander bood nog sportief remise aan, maar deze score 
betekende helaas voor ons: degradatie. 
 

Niels van Diejen 
 

Statistieken na Ronde 7 

Eindstand RSB klasse 3A 

P Team N Mp Bp
1 De IJssel 2 * 7 13 44 
2 3-Torens 2 7 12 37½ 
3 Krimpen a/d IJssel 5 7 10 31½ 
4 Ridderkerk 2 7 6 22½ 
5 Overschie 3 ** 7 5 28 
6 Spijkenisse 5 ** 7 4 22 
7 Barendrecht 2 ** 7 4 19 
8 Nieuwerkerk a/d IJssel 3 ** 7 2 19½ 
 

* Kampioen; ** Degradeert 
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Uitslagen Ronde 7 

Nieuwerkerk 3 - Spijkenisse 5 4 - 4 
Ridderkerk 2 - De IJssel 2 1 - 7 
3-Torens 2 - Barendrecht 2 6½ - 1½ 
Overschie 3 - Krimpen a/d IJssel 5 3½ - 4½ 
 

Individuele uitslagen Ronde 7 

Leo Meerman - Aad van den Haak 0 - 1 
Roelf Marten Duin - Henk Verver 0 - 1 
Rob de Wilt - Floris Doolaard 0 - 1 
Serge Erdtsieck - Ed Hermans 1 - 0 
Cor van Lennep - Ed Singeland ½ - ½ 
Fokke Lindeboom - Dick van Buuren ½ - ½ 
Wil de Gids - Arjen Postma ½ - ½ 
Niels van Diejen - Martijn de Jong 1 - 0 

Individuele score na Ronde 7 

P Speler N Mp TPR Rat
1 Niels van Diejen 7 5½ 1608 1517 
2 Wil de Gids 7 5 1743 1565 
3 Fokke Lindeboom 7 5 1619 1619 
4 Serge Erdtsieck 7 4 1599 1788 
5 Cor van Lennep 7 4 1547 1663 
6 Rob de Wilt 7 3 1533 1647 
7 Roelf Marten Duin 6 1 1185 1268 
8 Leo Meerman 4 ½ 1004 942 
9 Saloua Tarifit 1 0 1323 - 
10 Jurriaan Verbeek 1 0 1047 - 
11 Daniel Trochenine 2 0 1233 - 
 
 
 

 
 

Groene Hart Cup

Wisselend succes 

Voor het eerst deze competitie moesten de beide teams op 
een andere locatie spelen. SGO 2 speelde in Voorschoten en 
SGO 1 in Rotterdam. Voor SGO 2 was het zaak om zich te 
handhaven in de 4e klasse, maar blijkbaar het niet hun dag. 
Met twee nederlagen (3-1 en 4-0) degradeerde SGO 2 weer 
kansloos naar de 5e klasse. Ashwari en Capan haalde beide 
1 uit 2 en bij Pim, Chloe, Mounia en Merel bleef de teller op 0 
uit 2 staan. 
 
SGO 1 zou het zwaar krijgen in de 3e klasse. Met twee teams 
van Klim Op en het 1e team van RSR Ivoren Toren zou 
handhaving niet gemakkelijk worden. De 1e wedstrijd tegen 
Klim Op 4 werd met 4-0 verloren, maar de 2e wedstrijd werd 
gewonnen met 3-1 van RSR Ivoren Toren. De laatste en 
beslissende wedstrijd werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen het 
3e team van Klim Op zodat het 1e team gehandhaafd was.  
 
Heel positief was dat de bedenktijd nu goed werd gebruikt 
door de SGO-spelers. Op het 1e bord beleefde Ricardo een 
uitermate vreemde avond. Hij dacht steeds goed na bij elke 
zet en speelde daardoor goed. Toch bleef hij puntloos. Dit in 
tegenstelling tot de vorige editie waarin hij steeds snel slecht 
kwam te staan en toch won. Op bord 2 kende Jurriaan een 
mooie avond. Alleen in de 1e ronde werd hij verrast door 
Cedric Kerkmeester met een Traxler. Daarna won hij beide 
partijen op overtuigde wijze. Op bord 3 haalde Mario 2 uit 3. 
Vooral zijn 3e partij was erg goed. Met een kwaliteit meer wist 
Mario op fraaie wijze het eindspel te winnen. Op bord 4 was 
Karel minder gelukkig. Zoals altijd trok hij vol overgave ten 
aanval, maar soms vergeet hij daarbij zijn verdediging. Wel 
leveren zijn partijen altijd een spektakel. Hij is nog geen Tal, 
maar heeft wel de potentie hiervoor (score 1 uit 3). 
 

Ronald Verbeek 
 
 

Gastheer SG Overschie 

Vrijdagavond 13 april jl. was SGO gastvereniging voor een 
tweetal poules in ronde 6 van de GHJC. Elke poule bestaat 
uit 4 teams van 4 spelers, zodat er in totaal 32 kinderen aan 
deze wedstrijd mee zouden doen. Helaas kwam het team 
van Charlois/Europoort 2 (in poule 5) niet opdagen en was 
het team van Bodegraven 1 (poule 3B) de weg kwijt geraakt 
en kwam pas na de 1e ronde binnen. 
 
SGO 1 beleefde een moeizame avond. Kopman Jurriaan was 
niet scherp genoeg. In elke partij kwam hij beter te staan, 

maar verzuimde het steeds af te maken (0,5 uit 3). Op bord 2 
had Ricardo het zwaar. Hij had wel steeds kansen, maar de 
teller bleef op nul staan. 
 
Ashwari (bord 3 en invalster voor Mario) begon sterk met een 
snelle overwinning in de eerste ronde. In de tweede partij gaf 
ze een stuk weg  en verloor dan ook. In de derde ronde 
kwam ze zwaar in tijdnood en verloor wederom (1 uit 3). 
Karel (bord 4) verloor zijn eerste en tweede partij, maar wist 
in de derde ronde de schade te beperken met een mooie 
overwinning (1 uit 3). Door de mindere avond van SGO 1 zijn 
ze helaas en voor het eerst gedegradeerd naar de 4e klasse, 
maar in de slotronde op 11 mei a.s. hebben ze weer een 
goede kans om te promoveren. 
 

 
 

Wedstrijdleiders Erik en Wil. 

 

 
 

Rechts SGO 1, net voor de aftrap. 
Van voor naar achter: Jurriaan, Ricardo, Ashwari en Karel. 
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Voor SGO 2 begon de avond soepel. De tegenstander kwam 
niet kwam opdagen (4-0). In de tweede ronde maakte SGO 2 
korte metten met RSR Ivoren Toren 2 (3-1). Kopman Capan 
stond de gehele partij gewonnen, maar verloor uiteindelijk. 
Pim, Chloe en Merel pakten wel een punt. In de derde ronde 
moest er minimaal 2-2 worden gespeeld om te promoveren. 
Merel (bord 4) won snel, maar Pim (bord 2) vergaloppeerde 
zich in de opening en verloor. Bij kopman Capan was het 
lang spannend, maar hij wist uiteindelijk wel te winnen. 
Mounia (bord 3) was het langste bezig. Ondanks dat ze vrij 
snel haar dame had ingeleverd tegen een stuk wist ze goed 
tegenspel te bieden en kreeg ze zelfs nog kansen. Helaas 
verloor ze onder de druk van de klok. Door deze 2-2 is SGO 
2 gepromoveerd naar de 4e klasse. Prima gedaan! 
 

 
 

SGO 2 in afwachting van de tegenstander. 
Pari (links) en van voor naar achteren: Capan, Pim, Chloe, Mounia en Merel. 

 
De overige jeugdleden hadden hun normale schaaktraining 
en competitie, waar ook een aantal foto’s van genomen zijn. 

 

 
 

De lesgroep van Serge. 

 

 
 

De lesgroep van Niels. 

 
 

De lesgroep van Rob. 
 

 
 

De lesgroep van Cor. 
 

Ronald Verbeek 
 
 

De laatste ronde 

Op vrijdag 11 mei 2012 werd de laatste ronde van de Groene 
Hart Jeugdcup seizoen 2011-2012 gespeeld in het gebouw 
van het Sint Laurenscollege in Hillegersberg. Alle teams 
waren aanwezig, zodat er maar liefst 128 spelers (32 teams 
van 4 spelers) tegelijk aan het schaken waren. De teams van 
SGO speelden mee in de 4e klasse. Omdat Jurriaan en Pim 
verhinderd waren en Karel ziek uit school was gekomen, 
moest er vlak voor aanvang nog geschoven worden in de 
samenstelling van de teams. Gelukkig was Loubna Tarifit 
bereid om in te vallen. SGO 1 speelde drie keer geijk (2-2) en 
eindigde daarmee op een 3e plaats. Op bord 1 had Ricardo 
een zware avond en haalde een 0,5 uit 3. Mario (bord 2) en 
Capan (bord 4) scoorde allebei een mooie 2 uit 3. Ashwari 
(bord 3) haalde een nette 1,5 uit 3. SGO 2 begon, een beetje 
tegen de verwachting in, heel sterk met een 3-1 overwinning. 
Helaas werden beide andere wedstrijden daarna met 3-1 
verloren. Chloe (bord 1) had een moeizame avond zonder 
punten. Mounia (bord 2) raakt steeds beter op dreef en 
scoorde nu een 2 uit 3. Een van de vorige keren was Merel 
(bord 3) nog topscoorder van de teams met een mooie 3 uit 
3. Een klasse hoger maakt dat wat lastiger, maar deze avond 
haalde ze een verdienstelijke 1 uit 3. De verrassing van de 
avond kwam op naam van invalster en debutante Loubna 
(bord 4) te staan. Zonder schroom wist zij de eerste twee te 
winnen. Helaas verloor ze haar derde partij, maar met 2 uit 3 
kan je thuiskomen. Ook SGO 2 behaalde daarmee de derde 
plaats. Beide teams hebben zich derhalve gehandhaafd in de 
4e klasse. Beide teams kregen na afloop van deze feestelijke 
avond een mooie beker mee naar huis. Volgend seizoen 
gaan we waarschijnlijk als SGO minimaal met 3 teams 
meedoen.  
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SGO in afwachting van het startschot. 
 

