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Voorwoord 

Deze derde editie van het jaarboek is om verschillende redenen uniek. Door de 

Coronacrisis was het een buitengewoon seizoen. De externe competities werden 

vanaf medio maart niet meer uitgespeeld en daarmee was het extern een beetje 

een verloren jaar. Ook intern is uiteindelijk alleen de eerste cyclus van de 

Meerkamp uitgespeeld. De winnaar van groep A van de eerste cyclus werd 

daardoor tevens clubkampioen. Proficiat Robbert! 

 

Helaas hebben we afgelopen schaakjaar ook een aantal dierbare schaakvrienden 

verloren, te weten Aad Everwijn, Peter van Steenis en Ruud-Jan Kloek. Ook hier 

staan we uiteraard bij stil in dit jaarboek. 

 

Ook om de volgende reden is dit jaarboek anders dan voorgaande edities. Het 

is de eerste keer dat deze editie dankzij genereuze bijdragen van verschillende 

leden gedrukt is. Ook hebben we als commissie voor het eerst op afstand 

vergaderd. Dat was nieuw, maar ging gelukkig best goed. 

 

Als voorzitter van de Jaarboekcommissie wil ik deze gelegenheid aangrijpen om 

iedereen die aan dit jaarboek heeft meegewerkt van harte te bedanken. Zoals 

gezegd veel genereuze leden die financieel hebben bijgedragen waardoor ook 

dit jaarboek gedrukt is, maar uiteraard ook alle teamleiders en anderen die een 

verslag hebben gemaakt of een partij hebben ingeleverd of geanalyseerd. In het 

bijzonder ook mijn grote dank aan Albert en Serge. Albert heeft naast zijn rol als 

penningmeester met geduld en daadkracht veel stukjes verzameld en vaak ook 

geredigeerd. Serge zorgt er elk jaar weer voor dat dit boek kundig is opgemaakt 

en er prachtig uitziet.  

 

Ik herinner me van voorgaande jaren de blije gezichten bij het uitdelen van het 

jaarboek. Hopelijk geniet iedereen net zo van deze editie! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Terluin 

Voorzitter Schaakgenootschap Overschie 
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Verenigingsinformatie 

Bestuur 

Schaakgenootschap Overschie werd in het verenigingsjaar 2019-2020 geleid 

door het volgende bestuur: 

 

Functie 
 

Naam 
 

Voorzitter Ronald Verbeek 

Vicevoorzitter Marcel Terluin 

Secretaris Arnout van Kempen 

Penningmeester Albert Segers 

Commissaris van Materiaal Hans Doornheim 

Jeugdleider Niels van Diejen 

Wedstrijdleider Extern Erik Brandenburg 

Wedstrijdleider Intern Han Smit 

 

Medewerkers 

Het schaakgenootschap beschikt ook dankbaar over veel medewerkers, die elk 

een deeltaak vervullen en daarmee het bestuur ontlasten. Mede door de inzet 

van deze betrokken leden functioneert de vereniging goed. 

 

Het beheer van de website (www.sg-overschie.nl) was ook het verenigingsjaar 

2019-2020 in handen van Serge Erdtsieck, die daarbij ondersteund werd door 

veel andere leden. Erik Brandenburg hield wederom de uitslagen en standen 

van de meerkampen bij, Han Smit verwerkte ook dit seizoen trouw de uitslagen 

en standen van de zomerladder, winterladder en interne bekercompetitie en 

Ricardo van Oldenbarneveld nam de jeugdcompetities weer voor zijn rekening. 

Tot slot droeg een grote en enthousiaste groep leden zorg voor het plaatsen van 

nieuwsberichten, zoals wedstrijdverslagen en verslagen van evenementen. Rob 

Hopman-Been, Arnout van Kempen, Gijs van Dongen, Niels van Diejen, Mario 

Dirks, Stefan Nelwan, Ronald Verbeek, Ruud Gorseman, David van der Vloed 

en Edwin van Kleeff berichtten de bezoekers van de site met grote regelmaat 

over de avonturen van onze externe teams en andere gebeurtenissen. 

 

Het horecateam bestond het verenigingsjaar 2019-2020 wederom uit Monique 

Verbeek en Roshni Sital, die onvermoeibaar de verkoop tijdens clubavonden, 

toernooien en evenementen voor hun rekening namen. De inkoop was, zoals 

intussen gebruikelijk, in handen van Hans Doornheim en Daan Smit. Hierbij 

mag uiteraard niet worden vergeten om ook de betrokken leden te noemen, die 

door: Marcel Terluin 

door: Marcel Terluin en Serge Erdtsieck  
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bij het in- en uitruimen de handen uit de mouwen staken en hielpen met het op 

orde brengen van de keuken en de speelzalen. Vele handen maken licht werk 

en met het grote saamhorigheidsgevoel dat heerst binnen de vereniging kunnen 

we daar gelukkig niet over klagen. 

 

Penningmeester Albert Segers heeft zich als nieuwe penningmeester, daar waar 

nodig ondersteund door Rinus Degeling, snel en zeer kundig ingewerkt in zijn 

nieuwe functie. Samen met Frits van den Bergh, die zoals intussen gebruikelijk 

is een groot deel van de financiële administratie verzorgde, vormde hij een goed 

team. Dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld en hun taken goed hebben vervuld 

bleek uit het verslag van de kascommissie, dat werd gevormd door Wil de Gids 

en reserve lid Daan Smit, die Mario Dirks verving.  

 

Teamleiders 

Het seizoen 2019-2020 kwamen twee teams uit in de externe competitie van de 

KNSB, kwamen drie teams uit in de reguliere externe competitie van de RSB, 

kwamen drie teams uit in de externe viertallencompetitie van de RSB en werd 

er door één team gestreden in de bekercompetitie van de RSB. Dit waren twee 

teams meer in de viertallencompetitie dan het voorgaande seizoen! 

 

Hoewel het bekeravontuur ook dit seizoen enigszins teleurstellend verliep en 

het seizoen door COVID-19 vroegtijdig tot een abrupt en onbevredigend einde 

kwam, kunnen we alsnog spreken van een goed extern seizoen. De hieronder 

genoemde personen namen het seizoen 2019-2020 de taak van teamleider op 

zich, terwijl de externe thuiswedstrijden werden gespeeld onder de bezielende 

leiding van de wedstrijdleiders Erik Brandenburg en Niels van Diejen.  

 

Team 
 

Teamleider(s) 
 

Overschie K1 (KNSB Klasse 3E) Rob Hopman-Been 

Overschie K2 (KNSB Klasse 6D) Gijs van Dongen 

Overschie R1 (RSB Klasse 1B) Daan Smit 

Overschie R2 (RSB Klasse 1A) Hans Doornheim 

Overschie R3 (RSB Klasse 3C) Edwin van Kleeff 

Overschie V1 (RSB Klasse 1A) David van der Vloed 

Overschie V2 (RSB Klasse 2A) Ruud Gorseman 

Overschie V3 (RSB Klasse 2C) Ricardo van Oldenbarneveld 

Nierls van Diejen  Niels van Diejen 

Overschie Bekerteam Daan Smit 

 

door: Marcel Terluin en Serge Erdtsieck 
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Trainers 

Dit verenigingsjaar werden er uiteraard ook diverse trainingen aangeboden. 

Rinus Degeling en Erik Brandenburg gaven regelmatig training aan de senioren 

en Niels van Diejen, Erik Brandenburg, Daan Smit, Han Smit, Stefan Nelwan, 

Mario Dirks, Ricardo van Oldenbarneveld, Lana van Dongen en Fabio van ’t 

Hoff gaven elke week training aan de jeugd van SG Overschie. Zij werden daar 

overigens regelmatig in bijgestaan door Gijs van Dongen en Ronald Verbeek. 

Onder de bezielende leiding van de jeugdleider Niels van Diejen probeerden zij 

elke week hun kennis en kunde over te brengen op het aanstormende talent van 

de vereniging. 

Naast deze reguliere trainingen werd er in juni 2019 ook een korte cursus voor 

ouders georganiseerd door Marcel Terluin. 

 

Leden 

Aan het einde van het verenigingsjaar 2019-2020 telde de vereniging in totaal 74 

leden, te weten 44 seniorleden, 29 jeugdleden en 1 begunstiger. Dit betekent 

helaas 15 leden minder dan het voorgaande verenigingsjaar. Deze daling werd 

vooral veroorzaakt door minder jeugdleden, maar tot ons grote verdriet ook het 

overlijden van drie zeer gewaardeerde en trouwe leden: Aad Everwijn, Peter 

van Steenis en Ruud Jan Kloek. Dit verlies gaf het seizoen 2019-2020 helaas een 

grijs randje. Verderop in dit jaarboek gedenken we deze drie geliefde en gemiste 

clubgenoten. 

 

 
 

door: Serge Erdtsieck 

door: Marcel Terluin 
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Seniorleden 2019-2020 a = aangemeld; o = opgezegd; † = overleden 
 

Frits van den Bergh  Ruud Gorseman  Leo Meerman  

Dick Bothof  Jaap van den Herik  Henk Ochtman  

Erik Brandenburg  Rob Hopman-Been  Ricardo van Oldenbarneveld  

Murphy Brunings  Maurits de Jong  David Prins  

Rinus Degeling  Arnout van Kempen  Ludwig Rasmijn a 

Niels van Diejen  Edwin van Kleeff  Ronald Ruijtenberg  

Mario Dirks  Pim Kleinjan  Daniel Saane o 

Jasper van Dis  Ruud-Jan Kloek † Martin Schlüter  

Gijs van Dongen  Jaap Koenen  Albert Segers  

Hans Doornheim  Henri Krop  Daan Smit  

Dirk Erdtsieck  Bram van Lennep  Han Smit  

Serge Erdtsieck  Cor van Lennep  Peter van Steenis † 

Aad Everwijn † Jan de Liefde  Marcel Terluin  

Cor Feelders  Michelle de Liefde  Alex van Trirum o 

Robbert Fokkink  Fokke Lindeboom  Ronald Verbeek  

Daniel Gavrilov  Karel Looijmans  David van der Vloed  

Wil de Gids  Jeroen van der Meer    

 

Jeugdleden 2019-2020 a = aangemeld; o = opgezegd 
 

Xavi Blom a Steven Hulsbergen  Marcus Souer o 

Niek Bruinzeel  Jaya Khelawan  Jim Staal  

Thierry Delgado Santos o Emery Klas  Max Staal  

Jesse van Dongen  Toprak Lacin o Tibor Toussaint  

Lana van Dongen  Mertcan Mete o Jurriaan Verbeek  

Sam van Dongen  Merlijn Nelwan  Wessel Visser  

Job Eijsermans  Mirre Nelwan o Vico van Wijk o 

Mees Eijsermans  Mijntje Nelwan  Daan Wilton  

Tariq El Ghafiki  Aki Nguyen o Alexander Zee o 

Paul Groen o Sami Oubouchra  David Zhou  

Steven Groen o Rudram Ramasre  Jane Zhou  

Kris van den Heuvel  Surya Ramasre  Timo Zunderman  

Fabio van ‘t Hoff  Aryan Ramdajal o   

Leander Hulsbergen  Raif Salmanli o   
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Eregalerij 

Uiteraard mag ook in dit jaarboek de eregalerij niet ontbreken. Met gepaste trots 

presenteren we als eerste de lijst met alle geëerde personen. Voor zover was te 

achterhalen zijn daarin, in tegenstelling tot de voorgaande twee jaarboeken, alle 

geëerde leden opgenomen. 

 

Geëerde Leden 
 

Naam 
 

Intern 
 

Extern 
 

Johann Hammer † Erelid  

 Erevoorzitter  

Peter van Steenis † Erelid Erespeld KNSB 

Rinus Degeling Erelid Erespeld KNSB 

 Lid van Verdienste Lid van Verdienste RSB 

Sam Oosthoek † Erelid  

 Lid van Verdienste  

Frits van den Bergh Erevoorzitter Erespeld KNSB 

 Lid van Verdienste  

Dick Liefhebber † Lid van Verdienste  

Arie Bangert † Lid van Verdienste  

Gijsbert Takkenberg † Lid van Verdienste  

Willem Teerds † Lid van Verdienste  

Jan Klapwijk † Lid van Verdienste  

Cor Feelders Lid van Verdienste  

Hans Doornheim Lid van Verdienste  

Jeroen van der Meer Lid van Verdienste  

Erik Brandenburg Lid van Verdienste  

 

In het voorjaar van 2020 hebben Monique en Pim Verbeek en Hans Doornheim 

alle nog beschikbare clubbladen gescand, zodat die in digitale vorm konden 

worden gepubliceerd op onze website. Dit leverde een mooi kijkje in de historie 

van onze vereniging op, maar ook een aantal nog onbekende kampioenen en 

correcties. Tot en met het seizoen 1967-1968 en tussen medio jaren ‘70 en begin 

jaren ’90, werd de wintercompetitie als de meest volwaardige competitie gezien. 

De winnaar daarvan werd dan ook gekroond tot clubkampioen. Enkele eerder 

in het overzicht met clubkampioenen opgenomen namen waren bij nader inzien 

winnaars van de zomercompetitie. Zij waren dus onterecht tot clubkampioen 

benoemd. In het volgende overzicht treft u derhalve enkele correcties aan ten 

opzichte van de overzichten gepubliceerd in de voorgaande twee jaarboeken. 

door: Serge Erdtsieck 
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Clubkampioenen 
 

Seizoen 
 

Naam 
 

Seizoen 
 

Naam 
 

1936 - 1937 Huib van der Windt 1978 - 1979 Joop Slaa 

1937 - 1938 Huib van der Windt 1979 - 1980 Henri Krop 

1938 - 1939 P.J. Barten 1980 - 1981 Rinus Degeling 

1939 - 1940 Huib van der Windt 1981 - 1982 Henri Krop 

1940 - 1941 P.J. Barten 1982 - 1983 Ruud-Jan Kloek 

1941 - 1942 Onbekend 1983 - 1984 Joop Slaa 

1942 - 1943 Onbekend 1984 - 1985 Rinus Degeling 

1943 - 1944 Onbekend 1985 - 1986 Taco Wirschell 

1944 - 1945 Onbekend 1986 - 1987 Rinus Degeling 

1945 - 1946 Onbekend 1987 - 1988 Taco Wirschell 

1946 - 1947 Onbekend 1988 - 1989 Cor Feelders 

1947 - 1948 Onbekend 1989 - 1990 Johan Quist 

1948 - 1949 Onbekend 1990 - 1991 Johan Quist 

1949 - 1950 P.J. Barten 1991 - 1992 Ronald Ruijtenberg 

1950 - 1951 P.J. Barten 1992 - 1993 Johan Quist 

1951 - 1952 Onbekend 1993 - 1994 Taco Wirschell 

1952 - 1953 Onbekend 1994 - 1995 Johan Quist 

1953 - 1954 Onbekend 1995 - 1996 Heico Kerkmeester 

1954 - 1955 Onbekend 1996 - 1997 Johan Quist 

1955 - 1956 Onbekend 1997 - 1998 Johan Quist 

1956 - 1957 Onbekend 1998 - 1999 Johan Quist 

1957 - 1958 Onbekend 1999 - 2000 Taco Wirschell 

1958 - 1959 Onbekend 2000 - 2001 Taco Wirschell 

1959 - 1960 Onbekend 2001 - 2002 Erik Brandenburg 

1960 - 1961 Onbekend 2002 - 2003 Erik Brandenburg 

1961 - 1962 Onbekend 2003 - 2004 Erik Brandenburg 

1962 - 1963 Rinus Degeling 2004 - 2005 Erik Brandenburg 

1963 - 1964 T. Graaf 2005 - 2006 Henk Ochtman 

1964 - 1965 Theo Verboom 2006 - 2007 Erik Brandenburg 

1965 - 1966 Arnold Hammer 2007 - 2008 Henk Ochtman 

1966 - 1967 Jan Klapwijk 2008 - 2009 Erik Brandenburg 

1967 - 1968 Rinus Degeling 2009 - 2010 Henk Ochtman 

1968 - 1969 Peter Nathans 2010 - 2011 Erik Brandenburg 
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1969 - 1970 Peter Nathans 2011 - 2012 Cor Feelders 

1970 - 1971 Peter Nathans 2012 - 2013 Erik Brandenburg 

1971 - 1972 Peter Nathans 2013 - 2014 Erik Brandenburg 

1972 - 1973 Leo Lievaart 2014 - 2015 Erik Brandenburg 

1973 - 1974 Peter Nathans 2015 - 2016 Albert Segers 

1974 - 1975 Rinus Degeling 2016 - 2017 Erik Brandenburg 

1975 - 1976 Jaap van den Herik 2017 - 2018 Erik Brandenburg 

1976 - 1977 Jan Klapwijk + Jan Bakker 2018 - 2019 Robbert Fokkink 

1977 - 1978 Jan Beaufort 2019 - 2020 Robbert Fokkink 

 

De onderstaande ranglijst kent dus ook enkele toevoegingen en correcties. Erik 

Brandenburg blijft evenwel de onbetwiste “Kampioen der Clubkampioenen”, 

met maar liefst 12 clubtitels. Alhoewel ‘onbetwist’ niet met volledige zekerheid 

is te stellen. De kampioenen van seizoen 1941-1942 tot en met 1948-1949 en 

seizoen 1951-1952 tot en met 1961-1962 ontbreken immers nog. Wellicht hebben 

spelers zoals Huib van der Windt, P.J. Barten, Jan Klapwijk  en Rinus Degeling 

dus nog wel een paar titels meer op hun naam staan dan nu bekend is. 

 

Ranglijst Clubkampioenen 
 

# 
 

Naam 
 

Aantal 
 

# 
 

Naam 
 

Aantal 
 

1 Erik Brandenburg 12  Joop Slaa 2 

2 Johan Quist 7 14 Albert Segers 1 

3 Rinus Degeling 6  Ronald Ruijtenberg 1 

4 Taco Wirschell 5  Heico Kerkmeester 1 

 Peter Nathans 5  Jaap van den Herik 1 

6 P.J. Barten 4  Ruud-Jan Kloek 1 

7 Henk Ochtman 3  Jan Beaufort 1 

 Huib van der Windt 3  Theo Verboom 1 

9 Robbert Fokkink 2  Leo Lievaart 1 

 Cor Feelders 2  Jan Bakker 1 

 Henri Krop 2  Arnold Hammer 1 

 Jan Klapwijk 2  T. Graaf 1 
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Externe Competities 

Overschie K1 - Gemiddeld Seizoen 

Ons eerste achttal heeft een gemiddeld seizoen gedraaid. Dat kan worden 

aangetoond in de statistiek: van de 48 te behalen bordpunten werden er 24 

binnengehaald, meer gemiddeld kan niet. Zowel Henri Krop als Rob Hopman 

scoorden -1, wat werd gecompenseerd door de +1 scores van Maurits de Jong 

en Robbert Fokkink. De rest speelde quitte. Opvallend was dat we slechts één 

keer een invaller hebben moeten opstellen buiten de 9 spelers die we hadden 

opgegeven aan het begin van de competitie. Invaller Daan Smit wist een half 

punt te scoren. 

 

Om redenen die inmiddels iedereen weet, zijn er slechts 6 wedstrijden gespeeld 

in de competitie en eindigden we op een 5e plaats met 5 matchpunten.  

 

We begonnen het seizoen ijzersterk 

met thuis een stevige winst op RSR 

Ivoren Toren: 6-2. Albert Segers, 

Maurits de Jong, Karel Looijmans, Cor 

Feelders en Rob Hopman zorgden voor 

de volle punten. De overwinning van 

Albert aan bord 1 tegen Joost van 

Rosmalen was fraai, na een torenoffer 

op b3 werd de witte koningsstelling 

opengereten en dit was de esthetisch 

fraaie slotstelling na Pf6-e4: 

 

In ronde twee traden we aan tegen DSC 

2, een ratingfavoriet in deze serie. Er werd met 5-3 verloren en de volle punten 

kwamen deze keer van Karel Looijmans en Cor Feelders. Op dit resultaat viel 

weinig af te dingen. Het meest opvallende was de overwinning van Cor met 

zwart: hij kwam slecht uit de opening maar beet zich taai vast en won een 

moeilijk toreneindspel. 

 

Na deze min of meer verwachte nederlaag speelden we in ronde drie tegen onze 

buren uit Schiebroek, Erasmus. We traden aan in onze sterkst mogelijke 

opstelling en hadden een ratingoverwicht van bijna 100 punten, maar de winst 

ging naar de gasten! Slechts Erik Brandenburg en Marcel Terluin wisten volle 

punten te scoren, de nederlaag werd 3,5-4,5 en plotsklaps verkeerden we in de 

degradatiezone, en dat met LSG 3 in de volgende ronde … 

Over die partij kunnen we het echter heel kort houden: niemand won, Karel 

door: Rob Hopman-Been en Albert Segers 
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Looijmans en Albert Segers hielden aan de top stand, maar we werden met een 

6-2 nederlaag naar huis gestuurd. Slechts vier remises wisten we te behalen. Dit 

betekende dat we op slechts twee matchpunten stonden, met weliswaar de op 

papier sterkste tegenstanders achter de rug. 

 

In ronde 5 was DD 2 de 

tegenstander. Het team 

dat hopeloos onderaan 

stond. Op papier de te 

kloppen tegenstander. 

We moesten jammer 

genoeg de wedstrijd 

aantreden zonder Cor 

Feelders, maar hadden 

toch een sterk team op 

de been gekregen. We 

hebben lang op winst 

gehoopt, toen bij de stand 3,5-3,5 Marcel Terluin probeerde een razend lastig 

eindspel te winnen. Zijn tegenstander verdedigde zich zeer vindingrijk en 

remise werd ternauwernood gehaald, en daarmee haalde DD een matchpunt. 

Het resultaat: 3 matchpunten, in de degradatiezone en het lastige Schaakhuis 

als volgende tegenstander. Tijd voor de teamcaptain om in te grijpen, want dit 

ging de verkeerde kant op! 

 

De strategie voor de wedstrijd tegen Schaakhuis, welke we natuurlijk binnen de 

gelederen houden, pakte zeer goed uit en we kwamen terug uit den Haag met 

een 5,5-2,5 winst op de bagagedrager van Robbert Fokkink, die wel heel kordaat 

liet zien wat we deze middag moesten doen. Een prachtige snelle winst boekte 

hij aan bord 1 en wees zo de weg voor ons anderen. Alleen Rob Hopman verloor. 

Na deze partij kwam het seizoen 2019-2020 door COVID-19 vroeg ten einde en 

besloot de bond dat 

niemand promoveert 

of degradeert. Erg sneu 

voor sommige teams, 

maar een opluchting 

voor weer anderen. Wij 

hebben laten zien dat 

we in deze klasse thuis 

horen en dus gaan we 

er het volgende seizoen 

weer lekker voor zitten. 
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Als afsluiter voor de fijnproevers een karakteristieke, ondoorgrondelijke, maar 

ook leuke partij van Cor Feelders, waarmee hij een belangrijk punt scoorde 

tegen good-old Wil Sparreboom van RSR Ivoren Toren. 

 

Uitgelichte Partij 
 

WIT Cor Feelders  ZWART Wil Sparreboom 

TEAM Overschie 1  TEAM RSR Ivoren Toren 1 

COMPETITIE KNSB Klasse 3E  BORD 6 

RONDE 1  DATUM 28 september 2019 
 

1. d4 d5, 2. c4 c6, 3. e3 Pf6, 4. Pc3 e6, 

5. a3 Le7, 6. c5 Pbd7, 7. f4 Pe4, 8. 

Pxe4 dxe4, 9. Lc4 b5, 10. La2 a5, 11. 

Dc2 Pf6, 12. Pe2 La6, 13. Pc3 … 
 

Het lijkt riskant om de rokade op te 

geven voor pionwinst, maar Fritz 

geeft Cor volledig gelijk. Zie het 

hiernaast gegeven diagram. 
 

13. … b4, 14. Pxe4 Pd5, 15. Df2 … 
 

Dit is niet zo best. Het paard of de 

koning kunnen naar f2 en de dame 

hoort hier niet. Overigens ziet 15. 

Lc4 er ook heel logisch en safe uit.  
 

15. … bxa3, 16. bxa3 Tb8, 17. Dd2 0-0, 18. Pf2 Dc7, 19. Lb1 Tb7, 20. Ld3 Lxd3, 

21. Pxd3 Tfb8, 22. 0-0 Tb3, 23. De2 … 
 

Zwart heeft misschien het initiatief, 

maar Cor staat heel de tijd op +0,50 

met zijn gezonde pluspion. 
 

23. … Db7, 24. Pe5 f6, 25. Pf3 Pc3, 

26. Dc2 … 
 

Na 26. Dc4! zou het al +1,50 zijn. 
 

26. … Db5, 27. Te1 Ld8, 28. Ld2 Pd5, 

29. De4! 
 

Cor speelt het gewoon prima, lekker 

om de zwarte batterij op de b-lijn 

heen en gaat nu zelf wat doen, +2,00 

inmiddels. Zie diagram. 
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29. … Pc7, 30. f5 exf5, 31. Dxf5 Dd3 
 

Principieel misschien fout om een eindspel in te gaan met een pion minder, maar 

zwart bereikt wel maximale activiteit voor zijn stukken. Fritz blijft echter 

onverbiddelijk: +2,50 voor wit. 
 