 
 

Chloe is er klaar voor, maar organisator Ron de Jong wil nog speechen. 
 

 
 

Mounia in actie. 

 

 
 

SGO 2 in actie. 

 
Na afloop van de Groene Hart Jeugdcup kwamen de teams 
weer laat (rond 22.00 uur) terug naar de club om nog een 
prijsuitreiking mee te maken, namelijk die van hun eigen 
competities. Voor het eerst werd dit seizoen voor de oudere 
jeugdspelers een avondmeerkamp (v.a. 20.00 uur) gespeeld 
met partijen met 45 minuten bedenktijd per persoon. Na 
spannende voorrondes in twee poules van zes personen en 
nog spannendere kruisfinales kwamen er uiteindelijk drie 
finalegroepen van vier spelers tot stand. De jeugdkampioen 
van SG Overschie is Jurriaan geworden, die in alle partijen 
ongeslagen bleef en slechts twee remises moest toestaan. 
Ashwari werd tweede,  Ricardo derde  en Mario vierde.  In de 
A groep van de normale jeugdcompetitie (15 min. bedenktijd 
p.p.) werd Ricardo kampioen met Mario als tweede en 
Jurriaan als derde. Wilt u alle standen zien kijk dan op onze 
website http://ochtmanh.home.xs4all.nl/sgo. 
 
Daarvoor, bij aanvang van de Algemene Ledenvergadering, 
had de jongere garde een prijzenregen ondergaan. De wat 
oudere groep had namelijk een dubbeltoernooi (2 spelers per 
team) gespeeld. De winnaars waren Nick en Mees. In de 
jongere groep won Nathalie. Naast de prijsuitreiking van deze 
toernooien werden ook de prijzen van de jeugdgroepen B en 
C van de wintercompetitie uitgereikt. In groep B was Mounia 
eerste, Loubna tweede  en Chloe derde. In groep C werd 
Timo eerste, Nick tweede en Famke derde. 
 
Inmiddels zijn we gestart met de zomercompetitie. Ook nu 
wordt er weer gespeeld in 3 grote groepen (totaal circa 35 
jeugdspelers!). Mocht u interesse hebben dan wil ik u graag 
uitnodigen om op vrijdagavond een bezoek te brengen aan 
onze vereniging.  
 

Ronald Verbeek 
 
 

Computerschaak
Sinds de eerste pogingen computers te maken halverwege 
de 20e eeuw werkte men ook aan schaakmachines. Pas rond 
1990 slaagde men er in de computers zo goed te maken dat 
ze het tegen de sterkste schakers konden opnemen. 
Een schaker gebruikt zijn kennis en ervaring om een stelling 
te analyseren. Na enig denken kiest hij dan de zet die hem 
het beste lijkt. Een computer doet het heel anders. Die bekijkt 
alle mogelijke zetten en daarmee alle antwoorden die daarop 
mogelijk zijn etc. Voor een computer is het niet moeilijk om 
miljoenen stellingen te analyseren. Elke stelling heeft een 
geprogrammeerde waarde en zo berekent de computer wat 
de beste zet is. De mens is een stuk selectiever. Sommigen 
vinden dan ook dat de mens bepaalde stellingen dieper 
analyseren dan een computer. 
Het enorme geheugen van computers heeft het schaken 
veranderd. Elke beroepsschaker bezit tegenwoordig een 

computer met een gigantische database aan partijen. Met 
een druk op de knop kan een partij worden opgeroepen en 
geanalyseerd. 
 
Wist je dat in 1769 de Hongaarse baron Wolfgang von 
Kempelen zijn schaakautomaat, de Turk, presenteerde? 
Deze mechanische mens leek de zetten zelf uit te voeren, 
maar in werkelijkheid zat er iemand onder in het apparaat. 
Wist je ook dat computerpioniers als Alan Turing dachten dat 
het maken van een schaakcomputer nuttig voor computers in 
het algemeen kon zijn. Je weet vast niet dat de Phantom een 
schaakcomputer is die kan zetten op een een echt bord. Tot 
slot: wist je dat tijdens het WK van 2006 Veselin Topalov 
Vladimir Kramnik beschuldigde een computer te gebruiken? 
 

John Berkers
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Interne Competities

Eindstand Meerkamp A - S11/12 C2 

Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Segers 1  0 ½ 1 1 0 
van der Meer 2 1  1 0 1 0 
Feelders 3 ½ 0  ½ 1 1 
Krop 4 0 1 ½  1 0 
Kleinjan 5 0 0 0 0  0 
Brandenburg 6 1 1 0 1 1  
 
P Naam # Pnt
1 Brandenburg 5 4 
2 Feelders 5 3 
3 van der Meer 5 3 
4 Krop (4,5 Sb) 5 2½ 
5 Segers (4,0 sb) 5 2½ 
6 Kleinjan 5 0 
 

Eindstand Meerkamp C - S11/12 C2 

Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
van Diejen 1  0 0 ½ ½ 0 0 - 
Erdtsieck S. 2 1  ½ ½ 0 0 0 - 
Lindeboom 3 1 ½  ½ 0 ½ ½ - 
Brunings 4 ½ ½ ½  ½ ½ ½ - 
Smit D. 5 ½ 1 1 ½  1 1 - 
Doornheim 6 1 1 ½ ½ 0  1 - 
v. Lennep C. 7 1 1 ½ ½ 0 0  - 
Bye 8 - - - - - - -  
 
P Naam # Pnt
1 Smit D. 6 5 
2 Doornheim 6 4 
3 Brunings (9,0 Sb) 6 3 
4 Lindeboom (7,0 Sb) 6 3 
5 van Lennep C. (6,0 Sb) 6 3 
6 Erdtsieck S. 6 2 
7 van Diejen 6 1 
8 Bye - - 

Eindstand Meerkamp B - S11/12 C2 

Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Degeling 1  ½ ½ ½ 0 0 
Everwijn 2 ½  ½ 0 0 1 
Smit H. 3 ½ ½  0 1 ½ 
Verbeek 4 ½ 1 1  ½ 1 
Kloek 5 1 1 0 ½  0 
van Kempen 6 1 0 ½ 0 1  
 
P Naam # Pnt
1 Verbeek 5 4 
2 Kloek (5,5 Sb) 5 2½ 
 Smit H. (5,5 Sb) 5 2½ 

4 van Kempen (5,25 Sb) 5 2½ 
5 Everwijn 5 2 
6 Degeling 5 1½ 
 

Eindstand Meerkamp D - S11/12 C2 

Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
Trochenine 1  0 0 - 0 1 1 0 
Mulder 2 1  ½ - 1 1 1 1 
de Wilt 3 1 ½  - 1 1 1 1 
Bye 4 - - -  - - - - 
de Gids 5 1 0 0 -  1 1 1 
Dirks 6 0 0 0 - 0  0 0 
Meerman 7 0 0 0 - 0 1  0 
Duin 8 1 0 0 - 0 1 1  
 
P Naam # Pnt
1 Mulder (12,75 Sb) 6 5½ 
 de Wilt (12,75 Sb) 6 5½ 
3 de Gids 6 4 
4 Duin 6 3 
5 Trochenine 6 2 
6 Meerman 6 1 
7 Dirks 6 0 
8 Bye - - 

 
 

Eindstand Meerkamp J1 - S11/12 C1 

Naam Nr 1 2 3 4 5 6 

Karel 1  0 1 0 0 0 

Ricardo 2 1  1 1 0 0 

Bart 3 0 0  1 0 0 

Capan 4 1 0 0  1 0 

Saloua 5 1 1 1 0  0 

Mario 6 1 1 1 1 1  
 
P Naam # Pnt
1 Mario 5 5 
2 Saloua 5 3 
3 Ricardo 5 3 
4 Capan 5 2 
5 Bart 5 1 
6 Karel 3 1 

 
 

Eindstand Meerkamp J2 - S11/12 C1 

Naam Nr 1 2 3 4 5 6 

Pari 1  1 ½ ½ 1 1 

Ashwari 2 0  1 0 1 1 

Mounia 3 ½ 0  0 0 0 

Jurriaan 4 ½ 1 1  1 1 

Pim 5 0 0 1 0  0 

Chloe 6 0 0 1 0 1  
 
P Naam # Pnt
1 Jurriaan 5 4½ 
2 Pari 5 4 
3 Ashwari 5 3 
4 Chloe 5 2 
5 Pim 5 1 
6 Mounia 5 ½ 
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Eindstand Winterladder 2011-2012 

P Naam Score Punten
1 Brandenburg 6-7 15 
2 de Wilt 4-7 12 
3 Erdtsieck S. 3-4 9 
4 Smit H. 2-2 6 
5 van Lennep A. 2-4 6 
6 Segers 2-3 6 
7 Ochtman 2-3 6 
8 Duin R.M. 1½-4 4½ 
9 Trochenine 1½-3 4½ 

10 Brunings 1-1 3 
11 Doornheim 1-1 3 
12 Smit D. 1-2 3 
13 Dirks 1-1 3 
14 Krop 1-1 3 
15 de Gids 1-1 3 
16 Meerman 1-2 3 
17 Duin R.J. 1-1 3 
18 van Lennep C. 0-1 0 
19 Everwijn 0-1 0 
20 van Diejen 0-3 0 
21 Erdtsieck D. 0-2 0 
22 Feeders 0-1 0 
23 van der Meer 0-1 0 
24 Kleinjan 0-1 0 
25 Rijff 0-4 0 
26 Lindeboom 0-2 0 
27 Muder 0-1 0 

 
 

Eindstand Rapid Winter 2011-2012 

P Naam Score Punten
1 Brandenburg 54,5-70 18,6 
2 Smit H. 41-71 18,55 
3 Ochtman 38-55 14,25 
4 van Lennep C. 18,5-47 13,5 
5 van Diejen 14,5-38 12,7 
6 Duin R.M. 14,5-26 10,75 
7 Smit D. 20-49 8,45 
8 Feelders 19-33 6,5 
9 Erdtsieck S. 9,5-22 5,25 

10 de Gids 7,5-22 5 
11 Verbeek J. 7-11 4,8 
12 Doornheim 8-12 4,5 
13 Dirks 8,5-24 4,35 
14 de Wilt 7-15 4,3 
15 Duin R.J. 5-16 3,9 
16 Verbeek R. 7-11 3,7 
17 Mulder 3-4 2,25 
18 Segers 3-5 1,8 
19 Lindeboom 5,5-10 1,8 
20 Kleinjan 3-5 1,8 
21 Erdtsieck D. 2-8 1,2 
22 van Lennep A. 1-9 1 
23 Trochenine 4-26 1 
24 Brunings 2-6 1 
25 van Kempen 3-6 1 
26 van der Meer 3,5-15 0 
27 Rijff 0,5-8 0 

 

Eindstand Winter 2011-2012 

P Naam Score Punten
1 Brandenburg 60,5-77 33,5 
2 Smit H. 43-73 27,55 
3 Ochtman 40-58 20,25 
4 van Lennep C. 17,5-43 16,5 
5 de Wilt 11-22 16,3 
6 Duin R.M. 16-29 15,25 
7 Erdtsieck S. 15,5-26 14,25 
8 van Diejen 14,5-41 12,7 
9 Smit D. 23-51 11,45 

10 Segers 5-8 7,8 
11 Doornheim 9-13 7,5 
12 Dirks 9,5-23 7,35 
13 Duin R.J. 6-17 6,9 
14 Feelders 7-15 6,5 
15 Trochenine 5,5-29 5,5 
16 Verbeek J. 8-11 5,4 
17 de Gids 7,5-22 5 
18 van Lennep A. 4-18 4 
19 Brunings 3-7 4 
20 Verbeek R. 7-11 3,7 
21 Krop 1-1 3 
22 Meerman 1-2 3 
23 Mulder 3-5 2,25 
24 Lindeboom 5,5-12 1,8 
25 Kleinjan 3-6 1,8 
26 Erdtsieck D. 2-10 1,2 
27 van Kempen 3-6 1 
28 van der Meer 3,5 16 0 
29 Rijff 0,5-12 0 
30 Everwijn 0-1 0 

 

Bekercompetitie 2011-2012 

Kwartfinale  

Doornheim - van Lennep C. 1 - 0  
Trochenine - de Wilt 0 - 1  

Brandenburg - van Kempen 1 - 0  
van der Meer - Everwijn 1 - 0  

 
Halve Finale  

Brandenburg - Doornheim ½ - ½ (1-0) 
de Wilt - van der Meer 0 - 1  

 
Finale  

Brandenburg - Doornheim 0 - 1  
 
 

Finale Groepen Jeugdmeerkampen 

 
Finalegroep 1 

Naam Nr 1 2 3 4 Pnt 
Jurriaan 1  ½ 1 1 2½ 
Ashwari 2 ½  ½ 1 0 
Ricardo 3 0 ½  1 0 
Mario 4 0 0 0  0 
 
Finalegroep 2 

Naam Nr 1 2 3 4 Pnt 
Capan 1  1 0 0 1 
Saloua 2 0  ½ 0 ½ 
Pari 3 1 ½  0 1½ 
Bart 4 1 1 1  3 
 
Finalegroep 3 

Naam Nr 1 2 3 4 Pnt 
Pim 1  0 0 1 1 
Mounia 2 1  1 ½ 2½ 
Chloe 3 1 0  0 1 
Karel 4 0 ½ 0  ½ 
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Zomercompetitie Jeugd - Groep A 

 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ashwari 
1a  1 1 1 1 0  
1b  1 0  1 0

Capan 
2a   1   
2b   0   0

Chloe 
3a 0  0 1 0  
3b 0  0 ½  ½ 

Jurriaan 
4a 1 1 1 1  
4b   1 1 1 1   1

Karel 
5a   0   0
5b 0  0 0  1 0

Mario 
6a  1 ½ 0 1 1  0
6b 0  0 1   

Merel 
7a   0 1 0 0  
7b  1   

Mounia 
8a   0 0   0
8b 0 0 0 1 0 1 0

Pari 
9a   1  1 0
9b 1 1 0 0 1   

Pim 
10a 0 ½ 0 0   
10b   0  

Ricardo 
11a 1 1  0 1 1 1   
11b   1 1 1 1  

Timo 
12a     
12b    1 

 
 
P Naam # A Pnt Tot
1 Ricardo 10 4 9 13 
2 Jurriaan 9 3,5 9 12,5 
3 Ashwari 9 3,75 6 9,75 
4 Pari 8 3,75 5 8,75 
5 Mario 9 3,5 4,5 8 
6 Mounia 10 4 2 6 

 

P Naam # A Pnt Tot
7 Chloe 7 3 2 5 
8 Merel 6 2,75 2 4,75 
9 Karel 7 3,25 1 4,25 

10 Timo 0 3,75 0 3,75 
11 Capan 3 2,5 1 3,5 
12 Pim 6 2,5 0,5 3 

 

Zomercompetitie Jeugd - Groep B 

 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dion 
1a   1 1 1 0 0 0 
1b  1 1 0 1 0 0 

Fabio 
2a 0   0 0 0 ½
2b    ½ 1  

Famke 
3a 0   0 0 0 0 
3b 0   0 1 0 

Ian 
4a 1   0 0  
4b 0   0 0 0 

Loubna 
5a 0   1 1 0 1
5b 0 1 1 1 1 1 0 

Nick 
6a  ½ 1 1 0 0 0 
6b 1 1 1 1 0 0 0 

Oumaima 
7a 1 0 0 1 0 1 1 
7b 1  1 0 1 0 

Timo 
8a 1  1 1 1 1 1  
8b 1 1 1 1 1 0  

Arslaan 
9a     
9b  ½   

Farmaan 
10a     
10b    0  

 
 
P Naam # A Pnt Tot
1 Timo 12 4 11 15 
2 Loubna 12 4,25 8 12,25 
3 Oumaima 12 4,25 7 11,25 
4 Nick 13 4 6,5 10,5 
5 Dion 11 3,75 6 9,75 

P Naam # A Pnt Tot
6 Fabio 7 3,75 2 5,75 
7 Famke 9 3 1 4 
8 Ian 7 2,5 1 3,5 
9 Arslaan 1 0,5 0,5 1 

10 Farmaan 1 0,5 0 0,5 
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Zomercompetitie Jeugd - Groep C 

 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fabio 
1a     1 ½ ½   
1b   1   1   

Iris 
2a      1 1 ½   
2b      1 ½ 

Jens 
3a 0     1 0   
3b    1 0 ½ 0   ½

Joram 
4a   0  1 1 0   
4b     ½ 0   

Mees 
5a   1 ½  0 1 0   0
5b 0   0  ½ 0 1   

Mouaad 
6a   ½   ½   
6b ½    1 ½   

Romy-Ann 
7a     ½   
7b   0 0 0 0 1 ½  1 

Selim 
8a       0 
8b      0 ½  

Thiemo 
9a 0  1 1 1 ½ 1   
9b ½  1 1 1 ½   

Jonam 
10a      0   
10b  0    1   

Rudram 
11a      0 ½  
11b  0      

Nathalie 
12a     0 ½ 1   
12b  ½      0

Kjell 
13a  0    ½   
13b      ½   

Tengiz 
14a  ½    0   
14b      1   

Paul 
15a   ½   1   
15b        

Alexander 
16a        
16b     1   

Amir 
17a        
17b        

 
P Naam # A Pnt Tot
1 Thiemo 11 4,25 8,5 12,75 
2 Mees 11 4,25 4 8,25 
3 Fabio 5 3,75 4 7,75 
4 Iris 5 3,5 4 7,5 
5 Romy-Ann 8 3,5 3 6,5 
6 Jens 8 2,5 3 5,5 
7 Joram 6 2,75 2,5 5,25 
8 Nathalie 5 2,5 2 4,5 
9 Mouaad 5 1,25 3 4,25 

P Naam # A Pnt Tot
10 Tengiz 3 2,75 1,5 4,25 
11 Jonam 3 2,75 1 3,75 
12 Paul 2 1,75 1,5 3,25 
13 Rudram 3 2,5 0,5 3 
14 Kjell 3 1,75 1 2,75 
15 Selim 3 2,25 0,5 2,75 
16 Alexander 1 0,75 1 1,75 
17 Amir 0 1,25 0 1,25 

 
 

Niels Puzzelhoekje
De oplossingen staan op pagina 36.
 

[1] Sterke penning [2] Pat! [3] Wie begint wint [4] Zelfmoord? 

  
[●] wit geeft mat in 2 [●●] wit geeft mat in 6 [●●●] wit geeft mat in 3 [●●●●] wit geeft mat in 6 
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Toernooischaak

Paashaas bezoek SG Overschie 

Op Goede Vrijdag was het weer tijd voor het paastoernooi, 
dit jaar omgedoopt tot het Koldertoernooi. Het toernooi stond 
in het teken van spelletjes, plezier, competitie en ook boven 
alles natuurlijk … paaseieren en hazen van chocolade. 
 
De ruim dertig kinderen waren verdeeld in drie groepen, waar 
ze ieder begonnen met het ‘Wisselspel.’ Hierin veranderden 
alle pionnen in eieren en dus kregen de kinderen een ding al 
snel door. Normaal is het belangrijkste om de tegenstander 
schaakmat te zetten, maar nu bleek dat het verzamelen van 
zoveel mogelijk eieren te zijn. Dit monde uit in veel gelach, 
plezier en hectische situaties waar iedereen met enorm veel 
enthousiasme aan deelnam. 
Niet veel later begon de oudere jeugd met een stoelendans. 
Om de paar minuten moesten zij van bord wisselen. Hierdoor 
kregen de jeugdleden constant te maken met een volledig 
nieuwe stelling en situatie en dus moest telkens diep worden 
nagedacht over het verkrijgen van voordeel. De nieuwste 
jeugdleden, veelal tussen de 4 en 6 jaar, begonnen aan een 
pionneneindspel, waarmee ze eieren konden winnen door 
met drie pionnen succesvol de overkant te halen.  
 