32. Dxd3 Txd3, 33. Lxa5 Pd5, 34. Ld2 Tbb3, 35. Teb1 Kf7, 36. Txb3 Txb3, 37. Kf2 

Tb2, 38. Ke1 g5, 39. a4 g4, 40. Pg1? 
 

Maar hier geeft Cor het weg, hoewel moeilijk te zien aankomen en door beide 

spelers dan ook gemist: na de geweldige zet 40. … La5!!, 41. Lxa5 Pxe3!! heeft 

zwart minimaal remise in handen! Zie diagram. 
 

40. … Tb3(?),  41. Ke2 
 

Nu is alles weer in orde, dankzij de 

vrije a-pion grijpt Cor het initiatief, 

komt totaal gewonnen te staan en 

maakt het prima af. 
 

41. … Lc7, 42. h3 h5, 43. a5 Lh2, 44. 

hxg4 hxg4, 45. Kf1 Lb8, 46. a6 La7, 

47. Kf2 Tb2, 48. Ke1 Tb3, 49. Pe2 

Pxe3, 50. Lxe3 Txe3, 51. Tb1 Te7, 52. 

Kd2 Ke6, 53. Kd3 Td7, 54. Ke4 f5+, 

55. Ke3 Kf6, 56. Tb4 Kf7, 57. g3 Te7+, 

58. Kf2 Kf6, 59. Pc1 Ke6, 60. Ke3 

Kd5+, 61. Kd3 Te8, 62. Tb7 Ta8, 63. Td7+ Ke6, 64. Td6+ Ke7, 65. Txc6 Lb8, 66. 

Pe2 Kd7, 67. Tg6 Lc7, 68. d5 La5, 69. Pd4 (1-0) 

 

Eindstand KNSB Klasse 3E Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

1 DSC Delft 2 11 30 ▪ 4½  4 5 5 5  6½  

2 LSG 3 10 30½ 3½ ▪ 4½  6 4½ 6½ 5½   

3 Promotie 1 9 28½  3½ ▪ 4½   6½ 4½ 4 5½ 

4 Philidor Leiden 2 6 27½ 4  3½ ▪  3½  4 7 5½ 

5 Overschie 1 5 24 3 2   ▪ 6  5½ 3½ 4 

6 RSR Ivoren Toren 1 5 21½ 3 3½  4½ 2 ▪   4½ 4 

7 Botwinnik 1 5 20½ 3 1½ 1½    ▪ 4 5 5½ 

8 Schaakhuis 1 4 21½  2½ 3½ 4 2½  4 ▪  5 

9 Erasmus 1 3 17½ 1½  4 1 4½ 3½ 3  ▪  

10 DD 2 2 18½   2½ 2½ 4 4 2½ 3  ▪ 
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Individuele Score Overschie K1 Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Robbert Fokkink 3 5 2115 2117 

2 Erik Brandenburg 3 6 2145 2046 

3 Albert Segers 3 6 1955 1998 

4 Marcel Terluin 3 6 1889 1957 

5 Maurits de Jong 2½ 4 1961 2045 

6 Karel Looijmans 2½ 5 2002 2022 

7 Cor Feelders 2½ 5 2005 1975 

8 Rob Hopman-Been 2½ 6 1846 1858 

9 Henri Krop 1½ 4 1899 1911 

10 Daan Smit ½ 1 1864 1938 

 

Overschie K2 - Avontuurlijk 

Dit seizoen mocht Overschie K2 aantreden in klasse 6D van de KNSB-competitie 

en beleefde daar de volgende avonturen. We waren niet te stoppen, stonden 

bovenaan met de concurrenten al gehad en toen ... 

 

Ronde 1: Leiderdorp K3 - Overschie K2 (2-6) 

In een team van 10  bleek het lastig om 8 personen op te stellen. Naar aanleiding 

van mijn uitnodigingsmail waren de eerste drie reacties, afzeggingen. Gelukkig 

kon onze ‘1. b4 master’ Niels van Diejen invallen. Het team werd als volgt 

samengesteld: 1. Daniel Gavrilov, 2. Hans Doornheim, 3. Niels van Diejen, 4. 

Gijs van Dongen, 5. Murphy Brunings, 6. Jesse van Dongen, 7. Cor van Lennep, 

8. Martin Schlüter.  

Bij het voorlezen van de namen ging de teamcaptain van Leiderdorp al meteen 

over de grens door tot drie keer toe de naam van Diejen verkeerd uit te spreken 

en af te sluiten met de zin dat het inderdaad ook een naam is. Tja, toen stond 

Niels al bijna op +1,50.  

 

Jesse liet er als eerste geen onduidelijkheid over bestaan dat hij ging winnen. 

Vanuit de opening ontstond er een soort van Franse stelling waarin hij twee 

pionnen voorsprong nam. Gaandeweg deze zaterdag leek het dat Jesse het 

zichzelf nog moeilijk had gemaakt maar de computer gaf hem gelijk. Goed 

gespeeld en 0-1.  Martin op bord 8 kwam vanuit de opening een pion achter 

maar maakte dat goed door in een gewonnen stelling te komen. Echter opeens 

was de partij verloren 1-1. Hans stond ondertussen een pionnetje voor en begon 

op gang te komen. Cor stond daarentegen een pionnetje achter, maar had veel 

door: Gijs van Dongen en Albert Segers 
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compensatie in stelling. 

Zelf was ik met zwart 

vanuit een erg oersaaie 

stelling gekomen, die 

ik zelf had veroorzaakt, 

tot een Koning-Indisch 

of iets dat daar voor 

door had kunnen gaan. 

Dit was overigens niet 

de bedoeling, maar ook 

leuk om op je bord te 

hebben gehad. Mijn 

tegenstander ging verdedigen en ik mocht aanvallen. Dit deed ik dan ook maar 

en niet veel later volgde 1-2. 

 

Niels zijn pot zag er lekker uit met veel initiatief voor wit. Murphy stond 

eigenlijk ook wel lekker met een paard tegen loper eindspel, maar Murphy had 

even geen passend antwoord op een doorgebroken pion. Murphy zag een 

vervelende schaak over het hoofd en bij het halen van een dame was het ook 

echt wel over: 2-2. Complimenten voor de tegenstander die het goed uitspeelde.  

Cor had ondertussen een stuk gewonnen. Hoewel de tegenstander nog wel even 

doorspeelde was de lol er snel af 2-3 en een mooie eerste ronde voor Cor! In de 

schaak-app meldde ik nog dat Daniel en Niels goed stonden, maar Hans zijn 

partij moeilijk te beoordelen was. Vier minuten later had Hans gewonnen (2-4). 

Het blijkt maar weer opnieuw dat ik echt weinig begrijp van dit spelletje. Wel 

aardig dat ik nog mag meedoen in dit team ... 

Daniel, zoals vaker, speelde gewoon goed en dus een nieuwe overwinning. Wel 

een spannende partij met fel spel. De partij van Niels was ook een mooie. De 

stukken van zwart werden steeds meer met hun rug tegen het bord gezet en 

Niels liet niet meer los. Niels kon vervolgens genadeloos zijn werk afmaken: 2-

6. Een goede start! 

 

Ronde 2: Overschie K2 - Krimpen a/d IJssel K4 (4,5-3,5) 

Vooraf was bekend dat het team van Krimpen bestond uit verschillende 

jeugdtalenten uit de regio en de herinnering aan een afdroogpartij afgelopen 

jaar tegen het jeugdteam van Ivoren Toren lag nog vers in het geheugen. 

Voordeel was wel dat verschillende spelers mij reeds bekend waren uit  het JCC 

team van Jesse en van de vroegere dagen van Jesse zijn SV Klimop tijd. Onze 

opstelling: 1. Hans Doornheim, 2. Daniel Gavrilov, 3. Gijs van Dongen, 4. Jesse 

van Dongen, 5. Cor van Lennep, 6. Murphy Brunings, 7. Dick Bothof, 8. Ruud 

Gorseman. 
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Deze wedstrijd besloot 

ik eens wat anders te 

spelen. In plaats van 

mijn 1. d4 Nc6 besloot 

ik eens een Hollandse 

opzet te proberen. Een 

week eerder had ik het 

een en ander bekeken 

dat mij eigenlijk wel 

beviel. Na de tweede 

zet van wit (die ik nog 

niet had doorgenomen 

in mijn schaakboekje) had ik al spijt, maar durfde toch niet te vragen of we 

opnieuw mochten beginnen. Hans kwam snel vanuit de opening slecht te staan 

met een hopeloos paard op de zijlijn. Zijn tegenstander Alan (12 jaar) speelde 

met zelfverzekerdheid snel toe naar een gewonnen stelling. Daar gaan we in de 

toekomst nog wel meer van horen. Murphy daarentegen liet zien dat SG 

Overschie niet snel van zijn stuk te krijgen is en stond snel een pion voor. Hij 

deed dit in een ongekende snelheid tegen een lid van de familie Pols. Dat is naar 

mijn weten een schaakfamilie die de schaaklessen goed heeft doorgenomen. 

 

Even later stond Dick twee pionnen voor en ik telde het punt eigenlijk al. Het 

stond ondertussen 1-1, want Hans ging ten onder tegen al dat jeugdgeweld en 

Murphy had een dik verdiend punt binnen geharkt. Cor kwam vragen of hij een 

remise aan mocht aannemen, maar dat was een lastige vraag. Jesse stond door 

een mooi trucje een stuk tegen een pion voor, maar Daniel en ik stonden remise. 

Ruud stond gelijk, maar zijn paard stond wat inactief. Dick stond nog steeds 

gewonnen, maar de tegenstander begon wat te veel aan te vallen. Uiteindelijk 

heb ik de beslissing bij Cor gelaten wat uitmondde in een remise. Ik werd wel 

een beetje zenuwachtig toen Dick onverwacht zijn dame moest geven en op weg 

was naar verlies. Jesse stond nog steeds goed, maar zat lastig in tijd. De dag 

voorafgaand bij de RSB stond hij zo slecht in tijd dat hij verloor en ook vandaag 

nam hij zijn tijd. Soms snapte ik niet waarom. Dat is het nadeel als vader en zoon 

naast elkaar spelen. Dan zie je wat meer van elkaar. Toen kwam echter de 

minuut van Overschie. Een drieklapper. Daniel won door een fout van de 

tegenstander. Ik won een eindspelletje dat eigenlijk volgens Fritz te houden had 

moeten zijn (maar dit is altijd makkelijk achteraf) en Jesse won zijn partij op 

fraaie wijze! Ruud was nog druk aan het schaken, maar de buit was binnen na 

een spannende middag. Helaas verloor Ruud uiteindelijk en werd de stand 4,5-

3,5! Daarna hebben sommigen nog kunnen genieten van het overwinningsmaal 

en al met al een mooie gevulde zaterdag. We deden het dus goed met twee 

gewonnen wedstrijden. 
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Ronde 3: Spijkenisse K3 - Overschie K2 (1,5-6,5) 

Tegen Spijkenisse K3 speelden we ‘op ramkoers’ in de volgende opstelling: 1. 

Gijs van Dongen, 2. Hans Doornheim, 3. Daniel Gavrilov, 4. Jesse van Dongen, 

5. Mario Dirks, 6. Dick Bothof, 7. Martin Schlüter, 8. Ruud Gorseman. 

 

Wat een heerlijkheid dat schaken op zaterdagmiddag. 's Morgens lekker 

uitslapen en goed uitgerust aan de slag. Meer leden vinden dit blijkbaar prettig, 

want tijdens de bondsvergadering van 7 december (www.schaken.nl) is deze 

scheiding van regionaal en landelijke competities, zoals ik begrijp, als succesvol 

bestempeld. We kunnen dit dus voorlopig gewoon blijven doen! 

 

Zoals een teamleider het graag ziet, was iedereen ruim vooraf aanwezig in 

Spijkenisse. Vooraf werd Mario door onze tegenstander al getrakteerd op een 

aardige schouderklop. Mario die al een tijdje terug is uit Finland, van een 

worstelpotje tegen een Finse boom, kon dat wat minder waarderen. Gelukkig 

hadden we ons geheim wapen, voor de start van de wedstrijd weer opgelapt. 

Zoals wel vaker had ik een beetje ingeschat op welke borden onze tegenstanders 

zouden zitten en zoals wel vaker zat geen enkele tegenstander op het door mij 

bedachte bord. Zelf kreeg ik een jeugdtalent voor mijn neus die de eerste twee 

rondes niet had meegespeeld. Grappig detail was wel dat ik afgelopen seizoen 

hier ook tegen had gespeeld. 

 

Hans op bord 2 trof een stugge tegenstander. Hans deed goede zetten waarbij 

ik dacht dat Hans de winst naar zich toe kon trekken, maar de tegenstander van 

Hans had steeds een antwoord terug. Uitslag dus een remise. Op bord 3 speelde 

Daniel naar mijn mening een prachtige wedstrijd. In een aanval, vroeg in de 

partij, huppelde Daniel met een h pion naar voren. Hij haalde geen dame maar 

de koningsstelling van de tegenstander kwam zo hopeloos te staan dat ook de 

tegenstander het niet meer zag zitten. 

 

Op bord 4 speelde Jesse 

iets bijzonders uit de 

opening en dat leverde 

hem een tijdvoordeel 

op van ca. 50 minuten. 

Uiteindelijk kwam de 

tegenstander wel echt 

beter te staan, maar 

Jesse ging er na een 

stukwinst toch met het 

punt vandoor. Mario, 

als eerste klaar deze 



 

   24 
 

 

middag, had een prachtige aanval op de koning. De tegenstander van Mario 

had niet gerokeerd en dat heeft Mario hem laten voelen. Mooie overwinning! 

Dick op bord 6 had vanuit de opening een kwal te pakken en speelde dit rustig 

en  heel beheerst uit tot een overwinning. Martin op bord 7 stond vanuit de 

opening een pionnetje achter met volgens mij weinig compensatie. Hoewel 

Martin nog van alles probeerde en zijn huid niet goedkoop gaf was Martin zo 

sportief om Spijkenisse ook een overwinning te gunnen. Ruud op bord 8 speelde 

degelijk en kwam in een spannend toereneindspel terecht (met een pionnetje 

meer) die hij heel schaakkundig naar zich toe wist te trekken. Een echte 

eindspelkunstenaar! 

 

Blijft mijn partij op bord 1 nog over. Na 5 uur wist ik een pionneneindspel te 

winnen. Was nog wel lastig. Ik 4 pionnen en 2 paarden en mijn tegenstander 3 

pionnen en 2 lopers. Goede oefening. Sportieve tegenstander waar dat pionnetje 

meer net het verschil maakte. Echter mijn complimenten aan mijn tegenstander. 

Het was een mooie lange pot en die speel je met z’n tweeën (1,5-6,5). We deden 

het dus nog steeds heel goed met drie overwinningen. Op 1 februari volgde de 

kraker tegen CSV 2, dat zich de derde ronde tegen De IJssel 1 had versterkt op 

de eerste drie borden met twee ruime 1800+ spelers en een 1700+ speler. Dat 

ging dus nog een hele opgave worden, maar we hadden het thuisvoordeel!  

 

Ronde 4: Overschie K2 - CSV K2 (4,5-3,5) 

Niets is leuker dan een teamleider die een verslag mag schrijven over een 

wedstrijd waar van alles inzat. De nummer 1 tegen de nummer 2, winst voor de 

onzen en zelf ook nog een lekkere partij. Als het altijd zo leuk was, was  in plaats 

van voetbal, schaken de nationale volkssport. Na enkele wisselingen traden we 

uiteindelijk aan met de volgende opstelling: 1. Daniel Gavrilov, 2. Gijs van 

Dongen, 3. Hans Doornheim, 4. Jesse van Dongen, 5. Niels van Diejen, 6. 

Murphy Brunings, 7. Ruud Gorseman, 8. Martin Schlüter. 

 

Bij Daniel kwam een soort van Frans op het schaakbord met voor wit paarden 

op plekken waar ik ze nog nooit eerder had gezien. Eerlijkheid gebied te zeggen 

dat ik er geen andere uitslag dan remise in zag gedurende de partij. Maar Daniel 

is in het eindspel altijd scherp, dat  heb ik zelf ook wel eens mogen ondervinden. 

In mijn partij moest ik hier en daar mijn wenkbrauwen fronzen met pionnen van 

mijn tegenstander op h5 en a5. Mijn tegenstander weigerde heel lang te rokeren 

maar met ontwikkelingszetten door mij werd dat voor hem steeds meer een 

probleem. Bij Hans zag het er allemaal wat rustiger uit al had de tegenstander 

wel iets van initiatief. Hans is echter niet meteen onder de indruk van wat 

stukken bij zijn koningsstelling. Hans speelde volgens mij een soort van 'triangel 

system' met zwart. 
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Bij Jesse ging het snel. Jesse besloot met wat passieve zetten van zwart maar eens 

vol in de aanval te gaan met g4 en h4. Deze tegenstander, van toch een rating 

boven de 1700, had daar niet het goede antwoord op en na een torenoffer en 

dreigend verlies van de dame werd er na 19 zetten de hand geschud! Mooie 

partij om te bewaren en een lekker begin voor ons! Niels had vooraf aangegeven 

graag met zwart te willen spelen i.p.v. wit en sprak zelf van een 1. b4 crisis. Zelf 

vond ik het altijd een crisis voor mijzelf als ik 1. b4 tegen mij kreeg gespeeld 

door Niels, maar zwart was het vandaag voor Niels. Niels had tijdens deze pot 

wel wat last van een oprukkende pion van wit en remise werd niet aangenomen 

door de tegenstander. 

 

Met initiatief op de 

koningsvleugel en een 

rare loper van zwart 

voor de pionnen stond 

Murphy na de opening 

sterk. Murphy ruilde 

deze loper echter niet 

voor zijn paard en hij 

zag vervolgens een 

dame over het hoofd. 

Hierdoor was de stand 

snel weer gelijk omdat 

die dame zijn koningsstelling binnen kwam. Jammer voor Murphy maar 

overkomt ons allen! Ruud stond vanuit de opening een pion voor met 

twijfelachtige compensatie voor de tegenstander. Net als de vorige partij speelt 

Ruud rustig naar een overwinning toe. Knap punt en een hele belangrijke. 

Martin op bord 8 had zoals eerder dit seizoen een goede opzet van zijn stukken, 

maar ergens raakt hij het even kwijt en geeft een stuk af. Wel heeft hij een 

doorgebroken pion als compensatie die naar mijn idee nog wel kansen geeft. 

Hierdoor draagt hij wel bij aan de spanning zoals dat hoort te zijn.  

 

Op bord 2 besloot mijn tegenstander toch te rokeren. Met zweet onder mijn 

oksels besloot ik maar liefst twee stukken te offeren. Meestal zijn mijn offers 

weggeefstukken, maar dit keer ging het gelukkig mat. Al zeg ik het zelf, een 

heerlijke partij die ik met veel plezier heb nagespeeld. We stonden nu met 3-1 

voor, maar toch was het echt nog spannend. Hans gaf aan remise aan te willen 

bieden die na overleg door zijn tegenstander werd geaccepteerd. Martin verloor 

helaas (3,5-2,5)! 

 

Zoals al gezegd komt Daniel in het eindspel altijd weer als een duveltje uit een 

doosje tevoorschijn. Met een aantal prachtige zetten laat hij zijn tegenstander 
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dan ver achter zich. Deze tegenstander speelde nog wel even door, maar dat 

was meer te begrijpen vanuit een verwerkingsproces van de tegenstander dan 

dat er nog echt een partij gespeeld werd. Niels vocht als laatste voor wat hij 

waard was, maar moest na goed spel van zijn tegenstander toch bakzeil halen. 

Misschien voor Niels met zwart de volgende keer 1. …  b5!? Al met al een 

belangrijke teamoverwinning. 

 

Uitgelichte Partij 
 

WIT Jesse van Dongen  ZWART Hans Blokland 

TEAM Overschie 2  TEAM CSV 2 

COMPETITIE KNSB Klasse 6D  BORD 4 

RONDE 4  DATUM 1 februari 2020 
 

1. d4 Pf6, 2. Pc3 d5, 3. Lg5 e6, 4. Pf3 Le7, 5. Lxf6 Lxf6, 6. e4 dxe4, 7. Pxe4 Pd7, 8. 

Dd2 0-0, 9. 0-0-0 … 
 

Dit wordt een lekkere aanvalspartij met tegenovergestelde rokades. 
 

9. … c6, 10. Ld3 … 
 

Het is volgens de computer puur remise. Echter staat wit toch wat makkelijker 

en heeft ruimte. Zwart moet nog zoeken naar een plan voor zijn loper op c8. 
 

10. … h6? 
 

Typische foute zet die de aanval van wit met een pionnenstorm over de g- en h-

lijn alleen maar extra brandstof geeft. 
 

11. g4 … 
 

De juiste reactie, zwart moet in de 

verdediging, Jesse speelt dit graag! 

Zie diagram. 
 

11. … Te8 
 

Le7 of eventueel a5 lijkt beter, maar 

zwart zit in de problemen. 
 

12. h4! … 
 

Beste zet en nog meer druk op de 

stelling. 
 

12. … Pf8 
 

Zwart schaakt naar achteren terwijl wit de aanval zoekt. Misschien beter Le7, 

maar iedereen heeft hier liever wit. 
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13. g5 hxg5, 14. hxg5 Lxd4, 15. 

Pxd4 … 
 

Goede zet; Df4 met het idee van 

matdreigingen op de h-lijn was ook 

een goed plan. 
 

15. … f5, 16. gxf6 Dxd4 
 

Nu mat in 7 volgens de computer te 

beginnen met Dg5 of Tdg1. 
 

17. Df4 Dd7  
 

Zie het hiernaast gegeven diagram. 
 

18. f7+! Dxf7, 19. Th8+ (1-0) 
 

Mooie zet en mat in 5. Zwart geeft het op, mooie pot! 

 

Ronde 5: De IJssel K1 - Overschie K2 (4-4) 

De wedstrijd tegen De IJssel betrof een zeer belangrijke pot, waar we minimaal 

gelijkspel moesten halen tegen deze nummer 3. Dit deden we dan ook gewoon! 

Weliswaar stonden we al snel met 4-2 voor, maar de laatste borden verloren 

twee punten, waardoor 4-4 een uitslag was waar we allen tevreden mee naar 

huis konden keren. Mooie overwinningen voor Daniel Gavrilov, Cor van 

Lennep en Jesse van Dongen. Zelf snel een remiseaanbod aangenomen waar ik 

misschien achteraf gezien nog had moeten doorspelen, maar soms zijn dat 

lastige beslissingen. We waren tevreden met het eindresultaat. Zeker omdat 

later bleek dat de nummer twee had verloren. Het kampioenschap kwam nu 

wel heel dichtbij totdat … 

 

Epiloog 

We deden het geweldig dit seizoen. Met zijn allen hebben we een mooi resultaat 

neergezet. Jammer dat we niet promoveren, maar de prestatie is er niet minder 

om. Zoals ook al aangegeven in onze K2-app: “Voor onze tegenstanders ook niet 

makkelijk. Volgend seizoen opnieuw tegen ons”!  Zonder af te doen aan onze 

teamprestatie wil ik nog even een paar teamleden extra in het zonnetje zetten: 

1. Daniel Gavrilov 5 uit 5 

2. Jesse van Dongen 5 uit 5 

3. Gijs van Dongen 4,5 uit 5 

4. Cor van Lennep 2,5 uit 3 

 

Om in de lijst te kunnen worden opgenomen moest een speler minimaal drie 

wedstrijden hebben gespeeld. 
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Eindstand KNSB Klasse 6D Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Overschie 2 9 25½ ▪ 4 4½  6 4½  6½ 

2 De IJssel 1 7 21 4 ▪ 2½   4½ 5½ 4½ 

3 CSV 2 6 24 3½ 5½ ▪ 3   5½ 6½ 

4 Zukertort Amstelveen 

3 
6 21   5 ▪ 3 3½ 4½ 5 

5 Leiderdorp 3 5 17½ 2   5 ▪ 1½ 4 5 

6 Krimpen a/d IJssel 3 4 18 3½ 3½  4½ 6½ ▪   

7 DD 4 1 12½  2½ 2½ 3½ 4  ▪  

8 Spijkenisse 3 0 12½ 1½ 3½ 1½ 3 3   ▪ 

 

Individuele Score Overschie K2 Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Daniel Gavrilov 5 5 1940 2152 

2 Jesse van Dongen 5 5 1679 1912 

3 Gijs van Dongen 4½ 5 1856 1971 

4 Cor van Lennep 2½ 3 1592 1686 

5 Hans Doornheim 2½ 5 1777 1735 

6 Ruud Gorseman 2 4 1476 1450 

7 Mario Dirks 1 1 1511 1808 

8 Niels van Diejen 1 2 1704 1686 

9 Dick Bothof 1 2 1441 1417 

10 Murphy Brunings 1 3 1724 1333 

11 Michelle de Liefde 0 1 1551 1148 

12 Martin Schlüter 0 4 1425 890 

 

Overschie R1 - Op Ramkoers Gestrand 

Met een versterkt team - Henk Ochtman, Karel Looijmans en Albert Segers erbij 

t.o.v. het vorige seizoen - begon SG Overschie R1 aan een ware zegetocht in RSB 

klasse 1B. Het team bestond uit Erik Brandenburg, Henk Ochtman, Karel 

Looijmans, Albert Segers, Han Smit, Marcel Terluin, Daan Smit, Arnout van 

Kempen en Jeroen van der Meer. Invallers waren Hans Doornheim en Daniel 

Gavrilov, die nuttige remises hebben gescoord.  

Na vijf ronden stonden we fier bovenaan, waarbij we ook alle concurrenten al 

gevloerd hadden, alleen Dordrecht wist ons een matchpunt te ontfutselen. Maar 

door: Albert Segers en Ronald Ruijtenberg 
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toen strandden we dus op de corona zandbank en daardoor geen promotie naar 

de Hoofdklasse, tenzij er alsnog anders wordt besloten door de hoge heren.  

 

In de eerste ronde op 8 

oktober 2019 speelden 

we uit tegen de Willige 

Dame. Ook daar speel-

den we in een sfeervolle 

kerk, in feite een kapel. 

Het werd uiteindelijk 

een ruime en verdiende 

5,5-2,5 zege. Tegen een 

erg sterke tegenstander 

boekte Karel een zwaar 

bevochten overwinning. 

Daan en Jeroen maakten het verschil aan de staartborden. Rob heeft een mooi 

verslag op de website gezet, waaruit hier de winstpartij van Henk tegen Pearl 

Uyttenhove (1582) wordt belicht: 

“Pearl heeft een verraderlijk lage rating en is een goede speler die vaak aan bord 

1 wordt ingezet, ook bij Charlois Europoort. Ik heb hem daar menig goede partij 

zien spelen. Onze Henk heeft een bijzondere speelstijl, hij is het type speler van 

wie ik nooit de zetten zie aankomen, en dat maakt dat ik er in onze vluggertjes 

zo goed als altijd af ga. In deze partij echter was het allemaal te begrijpen, en 

Henk koos voor een kansrijk stukoffer. Dat bleek niet helemaal te kloppen en 

op een gegeven moment moet hij verloren hebben gestaan. Er was een eindspel 

ontstaan met ongelijke materiaal verhouding, waarin wit voorstond op punten 

maar zwart had matdreigingen met zijn twee torens. Zwart kwam in grote 

tijdnood in een fase waarin Henk zijn handigheid liet zien in dit soort stellingen: 

de tegenstander bezig houden, kleine dreigingen, profylaxe etc. Zwart ging 

door de vlag in verloren stelling.” 

Uiteindelijk dus toch een ruime winst met 5,5- 2,5. 

 

Uit deze eerste ronde een leuke partij van Daan met een winnende 

wandelkoning! Het commentaar is van Ronald Ruijtenberg. 

 

Uitgelichte Partij 1 
 

WIT Daan Smit  ZWART Pieter Sandijck 

TEAM Overschie R1  TEAM De Willige Dame 1 

COMPETITIE RSB Klasse 1B  BORD 7 

RONDE 1  DATUM 8 oktober 2019 
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1. e4 c5, 2. Pf3 d6, 3. d4 cxd4, 4. Pxd4 Pf6, 5. Pc3 Pc6, 6. Lc4 … 
 

In de tijd dat ik begon met schaken werd dit in de ‘Rest van de wereld’ de 

Fischer-variant genoemd. In het voormalig arbeidersparadijs (lees de Sovjet-

Unie) noemde men dit echter de Sozin-variant, naar een verder vergeten Rus. 

Zo werd van allerlei ontdekkingen (automobiel, vliegtuig etc.) verteld dat die al 

veel eerder door Russische arbeiders uitgevonden waren, maar dat dit door de 

kapitalisten vakkundig was weggemoffeld. Hoezo fake-news? 
 

6. … a6, 7. 0-0 Dc7, 8. Lg5 Pe5, 9. 

Lb3 Pd7, 10. f4 e5?? 
 

Geeft blijk van een stuitend 

onbegrip van de onderhavige 

openingsvariant. De loper op c4 

kijkt naar f7 (gedachtig ons 

clublied) en nu kan wit ook nog 

eens ‘gratis’ de f-lijn openen. Om 

met Capablanca te spreken “Go 

back to school!”. 
 

11. fxe5 dxe5 
 

Zie hiernaast gegeven diagram. 
 

12. Pf3(?) … 
 

Dat zou zo’n beetje ieder mens hebben gespeeld, maar waar komt Fritz mee? 

Met 12. Dh5!! g6, 13. Lxf6 gxh5, 14. Lxf7+ Kxf7, 15. Lxe5+  ‘mit leichtem Gewinn’. 

Ik denk dat alleen iemand als Tal naar Dh5 gekeken (en het gespeeld!) zou 

hebben. 
 

12. … Lc5+, 13. Kh1 0-0, 14. Lxf6 

Pxf6, 15. Pd5! … 
 

Uitstekende zet! Daan is echt goed 

geworden. 
 

15. … Pxd5 
 

What else? (Geen Nespresso.) 
 

16. Dxd5 … 
 

Zie hiernaast gegeven diagram. 
 

16. … Le6, 17. Dxe5 Ld6, 18. Dc3 

De7? 
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Na deze zet vecht zwart voor een verloren zaak. Bezorg wit dan een dubbelpion, 

dat moet toch overlevingskansen in het eindspel bieden: 18. … Dxc3, 19. bxc3, 

Tc8, 20. Lxe6 fxe6, 21. Tad1 La3, 22. Td3 Tc4, 23. Te1 en het is niet goed te zien 

hoe wit verder moet komen.  
 

19. Lxe6 Dxe6, 20. e5 Tac8, 21. Db3 Dxb3, 22. axb3 Lb8, 23. c4 Tc5, 24. Tad1 Te8, 

(24. … Lxe5, 25. b4) 25. Tfe1 a5, 26. Td5 b6, 27. Kg1 Lc7, 28. Kf1 Te6, 29. Te2 g5, 

30. h3 Kg7, 31. Ke1 …  
 

Hier had Daan naar eigen zeggen met 31. Pg5 Txe5, 32. Txe5 Lxe5, 33. Td7 Kg6, 

34. Pxf7 Lxb2, 35. Pd6 Le5 verder moeten gaan. Al zie ik niet goed wat daarvan  

het verschil is ten opzichte van de partij. Zoals het gespeeld werd schuift wit de 

partij overtuigend uit met een 

zegevierende koningsmars. 
 

31. … Kg6, 32. Kd2 h5, 33. g4 hxg4, 

34. hxg4, Kg7, 35. Kd3 Kg6, 36. Ke4 

f6, 37. Txc5 bxc5, 38. Kd5 … 
 

Zwart is volkomen machteloos, om 

met Fischer te spreken: “I like to see 

them squirm”. Zie diagram. 
 

38. … Te8, 39. e6 f5, 40. gxf5+ Kxf5, 

41. Kc6 Te7, 42. Kxc5 Lb8, 43. Pd4+ 

Kf6, 44. Pc6 (1-0)  
 

Aufgegeben. 

 

In de tweede ronde wederom een uitwedstrijd tegen Shah Mata, in een echte 

volkswijk Rotterdam Charlois (naast eetcafé Tante Sjaar). Er is van deze 

wedstrijd alleen een live verslag in de whatsapp groep bewaard gebleven, wat 

hieronder integraal wordt afgedrukt. Hans Doornheim (supporter van 

verdienste) en Erik (na zijn snelle overwinning) waren onze razende reporters. 

Na een optimistische tussenprognose werd het toch nog spannend. 

 

22:03 HD: Begint er goed uit te zien. Erik staat gewonnen, Henk beter, Albert beter, 

Marcel heel onduidelijk, Han heeft het initiatief maar ik denk remise, Arnout staat 

minder, Daan  gelijk en Jeroen pion voor. 
 

22:03 HD: Prognose 5-3 voor de onzen. 
 

22:36 HD: Erik wint, 1-0. 
 

22:53 EB: Daan verloren, 1-1. 
 

22:54 EB: Henk onduidelijk, ik denk iets beter voor Henk. Albert kleine plus. Marcel 

staat heel lekker, net als Han. 
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22:55 HD: Albert remise, 1,5-1,5. 
 

22:55 EB: Arnout stuk voor, na eerst heel slecht te hebben gestaan. Jeroen nog steeds 

pion voor, maar zou makkelijk remise kunnen worden. 
 

23:01 EB: Han stevent af op remise. Arnout staat nu denk ik slecht. Jeroen nu stuk voor. 

Henk en Marcel ongewijzigd. 
 

23:04 HD: Jeroen gewonnen, 2,5-1,5. 
 

23:06 EB: Henk heeft weer een klein Ochtmannetje op het bord getoverd, pion voor. 
 

23:07 EB: Marcel komt steeds iets beter te staan. Han staat nu ook goed. Arnout flink 

opgeknapt. 
 

23:08 EB: En Henk gewonnen, 3,5-1,5. 
 

23:08 EB: Was een beter Ochtmannetje als ik dacht ... 
 

23:09 Niels: Snelle wijzigingen in de stand! Tussenstand 3,5-1,5. Wagen we ons aan 

een prognose? SGO gaat dit pakken toch?       
 

23:09 EB: Ik schat nu 6-2. 
 

23:12 EB: Arnout nu 2 pionnen achter in een toreneindspel. totaal verloren nu. 
 

23:13 EB: Han pion voor en staat beter in een dubbel toreneindspel. 
 

23:17 EB: Marcel raakt kwal kwijt. Han 2 pionnen voor. 
 

23:18 EB: Arnout nog steeds 2 pionnen achter. 
 

23:19 Ronald: Prognose dan 4,5 - 3,5 voor de onzen? 
 

23:25 EB: Marcel lastig, maar heeft redelijke remise kansen. Han nog steeds 2 pionnen 

voor. Arnout ongewijzigd; 5-3 zou kunnen ... 
 

23:28 EB: Marcel geeft stuk weg. 
 

23:31 EB: Marcel verliest, 3,5-2,5. 
 

23:31 EB: Han nog steeds gewonnen. 
 

23:36 EB: Han wint, 4,5-2,5. 
 

23:38 EB: Arnout verloren, 4,5-3,5 gewonnen. 

 

Vervolgens behaalden we in de derde ronde een vlotte overwinning op 

Moerkapelle. Erik verloor weliswaar in goede stelling door een blunder, maar 

Marcel en Karel bezorgden ons een voorsprong van 2-1. Marcel offerde snel een 

kwaliteit voor heel veel spel. Met een mooie combinatie wist Marcel de kwaliteit 

achter om te zetten in een dame voor een toren en een loper. De rest van de partij 

verliep hierdoor kansloos voor zijn tegenstander. In Karels partij offerde zijn 

tegenstander een kwaliteit (uit nood?), maar Karel omzeilde alle klippen en 

haalde vakkundig het punt binnen. Door een plusremise van Han en een 

minremise van Henk behielden we een voorsprong van 3-2.  
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Daan speelde weer een 

spannende en zelfs erg 

zenuwslopende partij. 

Na de nodig twisten 

ontstond er uiteindelijk 

een wedloop op de 

vleugels. Daan op de 

vleugel van zijn dame 

en zijn tegenstander op 

de andere vleugel. Op 

één tempo besliste 

Daan de partij in zijn 

voordeel door promotie. Doordat Albert ook won was de winst veilig gesteld. 

Albert kreeg voor het eerst de kans om de uitdaging van Robbert in praktijk te 

brengen: met zwart op de tweede of derde zet h7-h5 te spelen tegen een 

vroegtijdig g2-g3 van wit. Dat is zeker speelbaar, maar ook werd de 

psychologische strijd meteen al gewonnen doordat zijn tegenstander direct met 

h2-h4 reageerde. De partij verliep daarna voorspoedig, met Lg4 werd de verdere 

verzwakking van de witte koningsstelling (met f2-f3) uitgelokt en wit werd 

langzaam maar zeker weggespeeld. Na een gemiste directe (tactische) winst 

moest er een beter staand eindspel met twee pluspionnen uitgespeeld worden, 

maar dat was zeker geen straf.  

 

Arnout offerde in de opening een pion voor langdurige druk, maar op het 

moment dat de slotfase inging stond hij er minder goed voor. Hoewel hij nog 

even werd 'getruct' - zijn tegenstander promoveerde tot dame door een paard 

af te leiden - eindigde de partij in remise. Einduitslag: 5,5 - 2,5. 

 

Boven het verslag van 

de vierde ronde op de 

site staat “Klinkende 

Zege Overschie R1”. 

Dat gold zeker voor de 

uitslag, maar toch was 

het geen gemakkelijke 

overwinning. Ondanks 

dat wij gemiddeld 

ruim 300 Elopunten 

meer hadden dan onze 

tegenstander. Arnout 

en Henk speelden remise tegen tegenstanders met respectievelijk 240 en 290 

ratingpunten minder. In beide partijen hadden de tegenstanders zich zeer goed 
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verweerd. Voor Hans (onze invaller) gold dat ook: remise met zwart tegen een 

tegenstander met 300 ratingpunten minder. In deze grappige partij kreeg de 

witte dame het “op haar heupen”, in het verslag lees ik namelijk over ”een hele 

serie schaakjes met de witte dame waarbij zelfs nog de pion op f7 verdween; 

daarna was het potremise”.  

 

De overige vijf partijen met een flink surplus aan Elopunten werden wel door 

de onzen gewonnen. Erik had een fraaie en leuke aanvalspartij, ingeleid met een 

overweldigend positioneel stukoffer. Albert had groot voordeel nadat zijn 

tegenstander de opening mishandelde, maar moest uiteindelijk nog veel risico 

nemen om te winnen, dus zeker niet goed gespeeld. Ook de andere drie 

overwinningen van Marcel, Han en Daan gingen bepaald niet van een leien 

dakje. Uiteindelijk toch een 6,5 - 1,5 uitslag op het scorebord.  

 

In de vijfde en dat later 

bleek de laatste ronde, 

bleven we steken op 

een zeer teleurstellend 

gelijkspel. Het was een 

wedstrijd die erg op 

een neer ging. Partijen 

die gewonnen hadden 

kunnen worden gingen 

verloren, zoals die van 

Erik en Albert en onze 

tovenaar Daniel wist 

met twee pionnen achter er nog een halfje uit te slepen. Karel zijn tegenstander 

ging in een relatief eenvoudige remisestelling opeens door zijn vlag. Henk won 

zijn partij kort na de opening door mat achter de paaltjes. Het zat dus niet mee, 

maar ook niet tegen.  

 

Onze topscorer Han speelde een prima pot en won fraai met een paardoffer op 

f7! Dat mogen we graag zien natuurlijk. De toppers Erik en Albert verloren 

helaas in de slotfase, na een prima gespeelde partij waarin groot voordeel 

opgebouwd was. Arnout stond een groot deel van de partij onder druk, vocht 

zich goed terug maar werd toen te optimistisch en verloor alsnog. Een 

ongelukkig seizoen voor hem, vooral nu er ook geen kans meer is om het te 

verbeteren. 

Jeroen gaf zelf het volgende commentaar op zijn partij, in feite illustratief voor 

de gehele wedstrijd: "Gisteren een aardige partij gespeeld, tegen een 

tegenstander die ik de afgelopen jaren vaker ben tegengekomen. Eigenlijk heel 

de wedstrijd langzaam maar zeker een overwicht gehad. Pion e5-e6 was 
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spannend, maar niet slecht. Gaf mij een zwakke pion, maar ik had meer dan 

voldoende spel. Mijn tegenstander speelde wat afwachtend en ik kreeg meer 

initiatief. Ik vertrouwde mijn stelling niet helemaal (bang voor tactische 

grappen met alle stukken dicht bij elkaar) en met zelf nog 1,5 minuut op de klok 

(en 2-0 voor) bood ik remise aan.". Stockfish beoordeelde de stelling als bijna +2, 

dus er had misschien meer in gezeten. Aan de andere kant waren Han en Henk 

er ook niet gerust op tijdens de wedstrijd. 

 

Als uitsmijter een partij 

van Karel, die de mooie 

score van drie uit drie 

haalde. En dat nog eens 

met drie keer zwart. 

Naar eigen zeggen elke 

keer vanuit een stelling 

die niet om aan te zien 

was. Maar hier ligt nu 

juist ook de kracht van 

hem. Hij heeft een 

enorme ‘fighting spirit’. 

Ik heb hem de afgelopen jaren ook vaak remise zien afslaan, zelfs in eindspelen 

waarin hij minder stond, onder het motto “daar ben ik niet voor gekomen, na 

dat hele eind rijden nondeju!” En in de meeste gevallen wint hij dan ook nog, 

grote klasse!  

 

Zelf vind ik het altijd boeiend om te zien hoe verschillend de kwaliteiten kunnen 

zijn van clubgenoten, terwijl de speelsterktes (resultaten) min of meer gelijk zijn. 

Theoretische kennis van het spel (opening, middenspel en eindspel), puur 

talent, positioneel inzicht, tactische vaardigheid, concentratievermogen en 

vechtlust. Ieder van ons bezit wel een aantal van deze kwaliteiten, maar niet 

alle. En de meesten vinden de eigen kwaliteiten natuurlijk mooier en 

belangrijker dan andere kwaliteiten, maar in de combinatie van alles betoont 

zich de meester! 

 

Uitgelichte Partij 2 
 

WIT Edwin van Dongen  ZWART Karel Looijmans 

TEAM De Willige Dame 1  TEAM Overschie R1 

COMPETITIE RSB Klasse 1B  BORD 2 

RONDE 1  DATUM 8 oktober 2019 
 

1. e4 c5, 2. Pf3 e6, 3. b4 cxb4, 4. d4 d5, 5. e5 Pc6, 6. Ld3 Pge7, 7. a3 Pf5, 8. Lxf5 
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exf5, 9. axb4 Lxb4+, 10. c3 Le7, 11. 0-0 0-0, 12. La3 Le6, 13. Dd3 a6, 14. Pfd2 Te8, 

15. f4 Pa5, 16. g4 g6, 17. g5 Tc8, 18. Tf3 h6, 19. gxh6 Kh7, 20. Th3 Pc4, 21. Lxe7 

Dxe7, 22. Pf3 f6, 23. exf6 Dxf6, 24. Ta2 Lf7, 25. Tg2 Kh8, 26. Pe5 Kh7, 27. Pd2 

Pxd2, 28. Dxd2 De6, 29. Thg3 Tg8, 30. Te2 Df6  
 

Edwin heeft hier natuurlijk groot 

voordeel, maar laat Karel met zijn 

volgende zet ontsnappen van de 

haak. Het witte plan is goed (de e-

lijn gebruiken om binnen te vallen), 

maar moet nauwkeurig uitgevoerd 

worden. Na 31. De1! Tc7, 32. Pf3 

Kh8, 33. Pg5! b5, 34. Tge3 zou wit 

zijn doel bereikt hebben, zonder 

enig tegenspel toe te laten. Een 

winstvariant is dan: 34. … b4, 35. 

Te6 Lxe6, 36. Txe6 Df8, 37. De5+. 
 

31. Tge3? g5! 
 

Karel grijpt direct zijn kans! 
 

32. Th3 … 
 

32. Tg3 g4 was nog het minste euvel 

geweest. 
 

32. …  gxf4+, 33. Kh1 Dg5, 34. De1 

Lh5  
 

In slechts enkele zetten is de partij 

helemaal omgedraaid, het is nu 

zwart die het initiatief en de 

mataanval heeft. Zie diagram. 
 

35. Tb2 b5, 36. Td3 Tce8, 37. Ta2 

Te6, 38. Df2 f3!, 39. h4 Dc1+ (0-1) 

 
 

Eindstand RSB Klasse 1B Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Overschie 1 9 26 ▪ 4½ 4 5½ 5½  6½  

2 Shah Mata 1 8 25½ 3½ ▪ 5 5  6½  5½ 

3 Dordrecht 2 7 23 4 3 ▪  5 5  6 

4 Moerkapelle 1 6 22 2½ 3  ▪ 5½  6½ 4½ 
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5 De Willige Dame 1 4 17½ 2½  3 2½ ▪ 4½ 5  

6 Sliedrecht 2 3 16½  1½ 3  3½ ▪ 4 4½ 

7 CSV 2 2 14 1½   1½ 3 4 ▪ 4 

8 Erasmus 2 1 15½  2½ 2 3½  3½ 4 ▪ 

 

Individuele Score Overschie R1 Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Henk Ochtman 4 5 2024 2090 

2 Han Smit 3½ 4 1967 2146 

3 Karel Looijmans 3 3 1927 2723 

4 Albert Segers 3 5 1982 1902 

5 Daan Smit 3 4 1865 1897 

6 Marcel Terluin 2½ 4 1923 1937 

7 Jeroen van der Meer 2½ 3 1869 1924 

8 Erik Brandenburg 2 4 2178 1885 

9 Hans Doornheim 1 2 1811 1897 

10 Arnout van Kempen 1 5 1822 1498 

11 Daniel Gavrilov ½ 1 1801 1818 

 

Overschie R2 - Sterke Tegenstand  

Het seizoen 2018-2019, waar wij op verzoek van de RSB alsnog in de eerste 

klasse waren geplaatst, was een ontzettend succesvol seizoen voor het tweede 

RSB-team. Een prachtige derde plek was toen het gevolg in een seizoen waarin 

in totaal drie teams zouden degraderen. Het was op z’n zachtst gezegd een 

droomseizoen in de eerste klasse met een team waarvan we op voorhand niet 

hadden verwacht zo hoog te mogen eindigen. Fanatieke eredivisievolgers 

zullen echter beamen dat promovendi wel eens vaker een héél goed eerste 

seizoen hebben, om het seizoen daarna alsnog weer hopeloos af te druipen naar 

de Eerste Divisie. Dit seizoen was het aan ons om te bewijzen dat wij echt in de 

eerste klasse thuis hoorden. Ten opzichte van het vorig seizoen waren er twee 

personele wijzigingen. Invaller Jesse van Dongen was gepromoveerd tot 

‘thuisspeler’, waar vader Gijs van Dongen had besloten iets minder te willen 

schaken en daarom enkel uitwedstrijden zou spelen indien nodig. Daarnaast 

hadden we good old Ronald Ruijtenberg in het team gekregen, wat leidde tot 

een gigantische versterking op het topbord. Net alsof FC Emmen opeens 

Cristiano Ronaldo of Lionel Messi in de aanval krijgt, maar dan in het schaken.  

door: Niels van Diejen en Ronald Ruijtenberg 
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We zouden hem echter ook wel broodnodig hebben. Door de versterkte 

degradatie van het vorig seizoen hadden we er ook sterke teams bij gekregen. 

Drie teams die met regelmaat een gemiddelde rating van 2000 of daarboven. 

Kortom het zag er op voorhand uit als een zeer moeilijk seizoen.  

 

De eerste pot speelden 

we thuis tegen Eramus, 

met deze wedstrijd een 

gemiddelde rating van 

‘slechts’ 1926. Ondanks 

dit kwamen we er maar 

bekaaid vanaf. Ronald 

‘Ruijt’ Ruijtenberg wist 

mooi remise te spelen 

tegen de voorzitter van 

Erasmus, Frank van 

Zutphen, net als Fokke 

Lindeboom dat deed tegen Cander Flanders. Daniel Gavrilov en David van der 

Vloed wisten te winnen van respectievelijk Ton Dulk en Arno van Houten. Jesse 

van Dongen had helaas geen droomdebuut, terwijl we ook broer Sam van 

Dongen zagen verliezen tegen de gehaaide Alek Dabrowski. Hans Doornheim 

moest het onderspit delven tegen Olivier Vrolijk en ikzelf ging er hard af tegen 

Marvin Dekker in mijn eigen Pools met wit. De score van 3-5 tegen een veel 

sterker team viel nog best mee, maar het je hoopt toch op meer. 

 

Tegen SOF/DZP 1 kwamen we met meer geluk dan wijsheid goed weg, terwijl 

we op rating een gemakkelijke overwinning hadden moeten boeken. Daniel 

Gavrilov had overigens nog nooit van Sommelsdijk gehoord en dus waren we 

uiteindelijk ruim een uur onderweg om er te komen. Enfin, Rob Hopman-Been 

was ons deze wedstrijd komen versterken, maar hij zag helaas een stuk over het 

hoofd. David van der Vloed ging, in een draak, onderuit tegen een sterke aanval 

van wit. Daniel Gavrilov behaalde een mooi remise tegen topspeler Adriaan 

Tieleman, terwijl ikzelf juist ontzettend goed wegkwam met een remise, en 

Ronald Ruijtenberg won zonder al te veel problemen. De overige partijen waren 

stuk voor stuk bizar. Hans Doornheim won plots met een prachtige combinatie 

een stuk, Fokke Lindeboom won met twee stukken achter op tijd van Daniel 

Mulder, die door zijn klok ging met ruim twee minuten resterende bedenktijd, 

en Gijs van Dongen wist in een remisestelling toch een overwinning te forceren. 

Dit alles leidde tot een 5-3 overwinning, wat uiteraard heerlijk voelde. 

 

De wedstrijd daarna, tegen Nieuwerkerk a/d den IJssel 1, ging het helaas mis. 

We hadden deze wedstrijd op basis van rating minimaal gelijk moeten spelen. 
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Op bord 8 verloor Jesse van Dongen onterecht en zag in tijdnood mat achter de 

paaltjes over het hoofd. David van der Vloed en ik kwamen niet verder dan 

remise. Daniel Gavrilov kreeg een onhoudbare aanval over zich heen. Fokke 

Lindeboom werd heel langzaam weggedrukt en Hans Doornheim kon zijn 

prestatie van de week daarvoor niet herhalen. Tegen al dit geweld konden we 

gelukkig wel twee zeer prachtige overwinningen zetten, die van Sam van 

Dongen en Ronald Ruijtenberg. Waarbij opgemerkt moet worden dat Sam al 

ruim voor tienen klaar was. Helaas bleven we dus thuis weer steken op 3-5. 