De derde activiteit van de avond was een loting, waaraan alle 
jeugdleden, uiteraard gratis, konden meedoen. De prijzen 
waren drie grote chocoladehazen en een aantal middel grote 

paaseieren, die in de handen terecht kwamen van een aantal 
heel gelukkige jeugdleden. Gelukkig zaten de plastic bekers 
van de overige jeugdleden stampvol met chocolade eieren, 
die ze gewonnen hadden tijdens de partijtjes en werd er dus 
niet enorm getreurd door het niet winnen van de loterij.  
 
Als laatste activiteit kon uiteraard het eieren zoeken niet 
ontbreken. Tijdens de loterij hadden twee seniorleden, met 
hulp van de paashaas die zich tot dan toe had verstopt, alle 
overgebleven paaseieren verstopt in de aangrenzende zaal. 
Per leeftijd, beginnend bij de aller jongste, mochten de 
jeugdleden beginnen met zoeken. Met veel gelach, gieren en 
enthousiasme werden alle eieren, op twee na die handig 
verstopt waren achter een buis, gevonden. 
 
Hoewel de kinderen hoogstwaarschijnlijk nog wel uren 
hadden kunnen doorgaan, was het na het zoeken toch echt 
tijd om op huis aan te gaan. Gelukkig verlieten ze allemaal 
met een grote glimlach de zaal en leken ze het allemaal 
ontzettend leuk te hebben gevonden. Uiteraard tot genoegen 
van alle vrijwilligers die extra vroeg waren gekomen om het 
hele toernooi succesvol te laten verlopen. Hierbij wil ik dan 
ook iedereen bedanken en hopelijk hebben we volgend jaar 
een nog leuker en nog drukker toernooi. 
 

Niels van Diejen
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Schaakmat aan de Côte d’Azur 

De ontdekking van de Côte d’Azur deed ik in 1970. Samen 
met boezemvriend Johnny verruilden we het ons bekende 
Brazilië voor een rondreis door Europa: vijf landen in drie 
weken. Parijs en Londen waren indrukwekkend, maar in Nice 
bekroop ons een groot gevoel van vrijheid, van het échte 
leven. Op twee bromfietsjes die nauwelijks vooruit te branden 
waren, verkenden we een klein stukje Côte d’Azur. Volgens 
onze reis-goeroe, het lijvige boekwerk “Europe On 5 Dollars-
a-Day”, hielden we de kosten binnen de perken, zoals een 
“pan bagnat”, dat door de schrijver aangeprezen werd als 
een eenvoudige doch voedzame maaltijd, voldoende voor de 
hele dag … sprookjes dus! 
 
Maar het “Easy Rider” gevoel (die film met Peter Fonda en 
Jack Nicholson was net uit) maakte veel goed. De hele 
wereld lag immers aan onze voeten! Dat dachten we althans 
tot de avond viel. Op de “Promenade des Anglais” was het 
een drukte van jewelste: Lamborghini’s, Ferrari’s, Maserati’s 
enz. schoven aan om wulps geklede dames uit te nodigen 
voor een spannende nacht. Uiteraard schoven wij ook aan, 
maar dan op onze armzalige mopeds. Het vervolg laat zich 
raden: weggehoond werden we door dat nukkig vrouwvolk! 
Schaakmat! 
 

 
 

“Pan-bagnat” met Johnny (rechts) 

 
Zeven jaren gingen voorbij voordat ik terugkeerde naar deze 
Franse speeltuin. Inmiddels keurig getrouwd, kregen mijn 
vrouw en ik de schrik van ons leven: onze auto was weg! 
Weggesleept door de politie om vrij baan te maken voor de 
“Bataille des Fleurs”. Dat is een grandiose bloemencorso, 
met ravissante dansende deernes op prachtig versierde 
praalwagens, in doorzichtige gewaden of nog iets minder. ‘s 
Avonds vuurwerk op het strand. Ons vuurwerk bewaarden 
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we voor later in het hotel: al mijn kruit verschoten, wederom 
schaakmat! 
 

 
 
“Derde keer, goede keer” zeggen we in Vlaanderen, en het 
zij zo. In oktober 2011 ontekte ik een mooi schaaktoernooi in 
Menton, bijna op de grens met Italië, maar nog steeds aan 
de Côte d’Azur. Echt schaakmat deze keer! 
 

 
 

De toernooilocatie: buiten. 

 

 
 

De toernooilocatie: binnen. 

 
Het blijkt een schot midden in de roos te zijn: wat een 
prachtig toernooi! Er werd gespeeld in het imposante “Palais 
de l’Europe”, het voormalige casino. Op de 2e verdieping, in 
een zaal met kroonluchters plus een riant balkon. Soms werd 
er ‘s ochtends gespeeld en dan schoof om de pijn van het 
vroege opstaan wat te verzachten iemand van de organisatie 
langs onze borden met een plateau vol broodjes: een verse 
“croissant” voor “de witten” en een “petit pain au chocolat” 
voor “de zwarten”! 
 
Heel veel aandacht ging uit naar de oudste speler van het 
toernooi: onze landgenoot Paul Demoulin en die is “still going 
strong”  met 92 jaar. Hij heeft nog steeds een respectabele 
rating van circa 1900! 

 
 

De Belg, Paul Demoulin. 

 
Fantastisch zoals je hem bezig zag: mataanvallen, scherpe 
stellingen en mooie combinaties. Wellicht schaakte hij al toen 
Korchnoi nog geboren moest worden? 
 

 
 

Denis Achen, Paul Demoulin, Willem Hajenius en Jan De Geest 
(foto Marie-Anne De Geest) 

 
We kregen ook allemaal een grote foto van onszelf achter het 
bord cadeau. Zeer chique!  Als klap op de vuurpijl was er een 
loterij voor de simultaan tegen ex-wereldkampioen Anatoli 
Karpov. Drie ronden lang werden er nummertjes getrokken, 
vlak voor aanvang van de partijen: wie winnaar werd op die 
uitverkoren borden, mocht meedoen aan de simultaan. Dat 
schept natuurlijk wel wat extra stress tijdens de partij, maar 
met het vooruitzicht op een robbertje vechten met “de beer” 
had men dat er graag voor over. Groot was de hilariteit toen 
nummer 1 werd getrokken! Desbetreffende grootmeester 
stond dan ook graag zijn plaatsje af aan een jeugdspeler.  

 

 
 

Anatoli Karpov 
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Het bord van (Belgisch) clubgenoot Jan De Geest werd zelf 
twee keer getrokken, maar omdat beide partijen remise 
werden, kreeg Jan de kans niet om Karpov te bestrijden. Die 
overigens 20 partijen won en één remise gaf in gewonnen 
stelling tegen een klein meisje, die met een benepen 
stemmetje, remise voorstelde. Dit nam de grote Anatoli onder 
daverend applaus aan. Wat een schaakambassadeur! 
 

 
 

Anatoli Karpov wenst zijn tegenstander succes. 
 
De volgende dag deelde hij ook de prijzen uit. Daarbij valt op 
dat er naar verhouding niet veel (groot)meesters meededen. 
Dat komt door het beleid van de organisatie: ze vinden alle 
schakers in principe gelijk en geven dus geen “condities” aan 
GM’s of IM’s, zoals gratis hotel of maaltijden. Die spelers zijn 
natuurlijk wel welkom, maar het gaat niet ten koste van het 
prijzengeld voor amateurs zoals u en ik. Een verfrissend 
streven! (Hoewel de meesters geen inschrijfgeld hoeven te 
betalen). 
 
Een probaat middel werd ingezet om er voor te zorgen dat er 
veel volk bij de prijsuitreiking aanwezig zou zijn: opnieuw een 
loterij! Deze keer met tien unieke kunst-werken van de lokale 
glasblazer. Uw dienaar was één van de gelukkigen, met een 
mooie blauwe schaal, een riante prijs voor zijn magere 
schaakprestaties, die we dan ook maar onbelicht zullen laten. 
Het toernooi werd gewonnen door GM Joseph Sanches uit 
de Filipijnen met 8 uit 9, gevolgd door GM Llanes Hurtado 
(Spanje) en IM Nikolay Milchev (Bulgarije) met elk 7.5. In 
totaal deden er 164 deelnemers mee. Jan speelde wel een 
goed toernooi en scoorde er lustig op los. Ga zo door Jan! 
 

 
 

Jan De Geest speelde een goed toernooi. 

 
Karpov gaf ook nog een interview aan de “Nice Matin”, waar 
hij vertelde dat hij 150 schaakscholen heeft in 32 landen en 
dat de eerste door hem gesticht werd tijdens de Praagse 
Lente. Hij timmert dus al lang aan de weg!  

Volgend jaar gaat hij een internationaal toernooi organiseren 
op het internet, met matches tussen deze scholen. “Het 
internet heeft het schaken een tweede adem gegeven”, zegt 
hij. “Meer dan een miljoen partijen worden er dagelijks op 
gespeeld. Schaken heeft ook een therapeutische werking 
tegen Alzheimer pomdat men zich moet concentreren en 
men moet nadenken. Dit zorgt er voor dan de hersenen zich 
moeten inspannen en dat werkt écht tegen deze ziekte. Je 
ziet dit overal, deze gunstige invloed op bejaarden die blijven 
schaken.” 
 
Het klimaat liet zich ook van zijn beste kant zien: 22 ˚C met 
veel zon boven de - inderdaad - azuurblauwe zee. De oude 
stad is zeer de moeite waard, met haar kromme steegjes en 
uitnodigende terrasjes. Winkeltjes overal en je hoort net zo 
veel Italiaans als Frans om je heen. De citroen wordt in deze 
contreien bejubeld. In het voorjaar is er zelfs een heus 
citroenfestival. De organisatie deed aan het promoten ervan 
ook goed mee, want er werd per ronde tevens een 
“citronella” aperitief verloot! Een muzikant met zijn piano op 
het strand, uitstapjes naar Monaco en Italië, een overdaad 
aan musea en parken. En … niet duur! Een restaurant vlakbij 
de toernooizaal had zelfs een “menu d’échecs”: drie gangen 
plus een glas wijn voor slechts 14 euro. Niet te geloven. 