 

In Dordrecht moesten 

we strijden voor alles 

wat we waard waren. 

Mario Dirks viel in op 

bord twee en deed dit 

verdienstelijk, maar het 

punt ging helaas toch 

naar zijn tegenstander. 

Ook Hans Doornheim 

en ik verloren. Zowel 

Hans als ik speelden al 

een beroerd seizoen, 

maar de partij in Dordrecht was wellicht onze slechtste partij van het hele 

seizoen. Vol drama zagen we tevens dat Ronald Ruijtenberg er slecht voor 

stond. Zijn tegenstander, John van de Laar, was mogelijk geheel terecht 

geïntimideerd door het statuur van Ronald en liet hem goed wegkomen met 

remise. Ook Gijs van Dongen wist remise te houden, terwijl Fokke Lindeboom 

met een prachtige aanval een overwinning wist op te eisen. Sam van Dongen 

had ondertussen alweer voor 22:00 uur de wedstrijd gewonnen en David van 

der Vloed deed iedereen verbazen door de versnelde draak te spelen. Dit 

verbaasde iedereen omdat hij zich in de auto door mij had laten vertellen hoe 

het werkte, maar ik hem daarbij nog wel had gewaarschuwd met de woorden: 

“Het is een zeer theoretische opening.”. “Theorie? Ik dacht ’t nie!”, moet David 

gedacht hebben. Hij speelde namelijk ‘gewoon’ en won, waardoor we eindigden 

met een gelijkspel. Een uitslag waar we mee konden leven. 

 

Vanaf dit moment zou het seizoen echt lastig worden. We stonden op een vijfde 

plaats met slechts twee punten boven de degradatiestreep, terwijl we nog 

moesten spelen tegen de kampioenskandidaten CSV 1 en Sliedrecht 1. Daar 

tegenover stond wel nog de ontmoeting met degradatiekandidaat WSV 1. Als 

we van WSV 1 zouden winnen was er een grote kans dat we niet zouden 

degraderen, maar dan moest alles wel meezitten. Het liefst laat je het daar niet 

op aan komen, maar winnen van Sliedrecht en CSV leek ons niet echt reëel.  
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Sliedrecht bezocht ons 

met de invalster Dana 

Verheij, waardoor zij 

de laagste gemiddelde 

rating hadden tot dan 

toe (1948). Zij is echter 

een niet te vergissen 

internationaal talent en 

dat ondervond helaas 

ook Fokke Lindeboom. 

Ook Sam van Dongen 

moest het deze keer vrij 

snel afleggen en wel tegen medetalent Adrian Mensing. Zelf verloor ik ook. 

Naamgenoot Niels Mijnster met een rating van ruim 2200 punten bleek te sterk. 

Zijn rating maakte mijn verlies niet minder zuur. Ik had een tijd mooi spel, maar 

ik verprutste weer een wedstrijd in dat toch al vreselijke seizoen. Ronald 

Ruijtenberg hield daarentegen prachtig remise tegen Peter van den Berg en 

Daniel Gavrilov deed hem dit na tegen de jonge Tobias Dekker. Ook de remise 

van David van der Vloed tegen Jorik Klein was mooi, maar nog mooier waren 

de remise van Jesse van Dongen tegen de ervaren Willem Kuiper en die van 

Hans Doorheim tegen Willem Gijsen met een rating van ruim 2000 punten. 

Helaas dus een verlies van 2,5-5,5, dat eerlijk gezegd wel veel slechter uit had 

kunnen vallen. 

 

Voor de topwedstrijd 

tegen CSV 1 stroopten 

we onze mouwen nog 

eens goed op en doken 

we de boeken nog 

maar een keer in. Het 

schaken werd dus een 

fulltime bezigheid voor 

de meeste van ons. Het 

schijnt dat Jesse van 

Dongen schaakboeken 

in zijn schoolboeken 

had verstopt, dat David van der Vloed nog enkel schaakpodcasts luisterde en 

Hans Doornheim schaakpuzzels achter het stuur oploste. Fokke Lindeboom 

deed ook niet langer aan laboratoriumproeven, maar slechts aan het uitvoeren 

van opening gerelateerde proeven. CSV had echter geluk dat het coronavirus 

ook Nederland bereikte en het seizoen werd afgelast. De RSB besloot enige tijd 
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later dat er dit seizoen geen promotie en degradatie plaatsvindt en dus wachten 

ons aankomend seizoen dezelfde tegenstanders. Ronald Ruijtenberg was onze 

ongeslagen topscoorder met een score van 3,5 uit 5, terwijl ook Gijs van Dongen, 

Sam van Dongen, David van der Vloed en Daniel Gavrilov een goed seizoen 

kenden. Het is jammer dat we dit seizoen minder goed scoorden dan het seizoen 

daarvoor, maar gezien de versterkte degradatie van het seizoen daarvoor 

natuurlijk niet zo gek. Het was duidelijk: wij waren geen FC Emmen, maar 

Ronald was dit seizoen stiekem wel onze Ronaldo of Messi. Jesse van Dongen 

kon het seizoen gelukkig afsluiten met zijn eerste halfje van het seizoen en wist 

daarmee toch wat glans te geven aan zijn debuutseizoen. Met zijn 12 jaar durven 

we echter positief naar de toekomst te kijken. Hans Doornheim en ik hadden 

een minder goed seizoen, maar we kijken uit naar de revanche van 2020-2021! 

Veel dank aan Mario Dirks en Rob Hopman-Been voor het invallen! 

 

Uitgelichte Partij 1 

In het  voor  Rotterdammers - zijn wij niet eigenlijk Rotterschakers? - ver weg, 

maar voor mij bijna een thuiswedstrijd, gelegen Sommelsdijk boekte ik mijn 

eerste overwinning voor Overschie R2. Tegen een jeugdig talent notabene. 

Althans, dat maak ik mezelf maar wijs. 
 
 

WIT Ronald Ruijtenberg  ZWART Remco Osseweijer 

TEAM Overschie 2  TEAM SOF/DZP 1 

COMPETITIE RSB Klasse 1A  BORD 1 

RONDE 2  DATUM 29 oktober 2019 
 

1. d4 Pf6, 2. c4 d6, 3. Pf3 g6, 4. g3 

Lg7, 5. Lg2 0-0, 6. 0-0 Pbd7, 7. Pc3 

Tb8, 8. e4 e5, 9. h3 Te8, 10. Le3 a6, 

11. a4 b6, 12. Dc2 Lb7, 13. Tad1 

exd4, 14. Pxd4 Pc5, 15. f3 Pfd7, 16. 

Lf2 Pe5, 17. Pd5 Dd7, 18. b3 Pe6  
 

Tot zover niets bijzonders. In dit 

soort stellingen lijkt het altijd of wit 

heel goed staat, maar omdat de 

zwarte stelling geen zwaktes 

vertoont is het lastig een concreet 

plan te vinden. 

Zie het hiernaast gegeven diagram. 
 

19. f4 Pc6, 20. Pxc6 Lxc6, 21. f5 … 
 

Mijn oorspronkelijke plan was hier 21. e5 Lxd5, 22. Txd5 met toch wel een voor- 
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deel  voor wit. Ik weet nog steeds niet waarom ik dat niet gespeeld heb, dus 

vraag me er dan ook NIET naar. 
 

21. … Pc5, 22. Ld4 Lxd5, 23. cxd5 

Lxd4+, 24. Txd4 a5, 25. f6 g5 
 

Gezien, maar onderschat. Als zwart 

het nuchter speelt wint hij een pion. 
 

26. Tf5 Te5, 27. Txe5 dxe5, 28. Td1 

Dd6, 29. Tf1 Pd7, 30. De2 Pxf6, 31. 

Df3 … 
 

Zie het hiernaast gegeven diagram. 
 

31. … Pd7? 
 

Bedankt, wit staat weer aan het roer! 
 

32. Dxf7+ Kh8 33. Dh5 Tf8 34. Txf8+ 

Dxf8 35. Dxg5 Df6 
 

Ik houd de dames op het bord om te profiteren van mogelijkheden in de aanval 

tegen de zwarte koning. 
 

36. Dg4 Dd6, 37. h4 Pc5, 38. Df3 

Kg7, 39. Lh3 Dg6, 40. Lf5 Dh6, 41. 

Dc3 Dd6, 42. Kh2 h6, 43. Df3 Df6, 

44. Kh3 Kf7, 45. De3 Kg7, 46. Dc3 

Kf7, 47. Dc4 De7?? 
 

Nu wint 48. d6+ meteen, maar zoals 

zo vaak kijk ik het eerste naar de 

positionele aspecten. Ik was namelijk 

met een PLAN bezig. Zie diagram. 
 

48. Db5 ?? De8??? 
 

Nu zie ik het wel! 
 

49. Lg6+ (1-0) 

 

Uitgelichte Partij 2 
 

WIT Leon Struik  ZWART Hans Doornheim 

TEAM SOF/DZP 1  TEAM Overschie 2 

COMPETITIE RSB Klasse 1A  BORD 8 

RONDE 2  DATUM 29 oktober 2019 
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1. e4 e6, 2. d4 d5  
 

In zijn openingsboekje over het Frans (en het Caro-Kann) behandelt Euwe deze 

stelling strikt logisch: de pion op e4 staat aangevallen. Wit moet nu kiezen uit 

één van de vier mogelijkheden: doorschuiven (3. e5), dekken (3. Pc3/d2, De2), 

offeren (3. Le3, 3. f3) en ruilen (3. exd5). 
 

3. exd5 exd5 
 

Lief zwartspelertje beginnende met Frans te spelen: het naakte feit dat wit niet 

de meest ondernemende voortzetting kiest betekent NIET dat zwart beter staat! 

De stelling is gelijk. Of eigenlijk een heel licht voordeel voor wit, die immers 

steeds een zet voorloopt. 
 

4. Ld3 Ld6, 5. Pf3 … 
 

De theorie zegt dat wit hier Pe2 en Lf4 moet spelen. Dat gebeurt uiteindelijk in 

de partij ook, maar op zo’n manier dat wit het voordeel van de voorzet kwijt is. 
 

5. … Pe7, 6. 0-0 0-0, 7. Pc3 c6, 8. Lg5 f6, 9. Le3 Lf5, 10. Pe2 Te8, 11. c3 Dc7, 12. 

Dc2 Lxd3, 13. Dxd3 Pg6. 14. h3(?) … 
 

Vrijwillige verzwakking die uitnodigt tot ‘iets maal h3 en Pf3 schaak’. 
 

14. … Pd7, 15. Dd2 Te7, 16. Pe1 

Tae8, 17. Pd3 Pdf8, 18. Tae1 Kf7, 19. 

a3 Ph4, 20. 

Lf4 … 
 

Tot hier is er weinig opmerkelijks 

gebeurd. Hopelijk kijkt u nu ook 

naar Txe2 en Lxf4. Zie diagram.  
 

Der Fritz sagt: 20. … Txe2,  21. Txe2 

Txe2, 22. Dxe2 Lxf4, 23. g3 Lxg3, 24. 

Dg4 Lh2+, 25. Kh1 Phg6, met de 

beoordeling dat de stelling gelijk is. 
 

20. … Pfg6, 21. Lxd6 Dxd6, 22. Pg3 

Dd7, 23. Txe7+ Pxe7, 24. Pc5?? … 
 

Beter is natuurlijk Kh2. Dan staat zwart wel een ietsje beter, maar ook niet meer 

dan dat. Dit kost een pion. Het ‘iets maal h3’ volgt subiet. 
 

24. … Dxh3, 25. gxh3 Pf3+, 26. Kg2 Pxd2, 27. Td1 Pc4, 28. Pxb7?? … 
 

Begrijpelijk maar eigenlijk een nog grotere fout dan Pc5. De zwarte toren gaat 

op de tweede rij dood en verderf zaaien (en oogsten)! 
 

28. … Tb8, 29. Pc5 Txb2, 30. Ta1 Pe3+, 31. Kf3 Pc2, 32. Td1 Pxa3, 33. Ta1 … 
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Het zwarte paard heeft een rondreis à la Capablanca gemaakt. Thematisch zou 

zwart nu Pc4 moeten willen doen. Thematiek is leuk voor de boekjes, maar niet 

voor de praktijk. 
 

33. … Pb5, 34. Pe2 Tc2, 35. Pa4 Pf5, 36. Pc5 Pfd6, 37. Pa4 Pe4, 38. Ke3 Pbd6, 39. 

Kd3 Td2+, 40. Ke3 Pc4+, 41. Kf3 Pg5+ (0-1) 
 

En na deze laatste zet van zwart gaf wit op. 
 

Uitgelichte Partij 3 
 

WIT Richard Zijleman  ZWART Ronald Ruijtenberg 

TEAM Nieuwerkerk a/d IJssel 1  TEAM Overschie 2 

COMPETITIE RSB Klasse 1A  BORD 1 

RONDE 3  DATUM 22 november 2019 
 

1. e4 e6, 2. d4 d5, 3. Pc3 Lb4, 4. e5 Dd7  
 

Dit wordt niet zo vaak gespeeld. Veel gebruikelijker is 4. … c5, dus de meeste 

witspelers gaan hier even in de denktank. Ik niet. 
 

 5. a3 Lxc3+, 6. bxc3 Pe7, 7. Ld3 b6, 8. Dg4 g6, 9. h4 h5, 10. Df3 La6, 11. Lg5 Lxd3, 

12. Dxd3 Pbc6, 13. Pe2 … 
 

Op de koningsvleugel kan zwart 

niets zinnigs uitrichten, dan maar 

de andere kant op! 
 

13. … 0-0-0, 14. 0-0 Pa5, 15. Tfb1 

Kb7, 16. Pc1 Pc4, 17. Pb3 Ka8 
 

Er dreigt tenslotte toch Pc5+. 
 

18. a4 … 
 

Zie het hiernaast gegeven diagram. 
 

18. … Tde8  
 

Deze zet van de toren moet wel 

even om het paard van e7 te 

kunnen spelen. 
 

19. a5 Pc6, 20. axb6 cxb6, 21. Ta2 Tc8, 22. Pd2 P6a5, 23. Pb3 …  
 

Echt een plan heeft wit niet, maar zwart eigenlijk ook niet.  
 

23. … Tc7, 24. Pxa5 bxa5! 
 

Nogal verassend te noemen. Zwart wordt ineens actief langs de b-lijn. Het paard 

op c4 is de ideale blokkadeur. Jaha … Nimzowitsch, Mein System undsoweiter. 
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25. Lc1 Tb7, 26. Tba1 Thb8, 27. La3 

Tb1+ 
 

Zie het hiernaast gegeven diagram. 
 

28. Kh2? … 
 

Automatisch gespeeld door wit, 

maar verliezend! Had ik gezien! 

Echt wel! Het enige is hier Lc1 

terug, waarna zwart een licht 

initiatief houdt maar ook niet meer 

dan dat. Wit overziet echter de 30e 

zet van zwart. 
 

28. … Txa1, 29. Txa1 Pxa3, 30. 

Txa3 De7! 
 

Nu is het slechts een kwestie van tijd. 
 

31. Txa5(?) Dxh4+, 32. Dh3 Dxf2, 33. Tc5 Tb1, 34. ,Tc7 Td1, 35. c4 Df4+ (0-1) 

 

Eindstand RSB Klasse 1A Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Erasmus 1 10 29½ ▪   5½ 7 5 6 6 

2 Sliedrecht 1 9 28½  ▪ 4 7½  5½ 5½ 6 

3 CSV 1 9 24½  4 ▪ 5 6  5 4½ 

4 Dordrecht 3 4 18½ 2½ ½ 3 ▪ 4 4 4½  

5 SOF/DZP 1 3 18 1  2 4 ▪ 3 3 5 

6 Overschie 2 3 17½ 3 2½  4 5 ▪  3 

7 WSV 1 2 16 2 2½ 3 3½ 5  ▪  

8 Nieuwerkerk a/d I 2 15½ 2 2 3½  3 5  ▪ 

 

Individuele Score Overschie R2 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Ronald Ruijtenberg 3½ 5 1965 2005 

2 David van der Vloed 3 5 1730 1881 

3 Fokke Lindeboom 2½ 5 1693 1703 

4 Daniel Gavrilov 2 4 1801 1960 

5 Sam van Dongen 2 4 1844 1808 
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Individuele Score Overschie R2 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

6 Gijs van Dongen 1½ 2 1862 1985 

7 Hans Doornheim 1½ 5 1811 1688 

8 Niels van Diejen 1 5 1746 1672 

9 Jesse van Dongen ½ 3 1637 1513 

10 Mario Dirks 0 1 1493 1037 

11 Rob Hopman-Been 0 1 1861 1013 

 

Overschie R3 - Even Warmdraaien 

Vol goede moed begon 

het hernieuwde derde 

aan het nieuwe externe 

seizoen. Onze eerste 

wedstrijd stond op de 

planning voor oktober 

2019. Een tijd waar we 

met Corona nog een 

biertje bedoelde, Dick 

Advocaat nog maar net 

was begonnen met het 

opruimen van de puin-

hopen van Jaap Stam en ik nog nooit een luier had verschoond. Een periode 

waarin wij als schaakteam nog in de waan waren dat we best weleens voor het 

kampioenschap konden gaan. Met het grotendeels behouden van het oude team 

en met aanwinst Serge Erdtsieck, die als sterke vervanger van de vertrokken 

Mario Dirks fungeerde (stage in  Finland), zou er toch wat te halen moeten zijn. 

 

Na de eerste wedstrijd kwamen we er al snel achter dat het toch een pittige kluif 

zou worden. Tegen het lager geklasseerde Barendrecht/IJsselmonde  (1469 tegen 

1305) werd er meteen gelijk gespeeld. Jammer, maar kan de beste gebeuren. Wel 

was het leuk dat aanstormend talent Kris van den Heuvel zijn debuut heeft 

gemaakt en zeer verdienstelijk heeft gespeeld. 

 

De tweede wedstrijd kon ik zelf helaas niet meespelen. Een geluk bij een 

ongeluk was dat Mario Dirks alweer voortijdig uit Finland terug was gekomen. 

Het ongelukkige is dat hij na roekeloos rijgedrag met zijn quad uit de bocht is 

gevlogen en hierdoor een nare armblessure heeft opgelopen. Het geluk voor ons 

is dat we weer een ijzersterke speler en co-captain terug hebben. Hij mocht dan 

door: Edwin van Kleeff en Serge Erdtsieck 
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ook direct het kapiteinsstokje van mij overnemen. Na afloop van deze tweede 

ronde mocht er wederom een gelijke stand op het bord geschreven worden. 

 

De derde ronde gingen 

we op bezoek bij het 

cluppie van onze Henk 

Ochtman. Erasmus uit 

is altijd lastig. Dit was 

de periode waarin ik 

net een paar dagen aan 

het stuntelen was met 

het verschonen van 

luiers en waarbij het 

woord nachtrust even 

niet meer bestond voor 

mij. Ondanks dat dit aan het spel af te zien was, wist ik er gelukkig nog wel een 

halfje uit te persen. Een spannende avond werd het nog met uitblinkers Ruud 

Gorseman en Martin Schlüter, maar aan het einde van de avond moesten we 

toch het onderspit delven tegen de club van Henk. Twee punten uit drie 

wedstrijden. Het werd tijd om in het nieuwe jaar enkele punten te gaan halen. 

 

Bij het aanbreken van het jaar 2020 was de eerste besmetting met Corona 

(COVID-19) in Europa een feit, had de kleine generaal Dick ‘Tricky Dick’ 

Advocaat van Feyenoord een goed geoliede machine gemaakt en draaide ik 

mijn hand niet meer om voor een schone luier. Ons team had goed gekeken naar 

de prestaties van Dick, want ook wij hadden de ommekeer gevonden. In de 

vierde en vijfde ronde werd namelijk zeer verdienstelijk gewonnen met 6-2 en 

5½-2½. Om eerlijk te zijn weet ik zelf niet heel veel meer van deze avonden, 

maar we stonden uiteindelijk op een riante (gedeelde) tweede plek waarbij we 

de laatste twee wedstrijden nog tegen de nummer één en twee moesten spelen. 

 

We hadden nog alles in 

eigen hand om tweede 

te worden en promotie 

af te dwingen. Wat kon 

ons nog tegenhouden? 

Niemand, of toch wel? 

Ja, dus! Het gevreesde 

Coronaspook was ook 

in ons land opgedoken 

en dus werd de RSB-

competitie afgelast. Dit 
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is uiteraard zeer te begrijpen, maar wel eeuwig zonde. Volgend jaar beter zullen 

we maar zeggen! 

 

Ter afsluiting een leuke winstpartij van Mario Dirks uit de vijfde en dus tevens 

laatste ronde. 

 

Uitgelichte Partij 
 

WIT Michiel Landman  ZWART Mario Dirks 

TEAM De Pionier 3  TEAM Overschie 3 

COMPETITIE RSB Klasse 3C  BORD 2 

RONDE 5  DATUM 20 februari 2020 
 

1. d4 d5, 2. c4 c6, 3. Dc2 Pf6, 4. Pf3 g6, 5. e3 Lg7, 6. Pc3 0-0, 7. Ld2 Pbd7, 8. cxd5 

cxd5, 9. Ld3 Pb6, 10. e4?! … 
 

Geen goede timing omdat wit nog niet gerokeerd heeft. Mario snoept nu brutaal 

de witte pion op d4 mee. 

 

10. … dxe4, 11. Pxe4 Pxe4, 12. Lxe4 Lxd4, 13. Pxd4 Dxd4, 14. Td1 Df6, 15. 0-0 
 

Wit heeft voldoende compensatie: loperpaar en de verzwakte zwarte velden in 

zwarts koningsstelling. 
 

15. … e5? 
 

Niet zo goed. Wit had nu met 16. f4! sterke aanval kunnen krijgen. Veel beter 

was 15. … Lf5, want stukkenruil is in het voordeel van zwart. 
 

16. Lc3?! De7, 17. a3 Te8, 18. Lb4 

Dg5, 19. Dc7 Lf5, 20. f3 Le6, 21. 

Lxb7 Tab8, 22. La6? … 
 

Wit gaat in de fout. Mario reageert 

alert. Zie diagram. 
 

22. … Pd5! 

Een tweetraps raketvork: eerst op 

de dame en loper en er dreigt ook 

23. … Pe3 met een vork op de twee 

torens. 
 

23. Txd5 … 
 

Ook volgens Fritz nog het beste. 
 

23. … Lxd5, 24. Lc3 De7 
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Mario start nu een nuttige jacht op ruil van de dames. Wit probeert dit natuurlijk 

te ontwijken, maar dat resulteert in stukverlies. 
 

25. Da5 Dd8, 26. Da4 Lb3, 27. De4?? Db6+, 28. Kh1 Dxa6 
 

Met een toren meer is de executie onafwendbaar, langzaam maar genadeloos. 
 

29. Te1 f6, 30. h3 Dc4, 31. De3 Dc7, 32. Lb4 Lf7, 33. Tc1 Db6, 34. De2 a5, 35. Lc3 

Tbc8, 36. Kh2 Lc4, 37. De1 a4, 38. Tc2 Lb3, 39. Te2 Dd6, 40. Td2 Dc7, 41. Kh1 

Tcd8, 42. Txd8 Txd8, 43. Kh2 e4+, 44. g3 exf3, 45. Df2 Dc6, 46. h4 De4 (0-1) 

 

Eindstand RSB Klasse 3C Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Spijkenisse 2 10 28½ ▪ 4½   6 7 5 6 

2 Fianchetto / HZPS 5 6 23½ 3½ ▪ 4  4 5½  6½ 

3 Messemaker 1847 2 6 23  4 ▪ 4 4  4 7 

4 Overschie 3 6 23   4 ▪ 3½ 5½ 4 6 

5 Erasmus 4 6 20 2 4 4 4½ ▪  5½  

6 De Pionier 3 4 17 1 2½  2½  ▪ 5½ 5½ 

7 Barendr./IJsselm. 4 2 16 3  4 4 2½ 2½ ▪  

8 CSV 4 0 9 2 1½ 1 2  2½  ▪ 

 

Individuele Score Overschie R3 Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Martin Schlüter 4½ 5 1447 1749 

2 Ruud Gorseman 4½ 5 1406 1654 

3 Edwin van Kleeff 2½ 3 1350 1679 

4 Jan de Liefde 2½ 3 1622 1494 

5 Serge Erdtsieck 2½ 4 1708 1630 

6 Dick Bothof 2 2 1446 2057 

7 Wil de Gids 2 5 1510 1323 

8 Mario Dirks 1½ 4 1493 1419 

9 Jurriaan Verbeek 1 3 1630 1442 

10 Cor van Lennep 0 1 1593 726 

11 David Prins 0 3 1413 655 

12 Pim Heij 0 1 - 470 

13 Kris van den Heuvel 0 1 - 474 
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Overschie V1 - Luctor et Emergo 

Hieronder vindt u de verrichtingen van het eerste viertal van Overschie van het 

seizoen 2019-2020. Het seizoen is halverwege afgebroken vanwege de 

coronacrisis, dus er zijn maar vier rondes gespeeld waarvan ons team er in drie 

mocht optreden. 

 

Ons seizoen 2019-2020 

begon rustig: de eerste 

ronde hadden we een 

bye. De tweede ronde 

was tegen Spijkenisse 

en werd een dag na het 

Sinterklaasfeest bij ons 

thuis gespeeld. Ik zou 

er het liefst niets over 

schrijven, omdat we 

met een 0-4 nederlaag 

enorm op onze plek 

werden gezet. Marcel Terluin op bord 1 had nog even hoop. Hij kwam tegen 

een sterke tegenstander verrassend soepel uit de opening, maar na enkele 

onnauwkeurigheden in het dameloze middenspel maakte hij een blunder die 

werd afgestraft met kwaliteitsverlies. Hij verloor dus uiteindelijk de partij. Hans 

Doornheim op bord 2 gaf een pion weg en werd daarna rustig en vakkundig 

van het bord geschoven. Ikzelf probeerde een Scandinavisch met Pf6. Dat speel 

je in de hoop dat je een tegenstander treft die dat niet zo goed kent, zodat jij 

degene bent die in bekender terrein zit. Maar helaas, zoals mijn tegenstander 

nadien fijntjes uitlegde, had hij dat zelf veel gespeeld. Dus tja, daar ging mijn 

voordeel - en na wat onnauwkeurigheden ook de partij. Serge Erdtsieck heeft in 

zijn partij wat pionnenoffers moeten doen om in het centrum niet in de 

problemen te raken. Uiteindelijk hield zijn tegenstander twee vrije pionnen op 

de a- en b-lijn over, en die bleken te sterk. Tel daar tijdnood bij op en het werd 

zomaar 0-4. 

 

Daarna mochten we op 7 februari 2020 tegen Charlois Europoort 2 (team 1 zit 

overigens ook in dezelfde poule). De avond op bord 3 (mijn bord) ging snel. Ik 

probeerde het Londensysteem, maar deed dat verre van perfect. Mijn 

tegenstander wist zijn witveldige loper op f5 en dame op a5 te krijgen, waarna 

ik snel in de problemen kwam. Toen mijn dame dreigde opgesloten te worden 

kon ik alleen nog mijn witveldige loper met schaak voor een pion ruilen om de 

dame een vluchtveld te geven. Dan sta je een stuk achter, nauwelijks 

compensatie en mijn tegenstander speelde het goed uit. Na ongeveer drie 

door: David van der Vloed en Ronald Ruijtenberg 



 

   51 
 

 

kwartier moest ik opgeven. Volgende keer beter opletten. En meer tijd 

gebruiken. 

 

Met dit in het achterhoofd ging ik bang kijken bij mijn teamgenoten, ik hoopte 

niet tot een tweede 4-0 aangezet te hebben. Dat viel gelukkig mee. Invaller Erik 

Brandenburg had een prachtige aanval op het bord staan, zijn tegenstander 

stond op het punt minstens een stuk of een kwaliteit te verliezen. Het duurde 

dan ook niet lang voordat Erik een hand naar zich uitgestoken kreeg. Geweldige 

invalbeurt Erik! Je hebt het eerste punt van viertal 1 binnengehaald. Bij Serge 

Erdtsieck ging het ook goed. Hij had een witte loper waar zijn tegenstander een 

paard had. Maar dat paard stond wel op f1, noodzakelijk voor verdediging. 

Toen Serge netjes alles in stelling had gebracht, verzette hij een pion om zijn 

witte loper direct mee te laten doen met de aanval en de tegenstander gaf op. 

Na de opgave bleek zijn tegenstander - de eerder in dit jaarboek genoemde 

verraderlijke Pearl  Uyttenhove - overigens f4 over het hoofd te hebben gezien, 

waarmee hij de boel nog lang had kunnen redden. Het is me niet helemaal 

duidelijk of Serge dan niet gewonnen zou hebben, maar een te vroege opgave 

was het zeker. Maar goed, een te vroege opgave is ook een opgave, dus 2-1 voor 

de onzen.  

 

Dan was alleen nog de partij van Hans Doornheim over en die stond niet goed. 

Hij had een flinke aanval te verduren en toen hij zijn dame zelfs weggaf om een 

directe dreiging kwijt te raken, dacht ik: nu gaat hij opgeven. Maar dat deed hij 

niet. Hij liet zijn tegenstander rustig hergroeperen voor een hernieuwde aanval. 

Daarbij liet Hans ook nog zijn toren afruilen. Althans dat leek zo. De toren 

waarmee hij had moeten terugslaan kon nu ook naar de achterste lijn en we 

hadden een klassiek geval van mat achter de paaltjes. Zo stal Hans met een toren 

en een dame achter toch nog de winst! Zijn tegenstander baalde ongetwijfeld, 

maar ik heb het niet gemerkt, zo netjes als hij reageerde. Hans bleek het 

natuurlijk allemaal uitgedacht te hebben en had bedacht dat dit trucje nog zijn 

enige kans was. Dat dat ook nog lukte is bewonderenswaardig én voelt als 

piraterij, maar ja ‘it’s all in the game’. Proficiat Hans! Zo werd het 1-3, de eerste 

winst van ons viertal.  

 

De volgende, vierde en naar later bleek: laatste ronde, werd thuis gespeeld op 6 

maart tegen de buren van Erasmus. Die avond ging ons goed af met twee 

winsten en een remise. Alleen onze goalgetter van de vorige keer was helaas de 

enige die een nul moest laten staan. Al met al een avond waardoor we na de 

eerste 4-0 weer hoop kregen. Om, helaas, een week of wat later te horen dat het 

allemaal niet meer doorging. Zo strandden we in de middenmoot van de 

competitie. Hopelijk kunnen we volgend jaar de ingezette stijgende lijn 

voortzetten! 
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Ter afsluiting nog de lucky winstpartij van Hans uit de derde ronde, met 

opmerkingen van ‘de Ruyt’. 

 

Uitgelichte Partij 
 

WIT Eduard Smits  ZWART Hans Doornheim 

TEAM Charlois Europoort V2  TEAM Overschie V1 

COMPETITIE RSB Viertallen Klasse 1A  BORD 2 

RONDE 3  DATUM 7 februari 2020 
 

1. d4 d5, 2. Pf3 e6, 3. c4 c5, 4. e3 dxc4 
  

Dit zou ik hier niet doen, want 

zwart lost ‘vrijwillig’ het probleem 

van op, de koningsloper. Die kan 

nu in één keer naar c4. 
 

5. Lxc4 cxd4  
 

Eenzelfde opmerking als de 

voorgaande, maar deze keer over 

de loper van c1. Laat die maar 

lekker een tijdje tegen e3 aankijken. 

Nu gaat de partij over in een 

aangenomen damegambiet. 
 

6. exd4 Pf6, 7. 0-0 Pc6, 8. Pc3 Le7, 9. a3 0-0, 10. Te1 Pd5, 11. Pe4 a6, 12. b4 b6, 

13. Lb3 Lb7, 14. Dd3 Pf6 
 

De spelers spelen nogal omzichtig. Pas na 16. Lg5 komt er wat tekening in de 

strijd. Zie het bovenstaande diagram. 
 

15. Pc3 Tc8, 16. Lg5 Pd5, 17. Pxd5 

exd5, 18. Lxe7 Pxe7, 19. Te3 Pg6, 

20. Tae1 Df6, 21. Lc2 Tfd8, 22. Pe5 

Pf8? 
 

Zwart overziet een kleinigheid. 

Noodzakelijk was Td7 om f7 

gedekt te houden na Tf3. 
 

23. Tf3 De6, 24. Txf7 Dxf7, 25. Pxf7 

Kxf7, 26. Df3+ Kg8, 27. Lf5 Te8 
 

Een geval waarin zo’n beetje iedere 

zet wint behalve de gespeelde. Zie 

het hiernaast gegeven diagram. 
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28. Txe8??? Tc1+ (0-1) 
 

Een nuttige overwinning zegt een teamcaptain dan en gaat over tot de orde van 

de dag. 

 

Eindstand RSB Viertallen Klasse 1A Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Spijkenisse V1 6 10 ▪  3 4  3  - 

2 Charlois Europoort V1 6 9  ▪   3 3½ 2½ - 

3 Krimpen a/d IJssel V1 5 8 1  ▪  2½

2 
2 2½ - 

4 Overschie V1 4 5½ 0   ▪  3 2½ - 

5 Dordrecht V1 2 5  1 1½  ▪  2½ - 

6 Charlois Europoort V2 1 4½ 1 ½ 2 1  ▪  - 

7 Erasmus V1 0 6  1½ 1½ 1½ 1½  ▪ - 

8 Bye - - - - - - - - - ▪ 

 

Individuele Score Overschie V1 Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Erik Brandenburg 2 2 2178 2780 

2 Hans Doornheim 1 3 1811 1824 

3 David van der Vloed 1 3 1730 1683 

4 Serge Erdtsieck 1 2 1708 1646 

5 Marcel Terluin ½ 2 1923 1863 

 

Overschie V2 - Fifty-Fifty 

Een groot aantal erg 

enthousiaste Overschie- 

schakers zorgde ervoor 

dat de club naast de 

gebruikelijke achttallen 

met maar liefst drie 

gemotiveerde viertallen 

kon uitkomen.  Van Erik 

Brandenburg kreeg ik 

het verzoek aanvoerder 

te worden van V2, dat in 

eerste instantie zou 

door: Ruud Gorseman en Albert Segers 
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bestaan uit Dick Bothof, Martin Schlüter, David Prins en ondergetekende (red. 

Ruud Gorseman). Al direct bleek de belangrijkste taak van een viertalleider te 

bestaan uit het regelen van voldoende spelers. David gaf al direct aan dat er 

sprake moest zijn van een communicatiestoornis, omdat hij niet in staat was mee 

te spelen. Gelukkig voor ons, maar uiteraard erg jammer voor Mario Dirks. Hij 

moest door een blessure zijn stage in het hoge noorden afbreken en wilde graag 

ons viertal completeren. De eerste wedstrijd lukte dat nog niet en viel Edwin 

van Kleeff in. Helaas begonnen we slecht tegen Erasmus en verloren met 1-3. 

Martin boekte als enige winst tegen iemand met een veel hogere rating. 

Drie weken later traden we aan tegen WSV. Ricardo van Oldenbarneveld viel 

in voor Dick en de punten werden gedeeld (2-2), met winst voor Martin en ik. 

 

Het nieuwe jaar begon goed, winst in en tegen Maassluis. Mario en Martin 

wisten te winnen en ik speelde zelf gelijk. Wil de Gids had helaas een mindere 

invalbeurt. In dezelfde samenstelling werd in februari aangetreden tegen 

Ashtapada en speelden we weer gelijk door winst van Mario en ik. 

 

Op 10 maart speelden 

we helaas onze laatste 

wedstrijd. Er was op 

dat moment al sprake 

van Corona in ons land 

en dus mochten we 

geen handen schudden 

met onze tegenstander 

Nieuwerkerk a/d IJssel. 

Deze wedstrijd was Jan 

de Liefde bereid om in 

te vallen voor Dick en 

deed dit goed. Omdat Mario ook won en Martin en ik jammer genoeg verloren, 

werd er wederom gelijk gespeeld. Eindresultaat was dus vijf uit vijf en een zesde 

plaats op de ranglijst. Dat moet volgend jaar beter kunnen! Daarbij zou het ook 

prettig zijn om met een iets stabielere groepssamenstelling te kunnen spelen. 

Ter afsluiting nog een leuke winstpartij van Mario. 

 

Uitgelichte Partij 
 

WIT Mario Dirks  ZWART Paul Blok 

TEAM Overschie V2  TEAM Maassluis V1 

COMPETITIE RSB Viertallen 2A  BORD 1 

RONDE 3  DATUM 6 januari 2020 
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1. Pf3 d5, 2. d4 Lg4, 3. Pe5 Lf5, 4. 

Lf4 Pd7, 5. Pd2 Pgf6, 6. c4 b6, 7. 

cxd5 Pxd5, 8. e4 Pxf4, 9. exf5 Pxe5, 

10. dxe5 Dd4? 
 

Mario stond al duidelijk beter, 

maar zijn tegenstander gaat nu echt 

de mist in. Zie diagram. 
 

11. Lb5+ Kd8, 12. Pe4 
 

12. Pb3 is nog dwingender. Zwart 

had nu nog kunnen krabbelen met 

12. … c5. 
 

12. … Pxg2+?, 13. Kf1 Dxd1+, 14. 

Txd1+ Kc8, 15. La6+ Kb8, 16. Td8# (1-0) 
 

Eindstand RSB Viertallen Klasse 2A Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Spijkenisse V2 9 12 ▪ 2½ 2½ 2   2½ 2½ 

2 Ashtapada V1 6 11½ 1½ ▪ 3  3 2  2 

3 De IJssel V2 6 10 1½ 1 ▪ 2½ 2½  2½  

4 Erasmus V2 5 10 2  1½ ▪  3 1 2½ 

5 Nieuwerkerk a/d IJ. V1 5 10  1 1½  ▪ 2 2½ 3 

6 Overschie V2 5 9½  2  1 2 ▪ 2 2½ 

7 WSV V1 3 9½ 1½  1½ 3 1½ 2 ▪  

8 Maassluis V1 1 7½ 1½ 2  1½ 1 1½  ▪ 

 

Individuele Score Overschie V2 Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Mario Dirks 3 4 1493 1681 

2 Martin Schlüter 3 5 1447 1529 

3 Ruud Gorseman 2½ 5 1406 1184 

4 Jan de Liefde 1 1 1622 2108 

5 Dick Bothof 0 1 1446 650 

6 Wil de Gids 0 2 1510 606 

7 Edwin van Kleeff 0 1 1350 523 

8 Kris van den Heuvel 0 1 - 384 
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Overschie V3 - Vet jaar! 

Na een aantal jaren van 

droogte op het gebied 

van jeugdteams mocht 

het dit seizoen eindelijk 

weer regenen en niet 

zomaar een regenbui, 

maar een behoorlijke 

storm! SGO V3 bestond 

dit jaar uit de spelers 

Lana van Dongen, Kris 

van den Heuvel, Timo 

Zunderman en Mees 

Eijsermans. De invallers waren Fabio van ’t Hoff en Niels van Diejen en Ricardo 

van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh als ‘playing captains’. Uiteraard 

speelden vooral de jeugdleden dit seizoen, die overigens enigszins zenuwachtig 

waren over de tegenstanders. Op voorhand had ik mijzelf ingesteld op het doel: 

niet te vaak met 4-0 verliezen en daarnaast niet als laatste eindigen. 

 

De eerste wedstrijd was een uitwedstrijd tegen Spijkenisse. Ricardo ging op pad 

met Timo, Lana en Kris en er schijnt in de auto wat afgelachen te zijn. Ricardo 

werd aan het kopbord helaas onterecht verschalkt en Kris had het lastig met 

zwart op bord vier. Timo en Lana wonnen echter verrassend aan bord 2 en 3, 

waardoor de jongeren dolgelukkig met 2-2 naar huis gingen. Het eerste resultaat 

stemde mij gelijk zeer tevreden, aangezien Spijkenisse V3 zeker geen zwak team 

was. Op rating een sterke ploeg uit de middenmoot.  

 

Tegen het nog sterkere 

Messemaker uit Gouda 

speelden we de eerste 

thuiswedstrijd van het 

seizoen. Lana was naar 

bord 1 gepromoveerd 

en Timo zat weer op 

bord 2. Lana won ook 

deze keer mooi, maar 

Timo liet zich helaas tot 

een verloren pionnen-

eindspel verleiden. Op 

bord 3 maakte Mees zijn debuut, maar hij kon dit helaas niet omzetten in winst. 

Held van de avond werd echter Kris. Hij speelde met wit zijn tegenstander 

door: Niels van Diejen 
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helemaal kapot en schreeuwde later zielsgelukkig uit dat hij eindelijk zijn eerste 

externe wedstrijd had gewonnen! Het enthousiasme spatte er vanaf, alleen was 

het voor ‘ons’ pas zijn derde wedstrijd, dus hoezo eindelijk?! Daar was Kris het 

natuurlijk niet mee eens, want het was ál zijn derde wedstrijd. Aan 

winnaarsmentaliteit geen tekort! Weer een 2-2 uitslag. 

 

De derde wedstrijd, tegen Barendrecht/IJsselmonde, was ook een bijzondere. 

Ricardo won uitstekend op bord 1, maar Lana moest haar eerste nederlaag 

incasseren op bord 2. Mees won prachtig op bord 3 en had overduidelijk van 

zijn openingsfouten uit de vorige wedstrijd geleerd. Timo kwam op bord 2 weer 

in een moeilijk eindspel, eentje die deze keer wel theoretisch gewonnen was 

voor hem. Hij zag echter de score en herinnerde zich de wedstrijd tegen 

Messemaker. Zijn tactisch aangeboden remise bracht Overschie V3 hun eerste 

overwinning! 2,5-1,5. Hiermee zaten we bijna op de helft van het seizoen en 

overtrof het team alle verwachtingen. Waar ik bang was geweest voor 

afstraffingen, stond Overschie V3 op een prachtige tweede plaats en droegen ze 

elkaar als team. Het team werd dan ook steeds hechter en liet merken alles en 

iedereen aan te kunnen. 

 

Uitgelichte Partij 1 
 

WIT Ricardo van Oldenbarneveld  ZWART Stefan Wijnbelt 

TEAM Overschie V3  TEAM Barendr./IJ’monde V1 

COMPETITIE RSB Viertallen Klasse 2C  BORD 1 

RONDE 3  DATUM 7 februari 2020 
 

1. d4 d5, 2. c4 Pf6, 3. Lg5 Pbd7, 4. Pc3 c6, 5. e3 e6, 6. Pf3 Le7, 7. Ld3 h6, 8. Lxf6 

Lxf6, 9. 0-0 0-0, 10. b3 Da5, 11. Dc2 e5, 12. Lh7+ Kh8, 13. Lf5 e4, 14. Pd2 Le7, 15. 

f3 Lb4, 16. Tfc1 exf3, 17. Pxf3 Pf6, 18. Lxc8 Taxc8, 19. Pe5 Lxc3, 20. Dxc3 Dxc3, 

21. Txc3 Pe4, 22. Tc2 … 
 

Er is weinig aan de hand, maar nu gaat de zwartspeler de mist in. Altijd weer 

die paardvorken, auw! 
 

22. … f6, 23. Pg6+ Kg8, 24. Pxf8 Txf8, 25. cxd5 cxd5, 26. Tc7 Tb8, 27. Tac1 Pd6, 

28. Kf2 Te8, 29. a4 Kh7, 30. Td7 Pf5, 31. Tc3 Tb8, 32. g4 Ph4, 33. Tcc7! … 
 

Ricardo maakt het prima af. 
 

33. … Tg8, 34. Txb7 Pg6, 35. Txa7 Th8 
 

De zwartspeler heeft er genoeg van en laat een fraaie ‘coup de grậce’ toe. 
 

36. Rxg7# (1-0) 
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De volgende wedstrijd 

tegen Ivoren Toren V2, 

de nummer één van de 

poule, was er één van 

personele problemen. 

Kopman Ricardo was 

ziek, Timo had andere 

verplichtingen en ik 

moest een wedstrijd 

leiden op de club. Lana 

speelde daarom weer 

op bord 1 en liet zien 

over uitstekende klasse te beschikken. Ze versloeg haar tegenstander op bord 1, 

een jeugdspeler met een rating van bijna 1600, met groot gemak! Kris speelde 

op bord 2 met wit en verwisselde in de opening expres twee zetten in de hoop 

dat zijn  tegenstander een stuk weg zou geven. Dat gebeurde ook! Kris grijnsde 

en had de avond van zijn leven. Mees verloor echter op bord 3 tegen een 

tegenstander met veel meer openingskennis en ook Fabio werd uit zijn theorie 

gehaald en verloor helaas. Deze 2-2 was een mooi resultaat tegen de koploper, 

maar helaas zakten we wel een plekje. Helaas sloeg hierna het Coronavirus toe 

en werd het seizoen afgelast. 

De jeugdige spelers van Overschie V3 hebben laten zien dat we ze nooit moeten 

onderschatten, want wat hebben ze gepresteerd! Hopelijk kunnen ze volgend 

jaar laten zien dat ze zijn gegroeid en pakken we het kampioenschap. Top 

gedaan! 

 

Tot slot een goed gespeelde partij van Lana, waarbij ze haar sterke tegenstander 

uiteindelijk weet te verschalken in een pionneneindspel. 

 

Uitgelichte Partij 2 
 

WIT Derek Zuurmond  ZWART Lana van Dongen 

TEAM RSR Ivoren Toren V2  TEAM Overschie V3 

COMPETITIE RSB Viertallen Klasse 2C  BORD 1 

RONDE 4  DATUM 1 februari 2020 
 

1. e4 e6, 2. d4 d5, 3. e5 c5, 4. c3 Pc6, 5. Pf3 Db6, 6. Ld3 Pge7, 7. 0-0 Pf5, 8. Lxf5 

exf5, 9. dxc5 Dxc5, 10. Le3 Da5, 11. Pbd2 Le6, 12. Pb3 Dc7, 13. Ld4 Le7, 14. Te1 

0-0, 15. Tc1 a6, 16. Dd2 Tac8, 17. Dd3 Tfe8, 18. Kh1 Pa5, 19. Dd1 b5, 20. Pxa5 

Dxa5, 21. Db3 Lc5, 22. Ted1 Tc6, 23. Lxc5 Txc5, 24. Db4 Dxb4, 25. cxb4 Tc4, 26. 

Txc4 dxc4, 27. Td6 Lc8, 28. Pd4 g6, 29. f4 Kg7, 30. Kg1 Te7, 31. Tc6 Td7, 32. Pf3 

Td1+, 33. Kf2 Lb7 
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Lana staat al iets beter, maar haar 

tegenstander gaat nu echt in de fout 

door het eindspel in te gaan. Zie het 

hiernaast gegeven diagram. 
 

34. Td6 Lxf3! 
 

Ja, die moet inderdaad eerst! Haar 

tegenstander hoopte misschien op 

34. … Txd6?, 35. exd6 Lxf3??, 36. 

d7!. 
 

35. Kxf3 Txd6, 36. exd6 Kf6, 37. Ke3 

Ke6, 38. d7 Kxd7, 39. Kd4 Kd6, 40. 

g3 f6, 41. h3 g5, 42. h4 h6, 43. hxg5 

fxg5, 44. fxg5 hxg5, 45. a3 Ke6, 46. 

Ke3 Ke5 (0-1) 

 

Eindstand RSB Viertallen Klasse 2C Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 RSR Ivoren Toren V2 6 10½ ▪  2  2½ 2  4 

2 PASCAL V2 5 9½  ▪   3 2 1 3½ 

3 Overschie V3 5 8½ 2  ▪ 2   2½ 2 

4 Spijkenisse V3 5 7½   2 ▪ 0 2½ 3  

5 Moerkapelle V1 3 8½ 1½ 1  4 ▪  2  

6 RSR Ivoren Toren V3 3 7½ 2 2  1½  ▪  2 

7 Barendr./IJsselm. V1 3 7½  3 1½ 1 2  ▪  

8 Messemaker 1847 V1 2 4½ 0 ½ 2   2  ▪ 

Individuele Score Overschie V3 Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Lana van Dongen 3 4 1319 1535 

2 Kris van den Heuvel 2 3 - 1589 

3 Timo Zunderman 1½ 3 - 1355 

4 Ricardo van Oldenbarneveld 1 2 955 1322 

5 Mees Eijsermans 1 3 - 1056 

6 Fabio van ‘t Hoff 0 1 - 525 
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Overschie Bekerteam - Snelle Exit 

Op vrijdag 11 oktober 2019 stond de bekerwedstrijd thuis tegen het sterke 

Barendrecht/IJsselmonde op het programma. De teamleider had heel veel 

moeite om vier spelers bij elkaar te krijgen. Dit is uiteindelijk wel gelukt, maar 

gezien de sterkte van onze tegenstander waren we wel ernstig verzwakt. 

 

Op bord 1 speelde Han Smit tegen Martin Roobol (2278). Eigenlijk een kansloze 

missie voor Han. Hij kwam een stuk achter, rommelde wat door maar de uitslag 

stond al vast. Een grappige noot hierbij: enige zetten na de slagwisseling ging 

Han de stukken eens tellen en kwam er toen tot zijn verbijstering achter dat hij 

een stuk minder had! 

Op bord 2 speelde Arnout van Kempen tegen Iroy Ockeloen. Het werd een 

spannend potje. Arnout offerde een pion en kreeg daar veel compensatie voor, 

maar het één en ander uitrekenen kostte zoveel tijd dat het tijdens de tijdnood 

mis ging. Een ongelukkige nederlaag. 

 

Op bord 3 speelde Daan Smit tegen Feike Liefrink. De partij leek in remise te 

gaan eindigen, maar Daan moest op winst gaan spelen vanwege de stand in de 

wedstrijd. Dat lukte niet, dus ook hier een nul. 

Op bord 4 speelde Ronald Verbeek tegen Robbert Meijer. Het ging ergens goed 

fout voor Ronald. Hij verloor een pion en ging er daarna hard van af. Een 0-4 

nederlaag en dus, zoals de voorgaande seizoenen, wederom een snelle exit voor 

het bekerteam van Overschie. Hopelijk verloopt het volgend seizoen beter. 

 
  

door: Daan Smit 
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Interne Competities 

Meerkamp 

Vanwege de Coronacrisis begin maart werden alle competities gestaakt en is de 

tweede cyclus van de Meerkamp niet uitgespeeld. Dit betekent dan ook dat de 

winnaar van groep A van de eerste cyclus clubkampioen is geworden. Iets wat 

nog niet eerder is voorgekomen. 