 

 
 

Menton 

 
Volgens sommige sekten vergaat de wereld eind 2012. Het 
definitieve schaakmat voor ons allemaal! Lijkt het dan geen 
goed idee om dit in Menton rustig af te wachten op de 
boulevard met een glas wijn en er “en passant” een schaakje 
te plegen in het paleis? 
 

 
 

Willem Hajenius 
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Het Grote Schaakbordtoernooi 

Op vrijdagavond 18 mei 2012 werd op Schaakgenootschap 
Overschie het Grote Schaakbordtoernooi gespeeld. Vier 
schakers mochten als teamcaptain een team van 7 spelers 
samenstellen door om de beurt een speler te kiezen. Nadat 
dat was gebeurd speelden de teams tegen elkaar op het 
grote schaakbord en op 7 normale schaakborden. Ook op 
het grote bord werd er met een klok gespeeld en mocht er 
door de teams onderling overlegd worden welke zet het 
beste gespeeld zou kunnen worden. Nadat een team een zet 
had gedaan moest er naar de klok worden gerend om die in 
te drukken. 
 

 
 

Team Jurriaan 

 

 
 

Team Capan 

 

 
 

Team Mounia 

 

 
 

Team Ricardo 

Het team van Jurriaan wist alle wedstrijden te winnen en 
werd daarmee winnaar van het toernooi.  
 

 
 

Ook de aller kleinsten vonden het spannend. Op de foto Kjell. 

 

 
 

Merel en Famke hadden het naar hun zin. 

 
Na afloop van het toernooi was er nog de prijsuitreiking van 
de avondmeerkamp van de oudere jeugd. In deze competitie 
hadden de spelers 45 minuten bedenktijd per persoon en na 
zeer spannende kruisfinales werden er uiteindelijk drie 
finalegroepen van vier spelers gevormd. De winnaar werd 
Jurriaan, die tijdens alle wedstrijden geen partij verloor. 
 

 
 

Jurriaan mocht twee bekers in ontvangst nemen. 

 

 
 

Jurriaan toont thuis trots nog eens de andere beker. 

 
Ronald Verbeek
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Zomertoernooi Jeugd 

Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie werd er op SGO 
weer een leuk jeugdtoernooi gespeeld. Na eerst een heerlijk 
patatje van Verhagen (Raymond enorm bedankt!) te hebben 
gegeten, was het tijd om de teams samen te stellen. 
 

 
 

Aan de patatjes van Verhagen 

 

 
 

Team Loubna 

 

 
 

Team Mounia 

 

 
 

Team Romy-Ann 

 

 
 

Deel 1 van Team Oumaima (links) 

 

 
 

Deel 2 van Team Oumaima (rechts) 

 
Vier van onze dametjes (Loubna, Oumaima, Romy-Ann en 
Mounia) werden door jeugdleider Jeroen van der Meer tot 
teamcaptain benoemd. Zij mochten uit de andere spelers om 
de beurt iemand kiezen en zo hun team samenstellen. Dit 
leverde de getoonde teams op. 
Van 18:00 tot 20:00 uur werd er geschaakt door de teams op 
de normale borden (6 tegen 6 of 7 tegen 7) of op het grote 
schaakbord, met de grote stukken, waarbij de leden van de 
teams in overleg om de beurt een zet deden. Omdat er met 
een klok werd gespeeld moest er snel worden gezet en dus 
was het soms net een hardloopwedstrijd. Het werd een 
bijzonder leuke avond en alle deelnemers gingen na een ijsje 
weer tevreden naar huis. 
 
Tijdens de zomervakantie wordt er gewoon elke vrijdagavond 
geschaakt op SGO (Rodenburgstraat 59, in Overschie). Voor 
de jeugd begint het schaken om 18:45 uur, dus mocht je nog 
geen lid zijn en het leuk vinden, kom dan eens een keertje 
vrijblijvend kijken. Meer informatie kan je vinden op onze site 
http://ochtmanh.home.xs4all.nl/sgo. 
 

Ronald Verbeek 
 
 

 
 

Kjell vreest dat zijn team een slechte zet heeft gedaan. 
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In het Nieuws

Decolleté Verboden 

Het is een schande al die decolletés achter het schaakbord! 
Ik vind het een beetje overdreven. Uiteraard is er een grens, 
maar ik heb toch liever een decolleté aan de overkant van 
het bord dan een pluk borsthaar. Oordeel zelf en lees het 
volgende door Willem Hajenius ingezonden artikel, waar ik 
als tegengeluid een top 10 aan toe heb gevoegd. 
 
Het Nieuwsblad, 14 maart 2012 (door Chris Snik) 
Het is gedaan met decolletés bij het schaken. De Europese 
Schaakbond voert de regel in dat schaaksters nog maximum 
twee knoopjes van hun blouse mogen openzetten. Kwestie 
dat de scheidsrechters en trainers hun hoofd bij de zaak 
kunnen houden. 
 

 
 

Deze maatregel werd genomen naar aanleiding van het 
Europese Schaakkampioenschap voor vrouwen dat gisteren 
is beëindigd in het Turkse Gaziantep. In het verleden vielen 
enkele deelneemsters op dergelijke wedstrijden niet altijd op 
omwille van hun briljante zetten op het schaakbord, maar wel 
met hun outfit. Vooral enkele Oost-Europese dames - in het 
milieu bekend als de 'schaakbabes' - zorgden al voor veel 
animo bij scheidsrechters, trainers en mannelijke kijkers door 
in zéér losse kledij aan de tafeltjes plaats te nemen. Daarom 
kwam er een nieuwe dresscode. 'Decolletés zijn voortaan 
verboden', zegt Sava Stoisavljevic, baas van de Europese 
Schaakbond. 'Knappe meisjes krikken het imago van het 
schaken op, maar er moet een grens zijn. Onlangs kwam ik 
in een wedstrijdzaal een dame tegen die gekleed was alsof 
ze op weg was naar het strand. Dat kan niet door de beugel.' 
Voorlopig geldt de regel alleen voor de bovenkledij, maar 
indien nodig komt er ook een verbod op korte rokjes. 
In ons land (red. Willem woont in Belgie) is het reglement nog 
niet van kracht. 'Het is alleen van toepassing op wedstrijden 
in Europees verband', zegt Tom Piceu, ondervoorzitter van 
de Koninklijke Belgische Schaakbond. 'Daar heb je natuurlijk 
meisjes uit verschillende landen. In de ene cultuur zijn ze iets 
losser gekleed, in de andere is dat net uit den boze. Dat botst 
dan al eens. Ook dat is een reden voor de nieuwe regel. Hier 
kennen we dat probleem niet.' Wel moet Piceu toegeven dat 
er nu en dan wel opmerkingen zijn over dames die tijdens 
gemengde wedstrijden met een indrukwekkend decolleté aan 
het schaakbord plaatsnemen. 'Mannen klagen daar al eens 
over. Niet in het openbaar, dat durven ze niet. Wel tegen mij. 
Ze zeggen dat een diep decolleté hun aandacht afleidt. Een 
schaker moet geconcentreerd blijven. Voor vrouwen is een 
decolleté een extra middel om te kunnen winnen. Sommige 
heren zouden dus blij zijn mochten we hier zo'n reglement 
invoeren. Want dan strijdt iedereen weer met gelijke wapens.' 

De 10 beste, meest sexy, schaaksters 
 

 
 

Alexandra Kosteniuk, RU,2540 
 

 

Natalija Pogonina, RU, 2501 

 
 

Tania Sachdev, IN, 2435 
 

 

Regina Pokorna, SK, 2429 

 
 

Sopiko Guramishvili, GE, 2395 
 

 

Maria Manakova, RS, 2395

 
 

Anna Sharevich, BY, 2378
 

 

Andjelija Stojanovic, RS, 2372 

 
 

Marlies Benschop, NL, 2334 
 

 

Arianne Caoili, AU, 2309 
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Meesterlijk

Mijn favoriete schaakspeler is … 

Mijn favoriete schaakspeler aller tijden is … John van der 
Wiel. Ik weet hoe merkwaardig dit klinkt. Mijn favoriete 
popster aller tijden is … de Zangeres Zonder Naam. Terwijl ik 
deze woorden schrijf hoor ik al het donderende hoongelach 
aan komen rollen vanuit Capelle aan de IJssel, vanuit huize 
De Jong. Maar desondanks voor mij geen Anand, Euwe of 
Kasparov. Geef mij maar een gewone huis-tuin-en-keuken 
grootmeester uit Leiderdorp. Die kan ik nog net bevatten. Ik 
ben nu eenmaal geen globetrotter als Willem Hajenius, die in 
de voetsporen van Fischer en Tal op de meest exotische 
lokaties zijn toernooien speelt. Mijn blik is beperkter. Verder 
dan het Chrysantentoernooi in Heerhugowaard ben ik nooit 
gekomen. Vandaar: Van der Wiel. De Wikipedia-pagina van 
mijn held betreft een luttele vier regels. Dat zegt alles.  
 
“John van der Wiel (9 augustus 1959) is een Nederlandse 
schaakgrootmeester. Zijn middelbare schooltijd bracht hij 
door aan het Bonaventura College in Leiden. Van der Wiel 
was hoofdredacteur van Schaaknieuws tot het in 2009 werd 
opgeheven. Hij is tevens een fanatiek bridger.” 
 

 
 

In het midden John van der Wiel. 

 
Het Bonaventure College in Leiden. Nou nou, ik ben blij dat 
er geen Wikipedia-pagina van mij bestaat, want dan zou er 
zoiets staan als: Robbert Fokkink (23 augustus 1963) bracht 
zijn kleuterschooltijd door op De Eerste Stap aan de Hoge 
Morsweg in Leiden, tegenwoordig een Asielzoekerscentrum.  
 
John van der Wiel wordt in 1979 Europees jeugdkampioen 
en besluit kort daarna prof te worden. Binnen no-time haalt 
hij de aansluiting met de wereldtop. In het radioprogramma 
Langs de Lijn doet hij mee met Praatschaak. Schaakpartijen 
waarbij de spelers hun gedachten moeten uitspreken. Van 
der Wiel slaat de ene kwinkslag na de andere en vanaf dat 
moment ben ik zijn fan. In 1982 wint hij samen met Mestel, 
Nunn en Stean het zonetoernooi in Marbella. Er volgen 
goede resultaten in Interpolis, Hoogovens en het interzone 
toernooi in Biel, waar hij zich in een playoff in 1985 net niet 
plaatst voor de kandidatencyclus. Hij is een grappenmaker 
die tegen Karpov vijf keer de zetten herhaalt in de Spaanse 
lijfopening van de wereldkampioen: Te8 Pg5, Tf8 Pf3, Te8 
Pg5, Tf8 Pf3, Te8 Pg5 en Tf8 Pf3 waarna Karpov, die zich te 
groot voelt om remise te claimen, afwijkt met het minder 
sterke Pa5. Van der Wiel klimt rustig door tot in de top 20 van 
de wereld en lijkt aan het begin te staan van een glanzende 
carriere, maar daarna gaat alles als een nachtkaars uit. 
In 1991, nog geen 35 jaar oud, maar achteraf gezien al in zijn 
nadagen, speelt Van der Wiel de Euwe Memorial. Kasparov 
en Karpov hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen deelname 

van zo’n zwakke broeder. De partij Van der Wiel-Kasparov in 
de 1e ronde belooft dan ook een klapper te worden. 
 

 
 
Wit aan zet speelt Pxe6, gevolgd door fxe6, Dxe6+, Le7 en 
Le2. Dat ziet er spectaculair uit, maar het blijkt al eerder 
gespeeld te zijn en is een manier om remise af te dwingen. 
Kasparov heeft er de pest in, verlaat gelijk de speelzaal, al 
snel gevolgd door Van der Wiel. Mijn broer zit op de 1e rij en 
ziet dat er een notatiebiljet blijft liggen. Is het van Van der 
Wiel of is het van Kasparov? Het is de Russische notatie! 
Arbiter Geurt Gijssen is druk bezig, staat met zijn rug naar 
het bord toe. Mijn broer buigt voorzichtig over het koord rond 
het spelersgedeelte en grist het biljet weg. Een biljet van 
Kasparov! Of niet? Nee dus. Het biljet is van Van der Wiel, 
die voor de grap de Russische notatie gebruikt. Enkele 
ronden later speelt Van der Wiel tegen Ljubojevic. Mijn broer 
en ik houden het in de gaten op ons zakschaakspel en hopen 
op een overwinning. Naast ons is een ouder echtpaar gaan 
zitten. Zij kijken gespannen de toernooizaal in. In tijdnood 
grijpt Ljubojevic mis en loopt rood aan. 
 

 
 
Wit staat een pion voor, maar zowel de pion op h3 als de 
loper op f3 rammelt. Van der Wiel heeft en dat is kenmerkend 
voor hem, met een allegaartje aan stukken allerlei taktische 
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wendingen gecreeerd. Wit speelt Lxh5, gevolgd door Txd5, 
Txd5, Le4+, f3 en Lxd5. De tijdnood is voorbij, zwart heeft 
een stuk tegen twee pionnen en even later staat het zo. 
 

 
 

Terwijl Ljubojevic nadenkt over Pxe6 vraagt de oudere dame 
naast ons opgewonden: “Heren, mag ik wat vragen? Weet u 
misschien hoe het staat? Wij zijn de ouders van John van der 
Wiel!”. Ze heeft geen enkel idee van de schaakregels, maar 
aan het gegnuif en geproest van Ljubojevic kan ze horen dat 
het de goede kant opgaat. “Uw zoon gaat winnen mevrouw 
Van der Wiel”, zeg ik vol overtuiging. Het wordt uiteindelijk 
remise. Op de radio hoor ik later dat Van der Wiel ergens de 
winst heeft gemist. Hij loopt in de verdere ronden nog tegen 
enkele nederlagen aan, waaronder tegen zijn angstgegner 
Timman en eindigt met 3 uit 9 en zonder te winnen, gedeeld 
onderaan. 
De Euwe Memorial was het laatste belangrijke toernooi voor 
Van der Wiel. Het gebouw van de Verenigde Spaarbank aan 
de Singel, de locatie van het toernooi, werd later Fortis en zo 
verging het Van der Wiel ook ongeveer. 10 jaar geleden zag 
ik in het blaadje van de bridgebond voor het laatst een foto 
van hem. Hij had samen met Rini Kuijf een onderbondstitel 
gewonnen. Nog gefeliciteerd mannen! Dan denk ik toch liever 
aan de jonge grappenmaker die de ene na de andere 
gevestigde grootmeester van het bord combineerde. 
 
Van der Wiel - Ribli, IBM 1980 
Wit wint via de volgende combinatie van zetten. 
 

 

15. Tf1xf7 Tf8xf7 16. Ld5xf7+ Kg8xf7 
17. Dd1-h5+ Kf7-g8 18. Dh5-e8+ Le7-f8 
19. Pc3-d5 Db6xd4 20. Ta1-f1 … 
 
En om mat uit te stellen moet zwart groot materiaal geven. 
 
Van der Wiel - Andersson, Interpolis 1983 
Wit wint via de volgende combinatie van zetten. 
 

 
 
In deze standaard opening speelt Van der Wiel verrassend 
het volgende. 
 
6. Lc1-f4 d7-d6 7. Pd4xc6 bxc6 
8. Lf1-c4 …  
 
Hierna speelt Van der Wiel De2 en 0-0-0 en speelt de solide 
Zweedse schaker volledig kapot over de d-lijn. 
 

Van der Wiel - Timman, Hoogovens 1982 
Dan is er het incident met Jan Timman. “Leuke stelling hè”, 
zegt John tegen Jan midden in een partij. Jan boos en dus 
arbiter er bij. Ik kan helaas niet achterhalen welke partij dat 
precies was. Ik gok de volgende: 
 

 
 
Wit speelt het geïnspireerde Kd2 en kan de pret nauwelijks 
onderdrukken. Leuke stelling hè? Zwart verliest zijn loper op 
g6 en slaagt er niet in om gebruik te maken van de witte 
koning midden op het bord. Wit wint. 
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Van der Wiel - Short, playoffs interzone Biel 1985 
Zwart staat een pion voor en heeft Kb7 gespeeld. 
 

 
 
Voor de hand ligt De4 maar dan volgt Db1+ met dameruil en 
zwart wint via de vrije a en b-pion. Gelukkig dreigt Kb7 niets, 
want op Kxc6 volgt d5+ en de zwarte dame gaat eraf. Van 
der Wiel speelt koel het volgende. 
 
29. Kg1-h2 Db2xf2 30. Pf4-d3 Df2-d2 
31. De5-e4 …  

Nu kan dat wel en de witte aanval slaat binnen een paar 
zetten door. 
 
In de jaren ’90 kan Van der Wiel internationaal gezien geen 
potten meer breken, maar in de KNSB behaalt hij nog steeds 
superscores. Hij ontpopt zich tot computerslachter in de 
Haagse mens tegen machine toernooien, waaraan de eerder 
genoemde globetrotter natuurlijk ook een keer meedoet (als 
mens, niet als machine). Van der Wiel speelt nog lang in de 
reservegroepen van Hoogovens en is bijna jaarlijks van de 
partij bij het Nederlands kampioenschap, totdat hij daar in 
2008 ook uitvalt. Tegenwoordig schijnt hij voornamelijk te 
kaarten. Ik geef hem geen ongelijk. 
 

 
 

John van der Wiel anno 2011 

 
Robbert Fokkink  

 
 

Uit den Vreemde

Een beetje over SurinameCheSS 

Mijn naam is Pari. Ik ben 17 jaar en in augustus 2012 zit ik 
een jaar op deze gezellige schaakclub, Overschie. Ik moet 
zeggen dat ik geen enkele week met tegenzin hier naartoe 
ben gekomen. De senioren en jeugdschakers maken het tot 
een aangename sfeer. Ik schaakte eerder in Suriname en 
daar was er niet veel verschil met het schaakgebeuren van 
hier. De schaakclubs in Suriname hebben niet een eigen 
clubhuis, maar we schaken op gehuurde scholen. Meestal is 
dat op zaterdag ochtend. Er zijn dan klassen voor beginners, 
speelklassen en lesklassen. Door de hete zon zitten wij nooit 
buiten. Er wordt gezellig geschaakt en ook les gegeven. Voor 
de senioren is er een andere speeldag. Net als op de club 
hier zijn er daar ook heel veel jeugdspelers die willen leren 
schaken, waaronder meer jongens dan meisjes. Ik vind het 
jammer dat er weinig meisjes zijn die schaken. Wat mij is 
opgevallen is dat er bij de seniorenschakers nooit een vrouw 
is. Niet op de club in Suriname en niet op deze club. Er zijn 
nu wel een aantal goed opkomende dames in Suriname. 
Om dit te stimuleren werden er speciaal toernooien voor 
dames gehouden. 
We kregen ook les van verschillende clubtrainers en we 
werkten ook met de stappenmethode en maakten daarna 
van elke stap een examen, dat gecoordineerd wordt door de 
Surinaamse Schaakbond. Het Ministerie van Sport haalde 
een Cubaanse schaakmeester die speciale schaaktrainingen 
gaf. Aangezien de meeste schaakclubs in Paramaribo zitten, 
op een enkele na in Moengo en Lelydorp, konden we soms 
op een centrale school in Paramaribo deze trainingen volgen. 
Deze schaakmeester is er nog steeds denk ik. Ik vond zijn 
lessen eigenlijk niet zo leuk, omdat hij de lessen in het 
Spaans gaf. Het werd wel vertaald door een tolk, maar ik 
voelde me niet aangetrokken tot zijn lessen, omdat ik de taal 

zelf niet machtig was. De lessen die enkelen van ons nu van 
Erik krijgen vind ik heel interessant en leerrijk. Ik verveel me 
bij geen enkele les en ik hoop dat deze lessen weer komen.  
 