 

Groep A (C1) 

Het scoreverloop in groep A was enigszins verrassend. De strijd tussen Robbert 

Fokkink en Marcel Terluin ging lang gelijk op. Marcel deed het dus verrassend 

goed deze cyclus met een overwinning op Cor Feelders en Erik Brandenburg en 

een remise tegen Daniel Gavrilov en Robbert Fokkink. Als Marcel in de laatste 

ronde niet had verloren van Daan Smit, die voor de winst moest spelen om niet 

te degraderen, dan was Marcel verrassend 1e geworden. Een andere verrassing 

was dat onze Erik Brandenburg bij verlies van Daan Smit in de laatste ronde 

nog had kunnen degraderen. Al met al is Robbert Fokkink verdiend eerste 

geworden en hebben Daniel Gavrilov en Cor Feelders uiteindelijk het onderspit 

moeten delven. 

 

Uitslagen Meerkamp A (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Daan Smit  ▪ 1 0 ½ 0 ½ 

2 Marcel Terluin 0 ▪ 1 1 ½ ½ 

3 Erik Brandenburg 1 0 ▪ 0 1 ½ 

4 Cor Feelders ½ 0 1 ▪ ½ 0 

5 Daniel Gavrilov 1 ½ 0 ½  ▪ 0 

6 Robbert Fokkink ½ ½ ½ 1 1 ▪ 
 

Eindstand Meerkamp A (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Robbert Fokkink 3½ 5 7,75 

2 Marcel Terluin 3 5 7,25 

3 Erik Brandenburg 2½ 5 5,75 

4 Daan Smit 2 5 5,75 

5 Cor Feelders 2 5 4,50 

6 Daniel Gavrilov 2 5 4,50 

 

door: Marcel Terluin 
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Groep B (C1) 

Als ik had moeten gokken op de uitslag, dan had ik mijn geld verloren bij deze 

groep. Hans Doornheim wist ongeslagen en dus met overmacht deze groep te 

winnen. In een spannende slotronde verloor Albert Segers van Hans Doornheim 

en Arnout van Kempen van Niels van Diejen. Hierdoor eindigde Albert, samen 

met Arnout, verrassend op een gedeelde derde plaats. Niels wist namelijk 1,5 

SB-punt meer te scoren dan deze twee toppers. Ronald Verbeek en Han Smit 

hadden duidelijk niet hun seizoen. 

 

Uitslagen Meerkamp B (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Ronald Verbeek  ▪ ½ 0 0 0 ½ 

2 Hans Doornheim ½ ▪ 1 ½ 1 1 

3 Albert Segers 1 0 ▪ 1 0 1 

4 Niels van Diejen 1 ½ 0 ▪ 1 ½ 

5 Arnout van Kempen 1 0 1 0  ▪ 1 

6 Han Smit ½ 0 0 ½ 0 ▪ 
 

Eindstand Meerkamp B (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Hans Doornheim 4 5 9,00 

2 Niels van Diejen 3 5 6,50 

3 Albert Segers 3 5 5,00 

4 Arnout van Kempen 3 5 5,00 

5 Ronald Verbeek 1 5 2,50 

6 Han Smit 1 5 2,00 

 

Groep C (C1) 

Groep C bestond deze cyclus uit slechts vier deelnemers. De groep ging van 

start met vijf deelnemers, maar vrijwel direct na de start van de competitie 

moest Aad Everwijn noodgedwongen afhaken. Tot ieders verdriet ging zijn 

gezondheid in rap tempo achteruit. 

 

Serge Erdtsieck ging met drie overwinningen uiteindelijk als een stabiele 

stoomwals rustig richting eerste plaats. Fokke Lindeboom wist met een mooie 

overwinning op Sam van Dongen en een spannende remise tegen Jesse van 

Dongen de tweede plaats veilig te stellen. 
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Uitslagen Meerkamp C (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Sam van Dongen  ▪ - 0 - ½ 0 

2 Bye - ▪ - - - - 

3 Serge Erdtsieck 1 - ▪ - 1 1 

4 Bye - - - ▪ - - 

5 Jesse van Dongen ½ - 0 -  ▪ ½ 

6 Fokke Lindeboom 1 - 0 - ½ ▪ 
 

Eindstand Meerkamp C (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Serge Erdtsieck 3 3 3,00 

2 Fokke Lindeboom 1½ 3 1,00 

3 Jesse van Dongen 1 3 1,00 

4 Sam van Dongen ½ 3 0,50 

5 Bye 0 0 0,00 

6 Bye 0 0 0,00 

 

Groep D (C1) 

David van der Vloed, die al maanden een goede vorm liet zien, werd met relatief 

gemak eerste in deze groep. Jurriaan Verbeek wist door een mooie overwinning 

op diezelfde David uiteindelijk de tweede plek veilig te stellen. Ruud Gorseman 

en Wil de Gids wisten zichzelf keurig veilig te stellen ten kosten van de jongere 

krachtpatser Martin Schlüter, die op een vijfde plaats eindigde. 

De oplettende lezer ziet dat partij tussen Jurriaan Verbeek en Ruud Gorseman 

nog tot een andere eindstand had kunnen leiden, maar deze partij kon helaas 

niet worden gespeeld.  

 

Uitslagen Meerkamp D (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Bye  ▪ - - - - - 

2 David van der Vloed - ▪ 1 0 1 1 

3 Martin Schlüter - 0 ▪ ½ 0 0 

4 Jurriaan Verbeek - 1 ½ ▪  ½ 

5 Ruud Gorseman - 0 1   ▪ 1 

6 Wil de Gids - 0 1 ½ 0 ▪ 
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Eindstand Meerkamp D (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 David van der Vloed 3 4 4,00 

2 Jurriaan Verbeek 2 3 4,00 

3 Ruud Gorseman 2 3 2,00 

4 Wil de Gids 1½ 4 1,50 

5 Martin Schlüter ½ 4 1,00 

6 Bye 0 0 0,00 

 

Groep E (C1) 

Een andere David, te weten David Prins, wist heel netjes de eerste plaats veilig 

te stellen in groep E. Hij werd ongeslagen kampioen van deze groep met twee 

mooie overwinningen op Timo Zunderman en Edwin van Kleeff. Ricardo van 

Oldenbarneveld, die voor de analen officieel de prachtige naam ‘Ricardo van 

Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh heeft, werd tweede met 2,5 punt. Ook 

al was het jammer dat in deze groep het zo lastig bleek te zijn om alle partijen te 

spelen. 

 

Uitslagen Meerkamp E (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Ricardo van Oldenbarneveld  ▪  ½  1 ½ 

2 Timo Zunderman  ▪   1 0 

3 Edwin van Kleeff ½  ▪   0 

4 Dick Bothof    ▪ 1  

5 Lana van Dongen 0 0  0  ▪ ½ 

6 David Prins ½ 1 1  ½ ▪ 
 

Eindstand Meerkamp E (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 David Prins 3 4 3,50 

2 Ricardo van Oldenbarneveld 2½ 4 3,00 

3 Edwin van Kleeff 1 3 2,50 

4 Timo Zunderman 1 2 0,50 

5 Dick Bothof 1 1 0,50 

6 Lana van Dongen ½ 4 1,50 
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Groep F (C1) 

Helaas bleek het ook in groep F lastig om alle partijen te spelen. Leuk om te 

melden dat ons nieuwe lid Pim Heij meedeed en de meeste partijen wist te 

spelen. Zijn enthousiasme voor het spel is aanstekelijk. Hopelijk zien we hem 

nog groeien in het spel. 

Groep F was de poule van oud jeugdkampioenen. Onze Kris van den Heuvel 

ging er met de eerste plaats vandoor. Knap gevolgd door Jasper van Dis, die de 

volgende keer ook zijn geluk in de groep E mag beproeven. Van Jaya Khelawan 

verwacht ik dat zij zich in de volgende cyclus goed zal herpakken. 

 

Uitslagen Meerkamp F (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Pim Heij  ▪ ½ 0  0 0 

2 Jaya Khelawan ½ ▪  0   

3 Kris van den Heuvel 1  ▪ 1  1 

4 Fabio van ‘t Hoff  1 0 ▪ ½  

5 Jasper van Dis 1   ½  ▪ ½ 

6 Mees Eijsermans 1  0  ½ ▪ 

Eindstand Meerkamp F (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Kris van den Heuvel 3 3 3,50 

2 Jasper van Dis 2 3 2,00 

3 Mees Eijsermans 1½ 3 1,50 

4 Fabio van ‘t Hoff 1½ 3 1,50 

5 Pim Heij ½ 4 0,25 

6 Jaya Khelawan ½ 2 0,25 

 

Interne Beker 

We vallen in herhaling als we melden dat ook dit seizoen de strijd om de interne 

beker nog niet is voltooid. Enige verschil met de voorgaande seizoenen is dat 

dit jaar voornamelijk COVID-19 de boosdoener is. Op het moment van schrijven 

moet er nog één halve finale worden gespeeld en wel die tussen Jurriaan 

Verbeek en Henk Ochtman. De andere halve finale tussen Daan Smit en Albert 

Segers werd gewonnen door laatstgenoemde. Over wie zichzelf winnaar van de 

Interne Beker Seizoen 2019-2020 mag noemen berichtten we dus in het volgende 

jaarboek. 

door: Serge Erdtsieck 
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Alvorens we dit hoofdstuk kunnen afsluiten met de uitslagen van de gespeelde 

partijen van dit seizoen, moeten we nog een belofte inlossen en melden dat Erik 

Brandenburg de vorige strijd om de interne beker uiteindelijk wist te winnen. 
 

Uitslagen Ronde 1 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Albert Segers - Timo Zunderman 1 - 0  

2 Marcel Terluin - Daniel Gavrilov ½ - ½ 1 - 0 

3 Jurriaan Verbeek - Arnout van Kempen 1 - 0  

4 Martin Schlüter - Edwin van Kleeff 0 - 1  

5 Erik Brandenburg - David van der Vloed 1 - 0  

 

Uitslagen Ronde 2 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Ruud Gorseman - Ronald Verbeek 0 - 1  

2 Jesse van Dongen - David Prins 1 - 0  

3 Albert Segers - Marcel Terluin 1 - 0  

4 Jurriaan Verbeek - Dick Bothof 1 - 0  

5 Hans Doornheim - Daan Smit ½ - ½ 0 - 1 

6 Henk Ochtman - Lana van Dongen 1 - 0  

7 Edwin van Kleeff - Sam van Dongen 0 - 1  

8 Niels van Diejen - Erik Brandenburg 0 - 1  

 

Uitslagen Kwartfinale 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Albert Segers - Sam van Dongen 1 - 0  

2 Jesse van Dongen - Henk Ochtman ½ - ½ 0 - 1 

3 Daan Smit - Erik Brandenburg 1 - 0  

4 Jurriaan Verbeek - Ronald Verbeek 1 - 0  

 

Uitslagen Halve Finale 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Daan Smit - Albert Segers 0 - 1  

2 Jurriaan Verbeek - Henk Ochtman   
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Laddercompetities 

Ook in het seizoen 2019-2020 werd er voor de laddercompetities gespeeld. Het 

wordt wellicht een beetje eentonig, maar onze kampioen-der-kampioenen Erik 

Brandenburg won wederom de zomerladder. Hij scoorde 6 punten meer dan 

Hans Doornheim, die tweede werd. Wil de Gids kwam net 0,1 punt te kort om 

de tweede plaats met Hans te delen en eindigde daardoor dus als derde. 

 

Voor de winterladder werd dit seizoen weinig gespeeld. Vanwege de uitbraak 

van COVID-19 in Nederland werden alle competities medio maart stilgelegd en 

zijn deze niet meer voor het einde van het seizoen hervat. Han Smit, die de lijst 

op dat moment aanvoerde, is dus de winnaar geworden van de winterladder. 

 

Eindstand Zomerladder 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

1 Erik Brandenburg 14,50  Daan Smit 3,00 

2 Hans Doornheim 8,50 15 Mees Eijsermans 1,80 

3 Wil de Gids 8,40  Ruud Gorseman 1,80 

4 Kris van den Heuvel 8,10  Arnout van Kempen 1,80 

5 Marcel Terluin 8,00 18 Edwin van Kleeff 1,20 

6 Mario Dirks 7,90  David van der Vloed 1,20 

7 Cor van Lennep 6,80 20 David Prins 1,00 

8 Cor Feelders 6,00  Timo Zunderman 1,00 

9 Niels van Diejen 4,70 22 Fabio van ‘t Hoff 0,60 

 Lana van Dongen 4,70  Ronald Verbeek 0,60 

11 Jesse van Dongen 4,50 24 Aad Everwijn 0,00 

12 Gijs van Dongen 3,00  Jaya Khelawan 0,00 

 Albert Segers 3,00    

 

Eindstand Winterladder 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

1 Han Smit 9,00  Wil de Gids 3,00 

2 Gijs van Dongen 6,60 13 Fokke Lindeboom 2,40 

3 Marcel Terluin 5,50  Henk Ochtman 2,40 

4 Cor van Lennep 4,90 15 Arnout van Kempen 1,80 

5 Jesse van Dongen 4,80 16 Murphy Brunings 1,00 

6 Kris van den Heuvel 4,10 17 Mees Eijsermans 0,60 

door: Marcel Terluin en Serge Erdtsieck 
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Eindstand Winterladder 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

7 Mario Dirks 3,70 18 Fabio van ‘t Hoff 0,00 

8 Erik Brandenburg 3,60  Edwin van Kleeff 0,00 

9 Daan Smit 3,20  David Prins 0,00 

10 Niels van Diejen 3,00  Lana van Dongen 0,00 

 Serge Erdtsieck 3,00    
 

Jeugdcompetities 

In het seizoen 2019-2020 hebben we veel pieken en dalen meegemaakt als het 

gaat om de vele competities van de jeugd. Daarnaast zijn veel jonge schakers 

afgehaakt, maar hebben we tegelijkertijd ook enigszins oudere jeugd grote 

stappen zien maken. Zoals gelezen kan worden in het verslag van Overschie V3 

hebben we weer een jeugdteam in de RSB-competitie en daarnaast zijn ook 

meerdere van onze jeugdleden begonnen met lesgeven aan de jongere jeugd. 

We hopen dat er nog velen jeugdleden succesvol mogen doorstromen naar de 

senioren. 

 

Als eerste evenement 

hadden we het Jeugd 

Grand Prix Overschie 

in juni. Hier hebben we 

met 15 deelnemers een 

toernooi van ruim 70 

jeugdspelers in goede 

banen geleid. Het was 

zonder enige twijfel 

een erg groot succes te 

noemen. Het plan was 

om ook in juni 2020 

weer een Jeugd GP te organiseren, maar helaas kon dit niet doorgaan vanwege 

het coronavirus. Het tweede jeugdevenement van het seizoen was het 

Generatietoernooi in juli. Met ongeveer 20 paren een groot succes! De jeugd was 

verdeeld over drie groepen gebaseerd op verwachtte sterkte. In groep A werden 

onze Ierse gasten Johan en Declan de kampioenen. Groep B werd gewonnen 

door Timo Zunderman en Tariq El Ghafiki, waarbij Timo als de oudere 

generatie fungeerde. Groep C werd een prooi voor Lana van Dongen en Jane 

Zhou! Hierbij ook dank aan Gijs van Dongen en Lana van Dongen die zichzelf 

vrijwillig opgesplitst hadden. 

door: Niels van Diejen 
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Helaas hadden we dit jaar géén snelschaakkampioenschap voor de wisselbeker. 

Wel zijn er winnaars van de wintercompetitie. De bekers zijn op het moment 

van schrijven helaas nog niet uitgereikt, maar dit zal nog wel gebeuren. Groep 

A werd gewonnen door Max Staal, gevolgd door Wessel Visser op de tweede 

plaats en Mees Eijsermans op de derde plaats. Groep B werd gewonnen door 

Job Eijsermans, gevolgd door Jane Zhou op de tweede plaats en Niek Bruinzeel 

op de derde plaats. Groep C werd de prooi van Mijntje Nelwan, gevolgd door 

Merlijn Nelwan en Tibor Toussaint. Groep D werd tot slot gewonnen door Jim 

Staal, gevolgd door Emery Klas met zilver en Xavi Blom die het brons pakte. De 

zomercompetitie werd helaas door de coronacrisis opgeschort en vervolgens 

afgelast.  

 

Voor het eerst sinds 

jaren had SG Overschie 

weer een team dat deel 

nam aan de Groene 

Hart Jeugdcup! Merlijn 

Nelwan, David Zhou, 

Mijntje Nelwan, Tibor 

Toussaint, Max Staal en 

Jane Zhou hebben dit 

seizoen laten zien goed 

te kunnen wedijveren 

met hun tegenstanders. 

Het team vond het erg jammer dat het seizoen niet kon worden uitgespeeld. Ze 

hadden het goed naar hun zin en dus smaakt het naar meer. We hopen volgend 

seizoen met twee teams te kunnen deelnemen. 

 

Al met al hadden we dit door Corona geteisterde seizoen toch nog een aantal 

hoogtepunten. Op dit moment kijken we naar een nieuwe competitie-indeling 

zodat we beter bij kunnen houden wie de kampioenen zijn. Dit vooral met oog 

op de toekomst en de analen van de club. 
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Evenementen 

Uurtoernooi 

Ook het seizoen 2019-2020 werd afgetrapt met het uurtoernooi. Tijdens de eerste 

speelavond kruisten 16 deelnemers hun degens en dat leverde in de eerste ronde 

al direct een aantal verrassende uitslagen op. Jaya Khelawan pakte een halfje 

tegen Murphy Brunings en Lana van Dongen won fraai van Martin Schlüter. 

 

Niels van Diejen - Mario Dirks 1 - 0  

Gijs van Dongen - Kris van den Heuvel 1 - 0  

Jesse van Dongen - Albert Segers 0 - 1  

Lana van Dongen - Martin Schlüter 1 - 0  

Aad Everwijn - Daniel Gavrilov 0 - 1  

Erik Brandenburg - Hans Doornheim 1 - 0  

Jaya Khelawan - Murphy Brunings ½ - ½  

Marcel Terluin - Daan Smit 1 - 0  

 

De tweede ronde stond 

de topper Terluin tegen 

Brandenburg op het 

programma. Nadat de 

vele stofwolken waren 

opgetrokken bleek Erik 

de witte vlag te hebben 

gehesen en Marcel dus 

het belangrijke punt op 

zak te hebben. 

 

Een andere belangrijke 

partij deze ronde was die tussen de Daniel Garvrilov en de goed spelende Lana 

van Dongen. Ondanks haar goede vorm wist Lana de weg naar winst of remise 

helaas niet te vinden en dus pakte ook Daniel een tweede punt. Omdat er in het 

achtervolgende peloton een aantal remises werden gespeeld, betekende dit dat 

Marcel en Daniel de enige spelers waren die nog geen puntverlies hadden 

geleden. 

 

Marcel Terluin - Erik Brandenburg 1 - 0  

Daniel Gavrilov - Lana van Dongen 1 - 0  

Albert Segers - Gijs van Dongen ½ - ½  

Murphy Brunings - Niels van Diejen ½ - ½  

Mario Dirks - Jaya Khelawan 0 - 1  

door: Serge Erdtsieck 
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Daan Smit - Hans Doornheim ½ - ½  

Kris van den Heuvel - Jesse van Dongen 0 - 1  

Martin Schlüter - Aad Everwijn 0 - 1  

 

In de derde ronde hielden de koplopers, Marcel Terluin en Daniel Gavrilov, 

elkaar op remise. Niels van Diejen behaalde een knappe overwinning op Albert 

Segers en omdat Gijs van Dongen van zoon Jesse won schoof de top van het 

veld weer in elkaar. Jaya Khelawan en Murphy Brunings konden deze ronde 

helaas niet meespelen. 

 

Daniel Gavrilov - Marcel Terluin ½ - ½  

Niels van Diejen - Albert Segers 1 - 0  

Gijs van Dongen - Jesse van Dongen 1 - 0  

Lana van Dongen - Aad Everwijn 0 - 1  

Erik Brandenburg - Daan Smit 1 - 0  

Hans Doornheim - Martin Schlüter 1 - 0  

Kris van den Heuvel - Mario Dirks 1 - 0  

 

De tweede speelavond van het toernooi ging van start met 19 deelnemers. De 

vierde ronde leverde weinig verrassingen op. Dat Niels van Diejen van Gijs van 

Dongen wist te winnen is nauwelijks een verrassing te noemen. Verder deed 

koploper Marcel Terluin goede zaken tegen Aad Everwijn en kreeg Mario Dirks 

een bye. 

 

Niels van Diejen - Gijs van Dongen 1 - 0  

Aad Everwijn - Marcel Terluin 0 - 1  

Jaya Khelawan - Erik Brandenburg 0 - 1  

Hans Doornheim - Kris van den Heuvel 1 - 0  

Wil de Gids - Murphy Brunings 0 - 1  

Jesse van Dongen - Lana van Dongen 1 - 0  

Han Smit - Edwin van Kleeff 1 - 0  

Timo Zunderman - Fabio van ’t Hoff 1 - 0  

Daan Smit - Martin Schlüter 1 - 0  

 

In de vijfde ronde werd een spannende pot gespeeld tussen de koplopers Niels 

van Diejen en Marcel Terluin. Tijdens het eindspel moest Niels flink aan de bak, 

maar door een iets mindere stelling en tijdsdruk lukte het hem helaas niet om 

de in vorm zijnde Marcel te verslaan. Erik Brandenburg pakte deze ronde winst 

op Gijs van Dongen en steeg daarmee naar de tweede plaats, en de jarige Hans 

Doornheim bleef de koplopers op kleine afstand volgen door Jesse van Dongen 

te verschalken. 
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Marcel Terluin - Niels van Diejen 1 - 0  

Erik Brandenburg - Gijs van Dongen 1 - 0  

Jesse van Dongen - Hans Doornheim 0 - 1  

Murphy Brunings - Timo Zunderman 1 - 0  

Aad Everwijn - Han Smit 0 - 1  

Daan Smit - Jaya Khelawan 1 - 0  

Edwin van Kleeff - Kris van den Heuvel 0 - 1  

Mario Dirks - Wil de Gids ½ - ½  

Fabio van ’t Hoff - Lana van Dongen 0 - 1  

 

Hans Doornheim kon 

er in de laatste ronde 

als enige deelnemer 

nog voor zorgen dat 

Marcel Terluin er niet 

met de titel van door 

ging, maar hij slaagde 

daar niet in. Hij dacht 

materiaal te kunnen 

winnen met een mooie 

combinatie, maar hij 

mistte een lepe zet van 

Marcel waardoor de stukken direct in de doos konden. Erik Brandenburg won 

van Niels van Diejen en eindigde daarmee op de tweede plaats. Han Smit 

speelde de eerste avond niet mee en begon daarom de tweede speelavond met 

één punt. Door alle drie zijn partijen te winnen eindigde hij op een prachtige 

derde plaats. Kris van den Heuvel had blijkbaar de vorm van zijn leven deze 

avond, want hij wist van de altijd solide Aad Everwijn te winnen. Tot slot zette 

Lana van Dongen op fraaie wijze Mario Dirks mat en name Edwin van Kleef 

eindelijk een keer revanche op Martin Schlüter. 

 

Hans Doornheim - Marcel Terluin 0 - 1  

Niels van Diejen - Erik Brandenburg 0 - 1  

Han Smit - Murphy Brunings 1 - 0  

Gijs van Dongen - Daan Smit ½ - ½  

Kris van den Heuvel - Aad Everwijn 1 - 0  

Wil de Gids - Jesse van Dongen ½ - ½  

Lana van Dongen - Mario Dirks 1 - 0  

Martin Schlüter - Edwin van Kleeff 0 - 1 
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Eindstand Uurtoernooi Seizoen 2019-2020 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

SB 
 

WP 
 

1 Marcel Terluin 5½ 19,00 21,0 

2 Erik Brandenburg 5 15,50 21,0 

3 Han Smit 4 14,75 21,5 

4 Daniel Gavrilov 3½ 13,75 22,5 

5 Niels van Diejen 3½ 8,75 21,0 

6 Hans Doornheim 3½ 7,50 19,5 

7 Gijs van Dongen 3 8,50 20,0 

8 Daan Smit 3 6,25 20,0 

9 Murphy Brunings 3 10,25 19,5 

10 Kris van den Heuvel 3 5,50 14,5 

11 Lana van Dongen 3 3,50 12,0 

12 Albert Segers 2½ 8,00 18,0 

13 Jesse van Dongen 2½ 7,25 18,0 

14 Aad Everwijn 2 3,50 20,5 

15 Timo Zunderman 2 8,00 17,5 

16 Edwin van Kleeff 2 4,25 15,5 

17 Wil de Gids 2 5,50 14,5 

18 Jaya Khelawan 1½ 5,25 17,5 

19 Mario Dirks 1½ 1,75 15,5 

20 Martin Schlüter 1 0,25 14,5 

21 Fabio van ‘t Hoff 1 4,00 14,0 

 

RSB Grand Prix Overschie 2019 

Op 15 juni 2019 hield Schaakgenootschap Overschie, voor het eerst in vele jaren, 

weer eens een open jeugdschaaktoernooi. De veel besproken ambiance in de 

Grote Kerk van Overschie en het vanzelfsprekende hoge plafond, zorgde er 

voor dat het geluid van blije kinderen, trotste ouders en schaakstukken die 

werden geslagen uren lang door het gebouw heen galmden. Voor ons als 

vereniging was het een van de vele toernooien die wij organiseren in de maand 

mei en juni en daarnaast een generale repetitie voor ons open toernooi op 22 

juni 2019. 