Ik heb een hele leuke schaakervaring gehad in Suriname met 
heel veel trofees. Mijn zusje Ashwari en ik hebben onze 
schaakclub Combinatie Sport Vereniging (CSV) verdedigd op 
Trinidad & Tobago en Aruba. Op T&T eindigde Ashwari 3e en 
op Aruba volgens het Sonner Bergersysteem 2e (ze had 
evenveel punten als de 1e plaats). Op T&T heb ik zelf niet 
goed gescoord, maar ik won wel van de dochter van de 
Amerikaanse schaakmeester Sagalchik. En ze runt nogwel 
een eigen schaakschool. De wedstrijdreizen werden deels 
betaald door de club (d.m.v. sponsors en fundraising) en een 
deel moesten wij zelf betalen. Er zijn toernooien die te 
vergelijken zijn met de Groen Hart Cup, maar er worden ook 
Snelschaakkampioenschappen, Clubkampioenschappen, 
Nationale Kampioenschappen, Dames Kampioenschappen 
en Schoolkampioenschappen georganiseerd. Dit alles naast 
de laddertoernooien bij je eigen club. Enkele schaakclubs 
zijn CSV, Het Jonge Paard, en Rukhmania. Kijk maar eens 
op internet onder SuriChess. 
 De centrale wedstrijdplaats is het gebouw van de Vereniging 
van Medici in Paramaribo. Dit toont aan dat schaken in 
Suriname nog steeds een elitesport is. Het ministerie wil wel 
dat het schaken volkser wordt, maar ik denk dat dat nog lang 
gaat duren. In de volksbuurten zijn wel veel damclubs ofwel 
straatdammers. Het ministerie draagt deze sport een warm 
hart toe. Mijn  zusje en ik vinden dammen saai. We schaken 
liever. We hebben deze mooie sport van onze vader geleerd, 
maar nu winnen we 8 van de 10 keer van hem. Sorry Pa! 
Schaken is een dodelijk sport! Dat heeft u ons zelf gezegd. 
 

Pari Akloe
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Op de Troon 

Leo Meerman 

Op een prachtige, zonnige donderdag ging ik op de fiets op 
weg naar de persoon waar het in deze editie van “Op de 
Troon” allemaal om draait: Leo Meerman, geboren op 24 
september 1921 te Amsterdam. Hij is al ruim twintig jaar een 
bekend gezicht op onze schaakclub en is nog steeds even 
enthousiast over het schaakspel.  
 
Toen ik aankwam in het prachtige huis van Leo, versierd met 
velen Perzische tapijten, bleek al gauw hoe enthousiast hij 
was over het aanstaande interview. Het eerste gesprek 
kwam al opgang toen ik arriveerde en dat is een goede twee 
uur lang zo doorgegaan. Er kwamen prachtige verhalen van 
Leo voorbij. Deze gingen doorgaans over zijn verleden, maar 
ook over zijn vele hobby’s en zijn familie en vrienden. Zijn 
verhalen waren vaak mooi en soms indrukwekkend, maar in 
alle gevallen vooral heel bijzonder.  
 
Leo leerde schaken toen hij twaalf jaar oud was. Zijn vader, 
een banketbakker, had een collega die graag schaakte en 
het duurde niet lang voordat Leo het spel onder de knie had. 
In zijn jeugd speelde hij vooral met een goede vriend van 
hem, maar lid worden van een club is er destijds niet van 
gekomen. 
De meeste mensen kennen Leo als een gemoedelijk en 
gezellig mens en een oude foto van hem, met een broer en 
drie zussen, laat goed zien waar dit vandaan kwam. Zijn 
gezin, bestaande uit een vader, een moeder en wel acht 
kinderen, staat Leo bij als een gezin waar het vooral gezellig 
was. Ondanks of wellicht juist vanwege de drukte, beschrijft 
hij zijn jeugd in het kort als een hele gelukkige.  
 
Helaas gaan er ook wel eens dingen fout in het leven. Leo 
werkte in zijn jonge jaren in de Bijenkorf van Amsterdam, 
waar hij, zo vertelt Leo, zijn liefde voor Perzische tapijten 
heeft ontwikkeld. Het waren echter moeilijke tijden en de 
Tweede Wereldoorlog was in volle gang. Leo kreeg van zijn 
baas te horen dat de volgende dag de Duitsers de Bijenkorf 
zouden binnenvallen en jonge mannen mee zouden nemen 
om in Duitse werkkampen aan het werk te worden gezet. 
Binnen een dag hadden Leo en zijn baas de nodige papieren 
geregeld om hem in veiligheid te krijgen en de volgende dag, 
toen inderdaad een Duitse razzia plaatsvond in de Bijenkorf, 
was Leo veilig en wel thuis. Hij realiseerde zich echter dat hij 
thuis een gevaar zou zijn voor zijn ouders en de rest van het 
gezin en het ook voor hem niet geheel veilig was. Daarom 
besloot hij onder te duiken in Friesland, waar het relatief 
gezien veel veiliger was. 
In Friesland maakte hij kennis met een grote liefde van hem: 
zeilen. Jaren werkte hij er als zeilinstructeur en tegenwoordig 
zeilt hij nog steeds veel. Vrij recent heeft hij nog een zeilreis 
gemaakt door Noord-Nederland. Ook liet hij een aantal foto’s 
van hem op zeilboten, op bijvoorbeeld de Middellandse Zee, 
zien. Toen Leo nog in Friesland zat, dacht hij zelfs dat hij zijn 
leven lang zeilinstructeur zou blijven, maar een pijnlijke val 
zorgde voor een hernia en daarmee een abrupt einde aan 
zijn beoogde carrière. Na de Tweede Wereldoorlog besloot 
Leo terug te gaan naar Amsterdam. Hier vond hij een baan 
en daarnaast ook zijn vrouw, Mies, waarmee hij meer dan 50 
jaar getrouwd was voordat zij stierf. 
 
Het rijke verleden van Leo bestaat zeker ook uit de carrière 
die hij uiteindelijk tot stand heeft weten te brengen. Jarenlang 
was hij vertegenwoordiger voor een Rotterdamse firma die 
zich bezighield met verwarmingstechniek. Dit was dan ook de 
reden dat hij in 1963 naar Overschie is verhuisde en is gaan 
wonen in de woning waar hij nu nog steeds woont. Een van 

zijn mooiste projecten vindt hij de grote verwarmingsketel die 
in Ahoy is geplaatst. Leo is echter niet altijd in Rotterdam 
blijven werken. Op een gegeven moment werd hij benaderd 
door een combinatie van een aantal Deense producenten die 
hem aanboden om voor hen een gecombineerd filiaal in de 
toenmalige Sovjet-Unie op te starten. Zodoende werd Leo 
directeur van dit Deense filiaal en heeft hij 5 jaar in Moskou 
gewerkt. Hij verbleef daar niet constant. Elke twee maanden 
vertrok hij voor twee weken naar Moskou om daar de boel te 
regelen, om vervolgens weer terug te keren naar zijn gezin in 
Nederland en zijn werk hier weer op te pakken. Zijn periode 
in Moskou zou uiteindelijk zijn laatste zijn op het gebied van 
verwarmingstechniek. Hierna vervolgde het speelgoed. 
 

“Het leven is afscheid nemen, maar 
dat is niet erg, zolang je maar open 
blijft staan voor nieuwe dingen.” 
 
In de speelgoedbranche beleefde Leo een paar mooie jaren 
van zijn carrière. Hij woonde en werkte vier jaar in België, 
maar deze tijd maakte niet de meeste indruk op hem. De vier 
jaren die hij doorbracht in het Duitse Düsseldorf waren dit 
wel. Leo prijst vooral de mentaliteit van zijn Duitse collega’s. 
Als het werk niet klaar was, ontstond er geen discussie of 
men wel of niet naar huis ging. Bovendien was men altijd 
professioneel. Helaas hadden al deze mooie ervaringen ook 
mindere leuke aspecten. Zijn vrouw is alle jaren in Overschie 
blijven wonen, waardoor hij zijn gezin alleen nog maar in de 
weekenden zag.  
 
Een van de meest memorabele momenten in zijn loopbaan, 
was voor Leo een reis naar Finland. Leo had het vliegtuig 
naar Helsinki genomen om een klant te ontmoeten, maar 
daar aangekomen kreeg hij te horen dat hij niet in Helsinki 
moest zijn, maar in Turku, een stad gelegen aan de Oostzee. 
Toen Leo een taxi aanhield om naar het treinstation te gaan, 
begon echter het grootste probleem. Leo probeerde eerst 
Engels te praten met de taxichauffeur, maar dit werkte niet. 
Proberen een gesprek aan te knopen in het Frans en Duits 
werkte ook niet en Leo wist even niet meer hoe hij ooit in 
Turku aan moest komen. Uiteindelijk was het enige wat hij 
nog kon bedenken: “Tjoeke, tjoeke, tjoeke” zeggen, terwijl hij 
een trein na deed. Dit bleek uiteindelijk het enige wat de 
chauffeur begreep! 
 
In 1972 is Leo met pensioen gegaan en sindsdien heeft hij 
vele hobby’s onderhouden. Naast het zeilen, wat hij heerlijk 
vind en het schaken, wat hij een fantastisch spel vindt, bouwt 
hij modelboten en houdt hij net als zijn familie, bestaande uit 
twee dochters en een kleindochter, ontzettend van koken. In 
zijn familie vindt alleen zijn kleindochter schaken leuk. Helaas 
is ze hier niet zo actief mee bezig als Leo zelf. 
 

 
 

Leo met zijn kleindochter, zo’n twintig jaar geleden. 
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Leo in actie op de club, een paar maanden geleden. 
 

Tijdens zijn pensioen leerde Leo een oud lid kennen, Sam 
Oosthoek, kennen tijdens een enquête over hoe ouderen 
Overschie beleefden. Leo raakte met Sam aan de praat en is 
uiteindelijk lid van onze club geworden waar hij nog wekelijks 
met veel plezier naar toe gaat. Naast zijn grote liefde voor 
schaken, noemt Leo de sfeer en de mensen als factoren die 
er voor hebben gezorgd dat hij altijd lid is gebleven. Al die 
jaren heerst er een gemoedelijke en gezellige sfeer en zijn 
de leden vriendelijk en open. Sam was uiteindelijk de schaker 
met wie Leo de sterkste band heeft opgebouwd. Zijn laatste 
wedstrijd die hij tegen Sam speelde, in het verzorgingstehuis 
waar Sam woonde, is zijn meest memorabele wedstrijd.  

Het aller mooiste aan onze club op dit moment vindt Leo de 
opleving van de jeugdafdeling. Iets waar hij veel respect voor 
heeft. Als hij de mogelijkheid heeft komt hij altijd ook net even 
iets vroeger, om te zien hoe alle jeugdleden het naar zijn 
gevoel altijd ontzettend naar hun zin hebben. Leo geeft 
echter ook aan wel jaloers te zijn op de jeugdleden. Hij prijst 
de mogelijkheden die jongeren tegenwoordig hebben om te 
reizen en de wereld te zien. 
 
Tegenwoordig is Leo gelukkig samen met zijn vriendin, die hij 
een jaar nadat zijn vrouw was overleden ontmoet heeft. 
Glunderend vertelde hij dat zij al bijna 10 jaar samen zijn, 
een tijd die veel stellen nooit (zullen) halen. Net zoals veel 
mensen niet bijna 25 jaar lid blijven van een sportvereniging. 
Tot mijn vreugde gaf Leo aan nog zo lang mogelijk te willen 
blijven schaken. Als ik aan Leo vraag of ik hem in één woord 
mag omschrijven, is hij het volledig met mij eens als ik hem 
bestempel als “Levensgenieter, pur sang.”  
 
Het interview begon langzaam zijn einde te vinden en hoewel 
er nog zoveel te vertellen was en is, begon het toch wel wat 
laat te worden. Na het horen van alle verhalen, wijsheden en 
grappen, besluit ik om Leo, zo aan het eind van de avond, 
nog om één ding te vragen: een advies voor mijzelf, maar 
wellicht ook voor de andere (jeugd)leden. “Doe iets met de 
mogelijkheden die je hebt”, liet hij mij weten. Juist omdat er 
zoveel mogelijk is, moet je nooit bang zijn om iets uit te 
proberen en te gaan voor je droom. Het interview werd dan 
ook afgesloten, net zoals ik dit stuk graag afsluit, met een 
uitspraak van Leo die mij nog jaren bij zal bijblijven: “Het 
leven is afscheid nemen, maar dat is niet erg, zolang je maar 
open blijft staan voor nieuwe dingen.” 

 
Op de Troon met Leo Meerman: een levensgenieter in hart 
en nieren. 
 

Niels van Diejen. 

 
 

Opmerkelijke Puzzels
Op het internet kom je zo nu en dan iets leuks tegen. 
 

Mat in 1? 

Bij deze eerste erg oude puzzel stelde de maker: “Wit geeft 
mat in 1”. Zie jij het? 
 

 

Mat in 4 is  niet moeilijk te vinden: 1. a8D+. Zwart moet de 
dame slaan en dan is mat geven een eitje. Mat in één lijkt 
echter onmogelijk. Zelfs Fritz ziet de oplossing niet, maar … 
 
1. b8P en dan een zwart paard en niet een wit paard, is de 
oplossing. De zwarte koning  kan dan niet meer naar b8 
vluchten en een paard kan niet de witte schaakgevende 
toren op c7 slaan. 
 
“Mag dat?”, vraag je jezelf nu misschien terecht af. Het 
antwoord is: vroeger wel, maar nu niet meer. Onder andere 
deze puzzel heeft er voor gezorgd dat de schaakregels zijn 
aangepast. Daarvoor had nog nooit iemand bedacht dat het 
promoveren naar een stuk van de andere kleur voordelig zou 
kunnen zijn en dus stond hierover niets in de regels.  
 
 

Tim Krabbé, 1972 

In 1972 stelde Tim Krabbé het volgende diagram op met de 
opgave: wit geeft mat in 3. Het volgende is mogelijk: 
 
1. e7 Kd3, 2. e8D g4xf3 en 3. 0-0-0#.  
(Of 2. … d5-d4 gevolgd door 3. 0-0-0#, De4# of De2#.) 
 
Maar zwart kan ook 1. … Kxf3 spelen en dan is het mat in 4 
en niet mat in 3. Heeft de broer van acteur Jeroen Krabbé 
zich vergist? 
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1. e6-e7 Kxf3 2. e8T Kg2 
3. 0-0-0-0-0-0# 
 
“Wat!?”, hoor ik je gillen. Het duurde bij mij ook heel even 
voordat ik begreep wat er met die 6 nullen werd bedoeld: 
rokeren over de vertikale e-lijn. De zojuist nieuw verworven 
toren heeft nog niet bewogen en dus stonden de regels in 
1972 toe dat er vertikaal gerokeerd kon worden. Door deze 
puzzel besefte de FIDE zich dat de regels moesten worden 
aangepast en dus is het nu niet meer toegestaan. Er mag 
nog alleen worden gerokeerd over de onderste vertikale lijn. 

M. Kirtley, The Problemist, 1986 

De opgave luidt: “Wit laat zich in 8 zetten mat zetten.” Heel 
lastig is de puzzel niet, maar wel heel leuk en bijzonder. 
  

 
 
Ik ben benieuwd of je zelf de oplossing hebt kunnen vinden. 
Alle zetten van zwart zijn geforceerd en dus kan wit zichzelf 
mat laten zetten zonder dat zwart daar iets aan kan doen. Je 
krijgt haast medelijden met zwart, of niet soms? Wie weet 
komt het ooit nog eens van pas tijdens het koldertoernooi. 
 

Serge Erdtsieck 
 
 

Valstrikken

Magnus Smith Trap 

Een valstrik in het Siciliaans, vernoemd naar de Canadees 
Magnus Smith (1869-1934). Bobby Fisher heeft deze valstrik 
uitvoerig bestudeerd en afleidingen succesvol toegepast. 
 
1. e2-e4 c7-c5 2. Pg1-f3 d7-d6 
3. d2-d4 c5xd4 4. Pf3xd4 Pg8-f6 
5. Pb1-c3 Pb8-c6 6. Lf1-c4 … 
 

 

De Sozin-variant, met een mooie diagonaal naar f7 (daar zijn 
we gek op in Overschie) voor wit. De beste zet voor zwart is 
6. … e7-e6, maar het is zeker op dit moment razend populair 
om fianchetto te spelen (opletten Wil “Fianchetto” de Gids!). 
 
6. … g7-g6 7. Pxc6 bxc6 
8. e4-e5 … 
 

 
 
Zwart heeft twee opties: slaan of het paard wegspelen. We 
zullen beide varianten bekijken. 
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8. … d6xe5 9. Lc4xf7+ … 
 

 
 
Hier smullen we bij Overschie van: hakken op f7! Zwart kan 
niets anders dan de witte loper slaan en laat daarmee de 
zwarte dame onverdedigd achter. 
 
9. … Ke8xf7 10. Dxd8 … 
 
Ook als zwart niet in de val trapt is nog in de problemen. De 
beste zet, na e5 is 8. … Pf6-h5. Met Pg8 verliest zwart een 
tempo en krijgt wit met 9. Df3 groot voordeel. Pd7 levert wit 
ook positioneel voordeel op en op Pg4 volgt e6.  
 
8. … Pf6-h5 9. Dd1-f3 … 
 

 
 
Bobby Fisher heeft deze opening uitvoerig bestudeerd en 
raad o.a. Df3 aan, met matdreiging op f7. Zwart kan nu het 
beste 9. … e7-e6 spelen, want op 9. … d6-d5 volgt 10. 
Pc3xd5 en dan staat zwart er nog slechter voor. 

9. … e7-e6 10. g2-g4 Ph5-g7 
11. Pc3-e4 … 
 

 
 
Met deze zet lokt wit de zwarte dame uit de stelling om de 
pion op e4 (het aas) op te komen halen. Heeft zwart honger 
dan wordt alsnog de zwarte dame gevangen. 
 
11. … Dd8-a5+ 12. Lc1-d2 Dxe4 
13. Ld2-c3 … 
 

 
 
De zwarte dame kan geen kant meer op. 
 
Ook als zwart niet in de valstrik loopt blijft hij het moeilijk 
houden. Wit zet veel druk, heeft enorm positioneel voordeel 
en aanvalsmogelijkheden te over. Het is bijna niet mogelijk 
voor zwart om ongeschonden uit deze strijd te komen.  

 
 

Serge Erdtsieck 
 
 

Oplossing Niels Puzzelhoekje 

[1] 1. Txh4+ Dxh4, 2. Dxh4# 
[2] 1. c4 b5, 2. c5 b4, 3. axb4 a6 4. b5 a7 5. b6. a1D 6. b7# 
[3] 1. Lb5+ Kh7, Dg6+ Kh8, Dh6# 

1. Lb5+ Kh8, Th6+ gxh6, Dg8#

[4] 1. Txg6+ Kh7, 2. Pxg5+ Kxg6, 3. e8D+ Kxg5 
4. Dd7+ Kf4, 5. De6+ Kg5 6. Dxh6# 
1. Txg6+ Kh7, 2. Pxg5+ Kxg6, 3. e8D+ Kxg5 
4. Dd7+ Kg6, 5. De6+ Kg7 (of  Kh7) 6. Dxh6# 
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