 

Met 72 kinderen en ongeveer net zoveel ouders, was het toernooi zeer goed 

bezocht. De 15 vrijwilligers die zich hadden aangemeld, waaronder de nieuwe 

door: Niels van Diejen 
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Jeugdleider van de RSB, Hans van den Beukel, deden hun uiterste best om het 

toernooi zo goed mogelijk te laten verlopen en gesteld kan worden dat dit goed 

is gelukt. Dit kwam ook voor een groot gedeelte door het geweldige werk wat 

Philip Westerduin weer van te voren had gedaan, maar ook Hans Doornheim 

had vele uren gestoken in de voorbereidingen, waardoor de basis voor het 

toernooi stond. Er werden uiteindelijk 31 bekers en 6 medailles uitgedeeld, 

verdeel over 10 groepen. 

 

De winnaar van het 

toernooi was Thijs van 

Dam. Een imponerende  

vertoning door zowel 

zijn lengte, als zijn spel. 

Geen tegenstander kon 

hem van de punten 

afhouden en op zijn 

overwinning was dan 

ook niets af te dingen. 

Desondanks toch ook 

complimenten voor de 

anderen in de eerste groep, maar ook het leuke, sportieve en goede spel wat 

werd vertoond in alle andere groepen. 

 

Als jeugdleider van SG Overschie was ik blij om te zien hoeveel vrijwilligers, 

kinderen, maar ook zeker ouders en trainers, veel tijd steken in de ontwikkeling 

van schaaktalent en daarmee ook de ontwikkeling van de schaaksport in 

Rotterdam. Er waren kinderen aanwezig uit alle windstreken, waaronder 

uiteraard Rotterdam, maar ook Leiden, Eindhoven en zelfs een deelnemer uit 

Drenthe. Het bestuur van SG Overschie kon dan ook bijna niet anders, dan 

stellen dat er volgend jaar wéér een Grand Prix bij ons moet worden gehouden. 

Hopelijk nog groter, beter en boven alles nog leuker. Dank aan alle betrokkenen, 

in wat voor rol dan ook, voor de ontzettend leuke middag, de geweldige 

ervaring en de mooie herinneringen. 

 

Open Kampioenschap Overschie 

Op de zaterdag voorafgaand aan het Open Schaakkampioenschap Overschie 

2019 hadden wij op onze prachtige speellocatie, de Grote Kerk Overschie 

gelegen aan de Schie in het oudste gedeelte van het dorp, als organisatie al warm 

kunnen draaien met het RSB Grand Prix Overschie 2019 met maar liefst 72 

talentvolle jeugdspelers. Doordat het die dag af en toe regende konden wij 

helaas wat minder gebruik maken van de fraaie tuin om de kerk heen. Op de 

door: Ronald Verbeek 
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dag van het open kampioenschap was het perfect weer, zodat er flink wat tafels 

en stoelen buiten konden zetten om daar aangenaam te kunnen vertoeven. 

 

Mede dankzij de goede 

reclame en bijdragen 

van drie sponsoren, te 

weten hoofdsponsor 

Van Kleeff Vastgoed, 

een anonieme sponsor 

en tevens vriend van 

SGO en een bescheiden 

bijdrage van mijn eigen 

bedrijf, was de prijzen-

pot in totaal € 980,00. 

Mede hiermee werd 

bewerkstelligd dat we het grootste toernooi sedert lange tijd konden gaan 

houden. Met maar liefst 77 deelnemers was het toernooi in alle groepen sterk 

bezet. Leuk om te zien dat er ook veel spelers van onze club meededen. Met een 

speeltempo van 15 minuten per partij en 9 ronden Zwitsers in een grote groep 

zou het een mooi schaakfeest worden. De kanshebbers in de A groep waren op 

voorhand GM Erik van den Doel (2605), GM Petar Arnoudov (2478), IM Jasel 

Lopez (2411) en FM Julian van Overdam (2392), met daarachter een groot 

peloton aan erg sterke spelers waaronder o.a. FM Johan Quist (die wat minder 

vaak speelt de laatste jaren), Robin Lecomte, Simon Provoost en ons bijna halve 

eerste team met Maurits de Jong, Karel Looijmans en Rob Hopman. 

 

In de eerste drie ronden liep het voor de ratingfavorieten volgens schema. In de 

vierde ronde was de clash tussen de GM’s en die eindigde in een remise. Jasel 

en Julian pakten wel de volle buit mee. In ronde 5 wonnen Erik en Petar 

respectievelijk van Cesar Bekx en Symon Algera en speelden de beide koplopers 

Julian en Jasel remise. In wellicht de luwte van de grote namen had Robin al zijn 

partijen weten te winnen en kwam daardoor licht verrassend met 5 uit 5 aan de 

leiding! 

 

In ronde 6 won Erik van Robin en Jasel van Frank van Zutphen (die ook weer 

een prima toernooi speelde) en kwamen Petar en Julian niet verder dan een 

remise tegen elkaar. Tussenstand: Erik 5,5 en een grote achtervolgende groep 

met 5 punten. Erik won in de ronden daarna van zijn directe concurrenten Jasel 

en Julian, terwijl Petar nog een halfje kwijtraakte aan Julian. Derhalve stond Erik 

met nog één ronde te gaan een vol punt voor op Petar en Jasel en 1,5 op Julian. 
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De laatste ronde van 

het toernooi wonnen ze 

alle vier hun partij. 

Vooral de pot tussen 

Johan en Erik was een 

waar spektakelstuk. Er 

werd ademloos naar de 

partij gekeken door de 

toeschouwers. Erik had 

(ongetwijfeld bewust) 

zijn paard op h2 laten 

insluiten, zodat de 

witte monarch in het centrum bleef staan. Daarna volgden er nog een paar 

miraculeuze offers van Erik en Johan trachtte de boel nog te keepen, maar 

bezweek langzaam onder de grote druk. 

 

In groep B was de strijd wellicht nog spannender. Het leek er eerst op dat 

Oleksandr Ruzaykyn, die met 4 uit 4 startte, onbedreigd zou gaan winnen, maar 

hierna haalde hij nog slechts één punt. In de laatste ronde speelde hij tegen 

Bahman Radfar, die een directe concurrent was en Bahman won. Hierdoor 

eindigde zowel Marcel Tillemans, Andre Boon en Bahman Radfar op de 

gedeelde eerste plaats met 6 uit 9. Drie spelers werden gedeeld vierde met 5,5 

uit 9 en dat waren Murdoch MacLean, Cato de Zoeten en David Berendsen. 

 

In groep C viel een 

speler van Overschie in 

de prijzen. Mario Dirks 

speelde een zeer goed 

toernooi en met een 

slot van 2,5 uit 3 kwam 

hij tot een mooie 5 uit 9. 

Dit was goed voor een 

gedeelde tweede (tot 

en met vierde) plaats. 

De plaats deelde hij 

met de winnaar van 

ons RSB Grand Prix toernooi van vorige week, Thijs van Dam en de nog erg 

jonge Rus Zakirov Ruslan. Boven dit geweld stak echter één speler uit en dat 

was Cedric Kerkmeester, de zoon van voormalig lid Heico Kerkmeester. Met 5,5 

uit 9 een score van plus 2. In dit deelnemersveld met een rating van 1463 is dat 

gerust een wereldprestatie te noemen. 
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De gedeelde 5e plaats 

voor Henk Ochtman is 

overigens een eervolle 

vermelding waard. Hij 

werd daarmee de beste 

speler van SGO. Een 

noemenswaardig, maar 

vooral frappant iets, 

zoals wedstrijdleider 

Erik Brandenburg het 

noemde, is de partij 

tussen Maurits de Jong 

en Oleksandr Ruzaykyn. Op een gegeven moment zette Maurits Oleksandr mat, 

maar die verzette gewoon zijn koning. Maurits zag niet dat deze nog schaak 

stond en speelde verder, erg opmerkelijk. Maurits won de partij overigens kort 

daarna wel. 

 

De uitstekende wedstrijdleiding was in handen van Han Smit en Erik 

Brandenburg. Zij zijn op de meeste bovenstaande foto’s te bewonderen. Tevens 

wil ik iedereen bedanken die voor, tijdens en na het toernooi een handje hebben 

geholpen om van dit toernooi een mooi evenement te maken. Met speciale dank 

aan onze horeca kanjers Roshni Sital, Monique Verbeek en Hans Doornheim, 

die door het dorstige weer en de hongerige schakers continue bezig zijn geweest 

om iedereen van een natje en een droogje te voorzien. Ook wil ik SV Erasmus 

bedanken voor het mogen lenen van enkele borden, stukken en klokken. Wij 

hopen volgend jaar alle deelnemers weer terug te zien! Bedankt voor het 

meespelen en de leuke sfeer! 

 

WK-toernooi 

Sinds een aantal jaar houden wij, om de twee jaar, een EK dan wel WK-toernooi 

op de schaakclub ter ere van onze tweede sportliefde voetbal. De tweede liefde 

van de organisatoren wel te verstaan. Met de opkomst van de Nederlandse 

vrouwelijke voetbalsterren en de schaaksters op onze eigen vereniging, mocht 

dit vrouwen WK-toernooi dan ook niet ontbreken. 

 

Vier teams gingen de strijd met elkaar aan: onder de Nederlandse vlag (Mijntje 

Nelwan), de Noorse vlag (Jaya Khelawan), de Duitse vlag (Jane Zhou) en de 

Spaanse Vlag (Mirre Nelwan). Het spannende en tactische gevecht begon al bij 

het kiezen van teams, waarbij Nederland als eerste het spitsafbeet. Mijntje 

besloot dat familie altijd voorging en koos haar broertje als kopman, waarbij de 

door: Niels van Diejen 
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rest van de spelers en speelsters in hoog tempo zich aansloten bij de 

teamleidsters. 

 

Voor het toernooi hadden wij medailles voor het winnende team, alsmede voor 

de topscoorders. Een ietwat overzien resultaat was dat de topscoorders bijna 

logischerwijs ook onderdeel zouden zijn van het winnende team. De twee 

topscoorders van het toernooi werden dan ook Merlijn Nelwan en Aryan 

Ramdajal, die het beiden presteerden om tegenstanders die al veel langer 

schaakten, te verschalken. Het winnende team was dan ook, voor de oplettende 

lezer geen verrassing, Nederland! Onder leiding van teamcaptain Mijntje werd 

elke tegenstander een prooi en wist ze de medailles binnen te slepen. 

 

Generatietoernooi 

In navolging van de 

editie van een paar jaar 

geleden werd besloten 

om dit seizoen weer 

eens een generatietoer-

nooi te organiseren. 

Ongeveer 17 tweetallen 

namen het tegen elkaar 

op voor de felbegeerde 

medailles en bovendien 

de zeer prachtige titel 

“Generatiekampioen”. 

De teams waren opgedeeld in drie groepen, verschillend in grootte en naar 

inschatting van sterkte. In elk team was men overigens even fanatiek!  

 

In de eerste groep, waar 8 teams aan deelnamen, gingen Fabio van ’t Hoff en 

David Zhou er met brons vandoor, vader Bart en zoon Daan Wilton pakten 

zilver en de groep werd gewonnen door Lana van Dongen en Jane Zhou, 

waarbij Lana zich vrijwillig had opgesplitst van haar vader. 

 

De tweede groep bestond uit 5 teams, waardoor er steeds een team een 

welverdiende pauze kreeg. Het was duidelijk warm in de kerk en de spanning 

hielp daarbij zeker niet. Brons was er voor Gijs van Dongen, die gepaard was 

met de super enthousiast Niek Bruinzeel. De zilveren plak ging naar vader 

Anton, die zich via de oudercursus goed had voorbereid, samen met zoon Max 

Staal. Goud werd uiteindelijk gewonnen door het topteam; de zinderende Timo 

Zunderman (die blij was na al die jaren weer eens een medaille te krijgen) en 

Tariq El Ghafiki, die blij was met weer een aanwinst voor de prijzenkast. 

door: Niels van Diejen 



 

   79 
 

 

 

De derde groep was 

een groep waar vier 

teams van zeer ervaren 

schakers elkaar tegen 

kwamen, die zeer aan 

elkaar waren gewaagd. 

Het is goed om te zien 

dat onze toernooien zo 

populair zijn dat we 

zelfs gasten uit Ierland 

hadden! Zij moesten 

om andere redenen al 

in Nederland zijn, maar dat terzijde. Lang ging het gelijk op in de groep, maar 

de allerlaatste ronde bracht de beslissing. Op een gedeelde tweede plaats 

vonden we de teams met Kris van den Heuvel en Jaya Khelawan en Marcel 

Terluin en neefje Lennart. De gouden medailles gaan echter mee naar het 

buitenland, want die waren voor onze gasten Johan en Declan! 

 

Een geweldig leuk toernooi, dat veel potentie heeft om een nieuwe traditie te 

worden op onze club. In de toekomst zullen wij nog meer oudercursussen en 

generatietoernooien organiseren. Als je dus kans wil maken op zo’n felbegeerde 

medaille, houd de toernooien dan goed in de gaten! Misschien pak je dan de 

volgende keer ook wel een prijs. 
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Fiesta-del-Vitesse-de-Caïssa 

Vrijdag 6 september 2019 was het eindelijk weer tijd voor onze jaarlijks eet- en 

schaakfeest, het Vitesse-de-Caïssa. Omdat het in de kerk nogal koud is in de 

winter, nu voor het eerst in september in plaats van december, maar het maakte 

het er gelukkig niet minder leuk om. 

 

Om 17:00 uur waren de 

eersten al aanwezig en 

klaar om te beginnen. 

Na het opzetten van de 

borden en stukken kon 

om iets over 18:00 uur 

worden begonnen met 

het jeugdtoernooi. In 4 

groepen, ingedeeld op 

speelniveau, gingen de 

jeugdspelers de strijd 

met elkaar aan. De 

jongste groep, die bestond uit acht spelers, kende uiteindelijk 5(!) prijswinnaars, 

doordat Daan Wilton en Steven Groen samen op de vierde plaats waren 

geëindigd. De jonge Jim Staal wist er met de derde prijs van door te gaan, 

waardoor hij de jacht heeft ingezet om zijn prijzenkast nog groter te maken dan 

die van zijn oudere broer. Emery Klas wist met wat afstand de tweede prijs te 

behouden en hoefde slechts Lennart van Duijn voor zich te dulden, die geen 

wedstrijd verloor! Een prachtige en verdiende eerste plaats.  

 

In de derde groep, die 

bestond uit zes spelers, 

bleef het ook erg lang 

spannend. In die groep 

werd Merlijn Nelwan 

derde. Hij moest zijn 

iets oudere zus Mijntje 

Nelwan nog net voor 

zich dulden. Zij werd 

op indrukwekkende 

wijze tweede. De eerste 

prijs ging echter naar 

het grote talent Jane Zhou. Hoewel zij tijdens het schaken altijd stoïcijns haar 

wedstrijden wint, bracht de gewonnen beker toch wel een aardige glimlach op 

haar gezicht! De tweede groep kende een spannende strijd, waarin het ook zéér 

door: Niels van Diejen 
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lang meerdere jeugdleden om de prijzen mee bleven doen. Tariq El Ghafiki 

werd uiteindelijk derde met slechts een half punt minder dan Job Eijsermans, 

die goed tweede werd. Job, lang als hij is geworden, moest helaas voor hem wel 

buigen voor Aki Nguyen, die ongeslagen het kampioenschap van zijn groep 

binnensleepte. Een geweldige prestatie! 

 

De hoogste jeugdgroep 

bestond uit vier leden 

die ook een langer 

tempo aanhielden. Jaya 

Khelawan, Max Staal, 

Wessel Visser en Paul 

Groen maakten het 

elkaar extreem lastig. 

Jaya greep de derde 

plek, waardoor de 

eerste plaats gedeeld 

werd door Paul en 

Max! Paul, met zijn 15 jaar nu al een echte heer, besloot dat de 4 jaar jongere Max 

vanwege zijn leeftijd een iets mooiere prestatie had geleverd en daarom de 

eerste prijs verdiende. De prachtige eerste prijs van Max stond derhalve op 

gelijke voet met de minstens net zo mooie geste van Paul! Gefeliciteerd aan 

beide heren. Net voor de prijsuitreiking van de jeugd was het eten gearriveerd, 

mogelijk gemaakt door Chinees restaurant New Yangtse Kiang en Snackbar 

Japie, waardoor we heerlijk Chinees en Patat konden eten. Met ruim 60 eters 

was dit weer een zeer druk bezochte editie en het eten heeft geweldig gesmaakt. 

Elke keer als er werd gevraagd of iemand nog wat patat wilde gingen zo’n beetje 

alle jeugdhanden omhoog en veel van de volwassen leden leken wel permanent 

in de rij te staan bij onze geïmproviseerde buffet tafel! 
 

   



 

   82 
 

 

Net voor 21:00 uur kon 

het toernooi voor de  

senioren en de sterkste 

jeugdspelers beginnen.  

Bij de resultaten van de 

voorrondes waren al 

enkele bijzonderheden 

te noteren. Jesse van 

Dongen wist zich voor 

de finale groep te 

plaatsen door de groep 

ongeslagen te winnen. 

Een erg knappe prestatie. Erik Brandenburg kwam in de tweede groep terecht 

omdat Arnout van Kempen de onderlinge beslissingswedstrijd van hem won. 

Ricardo van Oldenbarneveld wist de sterk spelende Serge Erdtsieck te 

verschalken en Daniel Gavrilov wist Karel Looijmans achter zich te houden! 

 

De finale rondes speelden we met iets minder mensen, waardoor er uiteindelijk 

5 finale groepen ten opzichte van 6 groepen in de voorronde waren. De sterk 

bezette groep 5, want als iemand tegen mij had gezegd dat dit groep 3 of zelfs 

groep 2 was had ik het ook geloofd, werd gewonnen door David van den Vloed, 

die persoonlijke revanche nam voor de iets minder verlopen voorrondes. Groep 

4 werd mooi gewonnen door Ricardo van Oldenbarneveld, die onder andere 

Lana van Dongen en Jan de Liefde achter zich wist te houden. Groep 3 was 

uiteindelijk een prooi voor good old Hans Doornheim, wat erg knap was als je 

bedenkt dat deze groep was gevuld met Sam en Gijs van Dongen, Ronald 

Verbeek, Serge Erdtsieck en Fokke Lindeboom! Groep 2 werd, hoe kan het dan 

ook anders, overtuigend gewonnen door Erik Brandenburg, die zich geen één 

halfje af liet snoepen. De uiteindelijke kampioen van het Vitesse-de-Caïssa was 

er één met overtuiging. De hele avond gaf hij slechts een half punt weg en de 

finalegroep won hij 

ongeslagen: het kanon 

Henk Ochtman! 

 

We kunnen dus weer 

terugkijken op een zeer 

geslaagde editie van 

het Vitesse-de-Caïssa, 

waarbij we weer eens 

veel gelachen, gegeten 

en geschaakt hebben. 
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Massakamp 

Op vrijdagavond 20 september 2019 vond de eerste massakamp tussen SG 

Overschie en SV Erasmus plaats in de Grote Kerk van Overschie. Eerst twee 

matches (met verwisselde kleuren) tussen de jeugdspelers, daarna hetzelfde 

format - met wat meer bedenktijd - tussen de senioren van beide verenigingen. 

De eindoverwinning ging nipt (met 1 punt verschil in de totaalstand) naar SV 

Erasmus, waardoor zij voor een jaar de wisselbeker mee naar huis nemen.  

 

De avond was prima voorbereid door beide voorzitters Ronald Verbeek (SGO) 

en Frank van Zutphen (SVE) en de jeugdleiders Niels van Diejen (SGO) en Peter 

Ruimschoot (SVE), met natuurlijk de nodige assistentie van andere leden. Er 

was veel moeite gedaan om zoveel mogelijk deelnemers van beide verenigingen 

aan de borden te krijgen. Dit leverde een mooi aantal van in totaal 30 jeugdleden 

en 36 senioren op.  Ook de verzorging van de avond zelf met hapjes en drankjes 

was prima geregeld, met dank aan Monique Verbeek en Roshni Sital. De 

bezoekers deden ook nog een duit in het zakje, door een rondje weg te geven op 

rekening van Erasmus.  

 

Allereerst stond dus de 

jeugdmassakamp op 

het programma, wat 

deed denken aan een 

voorwedstrijd zoals je 

die nog wel eens bij 

voetbal ziet. Erasmus 

trok met 9 jeugdleden 

onze kant op, maar wij 

hadden uiteindelijk 16 

aanmeldingen en nog 

eens 5 jeugdleden die 

zonder aanmelding kwamen opdagen. Dit resulteerde uiteindelijk in een 

tweedeling, waarbij elke ronde één deel van de SGO jeugd het opnam tegen de 

jeugdleden van Erasmus, terwijl de anderen een simultaan speelden. Erasmus 

won de jeugdmatch uiteindelijk met 8½-6½. Omdat het een vriendschappelijke 

match was, werd al ruim van te voren besloten dat alle kinderen een medaille 

zouden krijgen. Zowel de kinderen als de ouders hebben deze match naar eigen 

zeggen als heel leuk ervaren.  

 

Vervolgens kruisten de senioren de degens. Twee lange rijen smalle tafels, dicht 

op elkaar gepakte en in zeer diep gepeins verzonken merkwaardige wezens. 

Wat zou een argeloze toeschouwer hiervan denken als hij of zij de kerkzaal zou 

door: Albert Segers en Niels van Diejen 
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binnentreden? De serene stilte past natuurlijk prima bij deze entourage, maar 

zouden die rood aangelopen en krakende koppen nu werkelijk plezier hieraan 

beleven? Maar natuurlijk, van een mooie en spannende pot genieten we 

allemaal, hoewel winnen altijd net even (veel) lekkerder voelt dan verliezen!  

 

De eerste match ging 

zonder erg opvallende 

uitslagen met 10-8 naar 

SV Erasmus. Alleen de 

nederlagen van Hans 

Doornheim en Daniel 

Gavrilov waren ietwat 

verrassend. De tweede 

match deed Overschie 

eindelijk iets terug: een 

10½-7½ overwinning. 

Maar dit was dus niet 

genoeg om de eindoverwinning binnen te slepen. Deze keer waren er wat meer 

verrassingen: onze kopman Erik Brandenburg verloor aan bord 2 na een 

vreselijke blunder (stond naar eigen zeggen ook al iets minder), maar dit werd 

ruimschoots gecompenseerd door knappe overwinningen van Rob Hopman 

aan bord 1 en jeugdtalent Jesse van Dongen aan bord 9. En ons kersverse nieuwe 

lid Pim Heij scoorde ook een vol punt! Eervolle vermeldingen zijn er voor 

Herman Beerling (SVE), Jeroen Landsheer (SVE), Sam van Dongen (SGO) en 

Dick Bothof (SGO) die allen 2 uit 2 scoorden. De einduitslag was zodoende 26-

25 in het voordeel van Erasmus. 

 

Na afloop werd er nog gezellig nagepraat met o.a. Frank van Zutphen en 

Murdoch Mac Lean. Frank vertelde bevlogen over de website van Erasmus, hoe 

zij steeds meer clubleden enthousiasmeren om stukjes te schrijven en ook veel 

bezoekers van de site trekken. Het toverwoord is schaakbeleving boven 

schaaktechniek. Misschien moeten onze webmaster en jaarboekcommissie maar 

eens een lijntje leggen met Frank! 

Murdoch heeft ook voor de beroemde schaakclub (sociëteit) DD gespeeld 

(Discendo Discimus: al spelende leren wij). Misschien wel de oudste schaakclub 

van Nederland. Ze spelen nog steeds in hetzelfde gebouw, verheven tot officieel 

Nationaal Schaakgebouw. Hierin wordt de plek waar ooit de sigaar  van Lasker 

lag nog steeds geëerd! Minpuntje is echter dat de nieuwe vloerbedekking nu de 

historisch krakende vloergeluiden dempt. Tsja, zoals Paul van der Sterren laatst 

al in het bondsblad  schreef: “Wij oudere schakers zijn nergens meer veilig”. 

Andere spelletjes dan schaken passeerden ook de revue. Op 23 november 2019 
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werd de wedstrijd SGO 

1 - Erasmus 1 gespeeld, 

speelde ook het 2e team 

thuis en organiseerden  

we een leuke spelletjes-

avond. De spelers van 

Erasmus en hun fans 

konden dus gezellig 

meedoen! Frank en 

Murdoch hadden hier 

wel oren naar, veel 

interesse voor poker 

ook! Murdoch stelde voor: jij regelt de drank, ik regel de vrouwen. Nou, dat 

vind ik een prima deal: dat eerste lukt nog wel, zeker als penningmeester, het 

laatste lukt wat minder tegenwoordig.  

 

Rest mij alleen nog wat mijmeringen over de uitslag. Hoe kon het gebeuren dat 

wij, op papier de sterkeren, toch met lege handen stonden? Kunnen we de 

schuld aan de jeugd geven? Immers bij een gelijkspel had Overschie dan de 

totaalmatch gewonnen. De medailles zijn toch ook precies gelijk verdeeld? Of 

zullen we onze kopman Erik Brandenburg de schuld geven? Als hij wint, dan 

winnen we ook de match. Of hebben we gewoon met zijn allen gefaald? 

Beneden ons kunnen gespeeld gezien de rating verhouding ...  Wacht, nu begint 

het mij te dagen! Het is vanaf het allereerste begin een complot geweest! 

Natuurlijk laten we als gastheer onze sympathieke tegenstanders graag de 

illusie dat ze beter zijn. 

 

Oliebollentoernooi 

Het schaakjaar wordt doorgaans beëindigd met een snelschaaktoernooi. Onze 

Hans had oliebollen en appelflappen geregeld voor de hongerige schakers. Op 

vrijdag 27 december werd er gestart met 17 deelnemers die startten in 2 

gemengde groepen. In de finaleronde waren er 2 groepen met beide 8 

deelnemers. 

Met goed spel had David van der Vloed, die al enige maanden goed in vorm is, 

zich geplaatst voor groep A, die Henk Ochtman uiteindelijk won met 5,5 punt. 

Gedeeld met Erik Brandenburg die op onderling resultaat 2e werd. Han Smit 

volgde met 5 punten en werd derde. In de groep B werd Sam van Dongen 

onbetwist 1e met 7 uit 7! Gevolgd door Mario Dirks met 5 punten en zus Lana 

van Dongen die met 4,5 punt op een mooie 3e plaats eindigde. Voor de echte 

diehards werd er daarna nog een stevig potje boerenklaverjassen gespeeld.  

door: Ronald Verbeek 
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Varia 

In Memoriam: Aad Everwijn 

Donderdag 7 november 2019 hebben wij tot ons verdriet te horen gekregen dat 

ons gewaardeerde lid, Aad Everwijn, is overleden na een kort ziekbed van vier 

maanden. Aad is slechts 71 jaar oud geworden. 

Aad was al 51 jaar, een ongekende tijd, lid van ons Schaakgenootschap en heeft 

altijd op een hoog niveau meegespeeld. Zo was hij tot vorig seizoen nog vast lid 

van ons eerste RSB-team. Tekenend voor Aad was zijn liefde voor en fanatisme 

in het spel, hoewel je hem nooit krimp zag geven bij een verloren partij. 

Jarenlang kwam hij trouw op de club om zijn partijen te spelen. Wat opviel was 

zijn veelzijdige en mooie klassieke opzet van zijn partijen. Geheel volgens de 

leerschool van Max Euwe. Daarnaast doneerde hij nog regelmatig oude 

schaakboeken en magazines aan de schaakclub, ter bevordering van het 

algemene schaakniveau. 
 

Zelf herinner ik mij nog vele beker- en meerkampwedstrijden tegen Aad, als 

mede wedstrijden die hij speelde voor ons eerste team. Aad speelde altijd met 

een hoog tempo en het woord passiviteit leek niet in zijn schaakwoordenboek 

voor te komen. De aanval werd consequent door hem gezocht, waardoor elke 

wedstrijd van Aad een genot was om te zien, zelfs als je tegenover hem zat. 

Onderstaande foto werd van Aad genomen tijdens een simultaan tegen Hans 

Böhm. Hij was toen slechts één van de twee spelers die een resultaat wist te 

halen. Het tekende zijn schaakniveau. Rob Hopman merkte nog op dat, hoe 

goed jij ook dacht dat jouw eigen zet was, hij altijd als een sfinx zo rustig en 

kalm bleef. Met zijn stoïcijnse blik en rustige gelaat, was hij niet alleen technisch, 

maar ook psychologisch gezien een zeer geduchte tegenstander. 
 

 
 

Aad Everwijn 

22-03-1948   ▪   06-11-2019 

door: Niels van Diejen en Rinus Degeling 
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Een van mijn oudste herinneringen 

aan Aad heeft zeker betrekking op dat 

stoïcijnse aspect van hem. We gaan 

terug naar een RSB-wedstrijd van 

vermoedelijk ons eerste team in het 

gebouw aan de Rotterdamse Rijweg, 

eind zestiger jaren. Bij deze stelling 

put ik uit mijn geheugen en de 

stelling is zeker niet exact gelijk aan 

dit diagram, wel in essentie. Beide 

spelers zijn in hevige tijdnood. Aad, 

met zwart, had zojuist gezet en wit 

antwoord bliksemsnel met Tf3-f8 

mat. Er stonden flink wat mensen omheen en die schrokken zich allemaal een hoedje 

maar Aad was niet van stuk en repliceerde in plat Rotterdams en alle rust met 

“Volgens mij heeft de bond dat verbojen!” 

 

Een probleem is dat wij niet beschikken over alle mooie partijen van Aad om bij de 

lezer in herinnering te roepen maar gelukkig stond er in een clubblad, seizoen 2010-

2011, nog een fraaie externe partij van Aad. Commentaren zijn vooral van Fritz 11 

(Fr11), maar ook Rinus Degeling (MD). Een positieve score is voordeel voor wit, 

een negatieve score wijst op voordeel voor zwart. 

 

WIT Aad Everwijn  ZWART Herman Keetbaas 

COMPETITIE RSB Klasse 1A  BORD 6 

RONDE 3  DATUM 9 november 2010 
 

1. Pf3 Pf6, 2. c4 g6, 3. Pc3 Lg7, 4. d4 

0-0, 5. Lf4 d6, 6. e3 Pbd7, 7. Ld3 Te8, 

Lc2 c6, 9. h4 … 
 

Objectief beter is 9.0–0!? met gelijk 

spel. (Fr11) 
 

9. … e5, 10. dxe5 dxe5 
 

Zie diagram. 
 

11. Lxe5?? … 
 

Hier moet natuurlijk 11. Pxe5 Ph5, 

12. Lg5 Db6, 13. Pxd7 Dxb2 volgen. 

(Fr11) 
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11. … Db6 
 

Na deze krachtzet, 11. … Pxe5, is de stelling niet meer te houden voor wit.  

Bijvoorbeeld 12. Pxe5 Dxd1+, 13. Txd1 Txe5, 14. Td8+ Te8, 15. Txe8+ Pxe8 en 

zwart staat gewonnen. (Fr11) 
 

12. Pa4 Db4+, 13. Lc3 De7 
 

Zwart voelt kennelijk niets voor 13. … Dxc4 met stevige druk tegen f7. (MD) 
 

14. Dd3 Pc5 
 

Na 14. ... a6, 15. Ld4 b5, 16. Pc3 is de stand in evenwicht. (Fr11) 
 

15. Pxc5 Lf5, 16. De2 Lxc2 
 

Zwart benut de situatie dat wit zijn 

koning in het centrum heeft 

gehouden. (MD) 
 

17. Pb3 … 
 

17. Pxb7 Le4, 18. Pa5 Td8 geeft licht 

voordeel voor wit. (Fr 11) 
 

17. … Lxb3 
 

17. … Lf5!? moet overwogen 

worden. Het staat dan gelijk. (Fr11) 
 

18. axb3 Pe4, 19. Lxg7 … 
 

Zie diagram. 
 

19. … Db4+?? 
 

Zwart trapt in de val. Met 19. … Kxg7, 20. 0-0 a6 heeft wit slechts gering 

voordeel. (Fr11) 
 

20. Lc3! … 
 

Wit ziet de komende penning en stukwinst al in beeld komen. (MD) 
 

20. … Pxc3, 21. Dd2 Pa2, 22. Txa2 Dxb3, 23. Ta3 Dxc4, 24. Dc3 … 
 

24. Td3 lijkt logischer en maakt het voor wit nog eenvoudiger. (Fr11) 
 

Maar wit heeft een visioen, niet van eenvoudig technisch gewonnen maar van 

een snel mat. (MD) 
 

24. … Db5 
 

24. ... Dxc3+ 25. Txc3 Kg7 is winnend voor wit. (Fr11) 
 

25. Ta5 Db6, 26. h5 … (4,8; zie diagram) 
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26. … f6?? (11,0) 
 

Alleen 26. … Tad8 biedt nog een 

kleine kans, al blijft wit winnend 

voordeel houden na 27. hxg6 fxg6. 

(Fr11) 
 

27. h5xg6 h7xg6 
 

Nu is het geforceerd mat in 9 zetten 

na 28. Dc4+. Na de tekstzet gaat het 

mat in 11 zetten. (Fr11) 
 

Uiteraard zie ik dat op aangeven 

van Fritz. (MD) 
 

28. Dc3xf6 Db6xa5+ 
 

28. ... Db4+ brengt geen verlichting. 29. Pd2 Dxd2+, 30. Kxd2 Td8+, 31. Kc2 Td2+, 

32. Kxd2 Td8+, 33. Dxd8+ Kg7, 34. Dh8+ Kf7, 35. Th7+ Ke6, 36. De5#. Logisch 

toch? (Fr11) 
 

29. Kf1? … (4,6) 
 

Zwart heeft een toren meer en toch 

staat wit bijna de tegenwaarde 

daarvan voor! Jammer dat wit de 

grap van Fritz heeft gemist. (MD) 
 

Nog veel beter is 29. b4 Dxb4+, 30. 

Pd2 Dxd2+, 31. Kxd2 Td8+, 32. Kc2 

Td2+, 33. Kxd2 Td8+, 34. Ke2 Td2+, 

35. Kxd2 a5, 36. Th8#. (Fr11) 
 

29. … Da6+, 30. Kg1 Da1+, 31. Kh2 

Da5, 32. Dxg6+ Kf8 (5,5) 
 

Zie diagram. 
 

33. Dd6+?? … (0,00) 
  

Geeft de winst weg maar wit wilde Dc7 graag verhinderen. (MD) 
 

Met 33. g3 stelt de winst veilig: 33. ... Dc7, 34. Kg2 en wint. (Fr11) 
 

33. … Kf7, 34. Kg3 Df5, 35. Th7+!? Kg8 
 

35. ... Dxh7, 36. Pg5+ met dubbele aanval (Fr11). 
 

36. Th4 Td8?? (5,7) 

Begrijpelijk maar zwart laat hier een grote kans liggen. (MD) 
 

36. ... Te6 was noodzakelijk. 37. Dd4 Tg6+, 38. Kh2 Tg7 en er is evenwicht. (Fr11) 
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37. Dh6 Kf7 
 

37. ... Te4 kan de uitslag niet meer beïnvloeden. 38. Txe4 Dxe4, 39. Dg5+ Kf8, 40. 

Dxd8+ De8, 41. Df6+ Df7, 42. Dxf7+ Kf7, 43. Pe5+ Ke6, 44. Pxc6 bxc6, 45. Kf4 en 

wint. 
 

38. Tf4 Tg8+, 39. Pg5+ … (1-0) 
 

Een boeiende partij, zeker niet foutloos, maar geheel in de stijl van Aad en 

zijn grootmeesterlijke leermeesters. 

 

Tenslotte ter meerdere glorie van Aad de waarschijnlijk laatste partij die wij tegen 

elkaar speelden. Ik had mij niet voorbereid en koos daarom voor een, voor mij, 

ongebruikelijke opening en die keuze wordt fors afgestraft. 

 

WIT Rinus Degeling  ZWART Aad Everwijn 

COMPETITIE Interne Wintercompetitie  DATUM 14 mei 2010 
 

1. d4 Pf6, 2. c4 e6, 3. Pc3 Lb4, 4. e3 

0-0, 5. Ld3 d5,  6. Pe2 dxc4, 7. Lxc4 

c5 
 

Volgens mijn Fritz14 een nieuwe 

zet. Bekend zijn 7. ... b6, 7. ... Pbd7 

en 7. … a6. 
 

8. Ld2 Pc6, 9. dxc5?! Pe5, 10. Db3 

Lxc5, 11. Pa4? Pe4, 12. Lc3 … 
 

Zie diagram. 
 

12. … Lxe3!, 13. fxe3 Dh4+, 14. g3 

Pf3+, 15. Kf1 Dh3# 
 

Inderdaad, afgeslacht. Uiteraard is het geen foutloze partij, maar wel 

energiek door Aad aangegrepen.  

 

We zullen ons Aad herinneren als een vriendelijk en rustig man, die genoot van 

het leven en altijd een lach met zich meebracht. Hij zal gemist worden op de 

clubavonden en wij wensen zijn vrienden en familie veel sterkte toe in deze 

moeilijke tijd. 

 

Vrijdagavond 8 november 2019 stonden wij in ons clubhuis stil bij dit verlies en 

dinsdagochtend 12 november 2019 toonde een ruime delegatie van ‘zijn club’ 

hem de laatste eer in het crematorium Schollevaar in Capelle aan den IJssel. 
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In Memoriam: J.P. (Peter) van Steenis 

In de nacht van oud op nieuwjaar 31 december 2019 is op ruim 96-jarige leeftijd 

Peter van Steenis van ons heen gegaan. Hij is geboren in Overschie en werd in 

1947 lid (11 jaar na de oprichting). Hij is dus ruim 72 jaar lid geweest van onze 

club. Van die 72 jaar heeft hij slechts 2 keer een ALV overgeslagen (de laatste 

paar jaar). Dit zegt iets over zijn grote betrokkenheid bij onze club. Tijdens de 

tweede wereldoorlog heeft hij in Duitsland leren schaken. Hier wist hij eens de 

kampioen van Dresden te verslaan. Op de club was hij een sterke schaker en 

heeft een aantal jaren op het 1e bord van het 1e team gespeeld (in de RSB). Hij 

werd een paar keer clubkampioen en won meermaals de beker. 

 

Toen ik in 1956 mij aanmeldde bij SG Overschie speelde de club met twee tientallen 

in de RSB-Competitie, het 1e team in de 2e klasse. Uiteraard mocht ik korte tijd later 

meespelen met het 2e team maarde heer van Steenis (hij was 33, ik 16, dus die sprak 

je niet aan met Peter) behoorde tot de top van het 1e team. Gelukkig mocht ik een 

jaar later al voor het 1e team uitkomen met als groot voordeel dat de topspelers bijna 

allemaal over een auto beschikten en ik dus niet meer met de fiets naar 

uitwedstrijden hoefde. Op 14 maart 1957 speelde ik mijn eerste partij tegen hem. 

 

WIT Rinus Degeling  ZWART Peter van Steenis 

COMPETITIE Interne Wintercompetitie  DATUM 14 maart 1957 
 

1. e4 c5, 2.,Pf3 Pc6, 3. d4 cxd4, 4. 

Pxd4 Pf6, 5. Pc3 d6, 6. Le2 e6, 7. 0-0 

Le7, 8. Le3 a6, 9. f4 0-0, 10. Pb3 Pe8, 

11. De1 b5, 12. Td1 Lb7, 13. Df2 Dc8, 

14. a3 … (zie diagram) 
 

Siciliaans, Scheveninger systeem. 
 

14. … Lf6; 15. Ld4 … 
 

Beter is 15. e5. Het verschil tussen 

+0,36 en nu -0,40! (Fr14) 
 

15. ... Pxd4, 16. Pxd4 Lxd4, 17. Txd4 

Dc5, 18. Lf3 f5, 19. h3 Tc8, 20. Td3 

fxe4, 21. Dxc5 dxc5 
 

Ook hier gaat iets mis. Txc5 geeft -0,81 en dxc5 geeft +0,37, een flinke slok op de 

borrel. (MD) 
 

21. ... Txc5!? (-0,81), 22. Lxe4 d5. (Fr 14) 
 

22. Pxe4 Ld5, 23. Pd2 Pc7, 24. Lxd5 exd5, 25. Tf2 Tce8, 26. Tdf3 (½–½) 

door: Marcel Terluin en Rinus Degeling 
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Gezien het geringe commentaar van Fritz mag toch wel van een heel behoorlijke 

partij worden gesproken. Overigens beoordeelt Fritz de slotstand als voordelig voor 

zwart en was Van Steenis dus heel coulant om mij een remise toe te staan. 

Dat deze remise voor mij als een overwinning voelde mag geen verbazing wekken: 

de heer Van Steenis was immers een topspeler en ik kwam pas kijken. 

 

Door zijn drukke werkzaamheden als accountant kwam het schaken al snel op 

een lager pitje. Hij heeft bij SG Overschie vele functies en rollen bekleed (o.a. 

Penningmeester en Teamleider van het eerste team) en is niet voor niks erelid 

met ook een erespeld van de KNSB. Op onze website bij de sectie geschiedenis 

staat zijn rol in de geschiedenis van onze club uitgebreid beschreven. 

 

Hij was een van de bedenkers (samen met Frits Ros en dominee Blonet) van een 

plan om te promoveren naar de KNSB. Ze charterden Jaap van den Herik die 

weer veel studenten kende die mee hebben geholpen aan het sportieve succes 

richting KNSB. Waar nodig haalde hij ze op (uit Amsterdam), bracht ze soms 

weer thuis en zorgde voor voldoende broodjes zodat ze goed gevoed, optimaal 

konden presteren. Een van de sportieve hoogtepunten voor hem was de 

promotie in 1977 naar de 1e klasse KNSB. Qua gezelligheid was het uitje naar 

Brugge in 2012 ter ere van ons 75 jarig bestaan - waar in groten getale onze leden 

tegen onze zustervereniging daar een potje schaak speelden - een herinnering 

die hij koestert.  

 

Hij had zo zijn vaste routines, was eigenwijs, strijdbaar en tot op het laatst 

betrokken bij het reilen en zeilen op de vereniging. Hij heeft vele jaren het 

clubblad gesponsord. Ook de recente jaarboeken zijn hier nog van bekostigd. 

Veelzeggend was dat hij de sponsoring niet als vanzelfsprekend wilde zien. Elk 

jaar moest dat netjes aan hem gevraagd worden, waarna hij dat weer deed. 

Gegeven zijn staat van dienst, werd er - de keren dat hij nog op de club 

verscheen - altijd een kopje koffie voor hem gehaald. Dat begon ooit toen Ronald 

Verbeek aan een toen 16-jarige Niels van Diejen vroeg om voor hem een kopje 

koffie te halen, gezien zijn staat van dienst. De jaren erna, na gesprekken met 

Peter en de vele verhalen over hem gehoord te hebben, deed Niels dit 

automatisch uit groot respect voor zijn verdiensten. Mario Dirks heeft deze 

gewoonte later van Niels overgenomen.  

 

Wat niet veel mensen zullen weten, is dat hij tot afgelopen jaar voor een aantal 

klanten nog de jaaraangiftes deed. Toen rond 2011 de aangiftes alleen nog 

digitaal gedaan konden worden, heeft hij zich hierop nog laten bijscholen. Elk 

jaar werd hij gebeld of hij het nog deed en ging vervolgens met zijn auto naar 

zijn klanten toe om ter plaatse de aangifte te doen. Hij had immers zelf geen e-
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mail of internetaansluiting. Hij was altijd gesteld op zijn vrijheid en reed tot 

vrijwel het laatst nog auto, en geen kleine afstanden. Tekenend voor zijn 

eigenwijsheid en strijdbaarheid is dat hij niet slaagde voor zijn periodieke 

keuring in 2019. Na een herkansing werd zijn rijbewijs ingetrokken. Iets waar 

hij het niet mee eens was. Hij beet zich hierin vast, en vond een reden voor 

beroep in de reglementen: de examinator voor de herkeuring mag niet dezelfde 

zijn als bij de eerste keuring. Op dit beroep bij het RDW is hij ook in het gelijk 

gesteld. De brief hiervan heeft hij trots bewaard. En hij heeft geconcludeerd dat 

een nieuwe test misschien toch niet zo verstandig was. 

 

Tot het laatst was hij nog scherp en geïnteresseerd in de gang van zaken op de 

club en de prestaties van onze teams. We gaan een icoon in de historie van onze 

club missen. 

 

 
  

Peter van Steenis (links) en Leo Meerman tijdens het 

‘Vitesse-de-Caïssa’ van 2 januari 2014. 

 

Als laatste eerbetoon aan Peter volgt hier nog een partij waarin hij mij (red. Rinus) 

verplettert. Een heel goed door hem gespeelde partij, maar vast niet zijn allerbeste 

partij. Ik beschik echter niet over alle door hem gespeelde partijen en put daarom 

noodgedwongen uit mijn eigen archief. 

 

WIT Rinus Degeling  ZWART Peter van Steenis 

COMPETITIE Interne Wintercompetitie  DATUM 13 februari 1964 
 

1. e4 c5, 2. Pf3 Pc6, 3. d4 cxd4, 4. Pxd4 Pf6, 5. Pc3 d6, 6. Lg5 e6, 7. Dd2 Le7, 8. 0-

0-0 0-0, 9. Lxf6? … 
 

Richter-Rauzer systeem van de Siciliaanse opening. Wit ziet pionwinst, maar 

kijkt niet ver genoeg vooruit. Jeugdige overmoed zullen we maar aannemen. 
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9. … Lxf6, 10. Pxc6 … 
 

Beter is: Pdb5 Da5, 11. Pxd6 Td8, 12. 

f4 e5, 13. Lc4. 
 

10. … bxc6, 11. Dxd6 (-0,41/21) 
 

Zie diagram. Zwart staat al beter, 

maar wit dwaalt nog verder op de 

ingeslagen weg. (MD) 
 

11. … Db6, 12. Pa4? (-0,49/21) 
 

Nieuw (!), maar dit is zeker geen 

verbetering! Het beste was nog 12. 

Dg3 Tb8, 13. b3. (MD) 
 

12. … Dxf2, 13. Dxc6?? (-2,9/21) 
 

Wit opent zo alleen maar lijnen voor de zwarte stukken. Noodzakelijk was 13. 

Kb1 Lb7, 14. Ld3. (MD) 
 

13. ... Tb8, 14. Dd6 Lb7 (-1, 2/19) 
 

Nog sterker was het pionoffer 14. ... Ld7! (-3,1/19) 15. Dxd7 Tfd8; 16. Dxd8+ 

Txd8; 17. Ld3 waarna zwart gemakkelijk wint. (MD) 
 

15. Ld3? (-2,3/19) Lxe4!, 16. Lxe4? De3+, 17. Dd2 Dxe4, 18. b3 De5 (0-1). 
 

Wit komt tot inzicht en strijkt de vlag. 

 

 
 

Peter tijdens de viering van het 80-jarige bestaan 

van SG Overschie in het Prachthuis. 

 

J.P. (Peter) van Steenis 

14-04-1923   ▪   31-12-2019 
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In Memoriam: Ruud Jan Kloek 

Tot ons verdriet is op 10 april 2020 ons zeer gewaardeerde lid Ruud Jan Kloek 

overleden. Ruud Jan was al enige tijd ziek en de laatste maanden ging het steeds 

slechter met hem. In januari zagen wij hem nog eenmaal en heeft een aantal van 

onze leden nog goede gesprekken met hem mogen voeren, iets waar ik zelf 

dankbaar voor ben en zal blijven. 

 

Ruud Jan was al sinds 1973 lid van SGO. Zelf herinner ik me hem nog goed van 

toen ik klein was. Op tijden waarop ik allang naar huis had moeten zijn, maar 

toch nog door de vereniging heen banjerde, zat hij vaak al te schaken tegen onze 

andere leden met zijn bijna iconische sigaar in de hand. Toen destijds, als kleine 

jongen, gaf deze sigaar mij altijd het gevoel dat hij een heel imposant man was, 

waar je tegen op kon kijken. 

 

Zaterdag 12 mei 1973 was de dag dat Ruud Jan voor het eerst binnen mijn blikveld 

kwam. Dat jaar vierde de KNSB haar 100-jarig bestaan met o.a. een 

gemeenschappelijke slotronde van de KNSB-competitie in de Rijnhal te Arnhem. 

Dat was een machtige belevenis, in de Hoofdklasse (10 tientallen), 1e klasse (20 

tientallen) en 2e klasse (40 tientallen), leverden 700 spelers slag op 350 borden. SGO 

1 speelde in een van de 1e klassen maar degradeerde die dag en Ruud Jan speelde 

voor een ander, mij onbekend, team mee, maar kwam regelmatig kijken bij ons team. 

Waarschijnlijk omdat hij één of meer van onze spelers kende, maar misschien had 

hij al het plan bij ons te komen schaken.  

Hij werd direct aan ons 1e team toegevoegd en, hoewel ik daar tegenaan hikte, zag 

ik toch op tegen Ruud Jan, die in onze eerste ontmoeting achter het bord zijn hogere 

placering onderstreepte met een overwinning op mij; dat was op 1 februari 1974. 

 

Ruud Jan was wat je noemt een Gentleman schaker voor wie niet alleen de 

overwinning telde, maar ook de wijze waarop die werd verkregen. Juni 1980 

speelden wij alweer onze 8e partij tegen elkaar. Ruud Jan bewees zich de betere en 

stond een pion voor in betere stand toen hij mij remise aanbood. Nu was Ruud Jan 

zeker de betere strateeg, maar in tijdnood zeker niet de sterkste. In tijdnood nam ik 

zelden zo’n aanbod aan en dus ook nu niet en Ruud Jan ging door z’n vlag en beende 

boos weg. Jammer, maar hij vond dat je niet als een straatvechter op de tijd mocht 

spelen en dat had ik toch gedaan. Zoals verderop duidelijk zal worden trof zijn toorn 

mij enkele maanden later in een volgende partij. 

 

Ruud Jan was een goed schaker en heeft eenmaal ons clubkampioenschap 

mogen veroveren, in het seizoen 1982-1983. Dirk Erdtsieck, ook al jaren lid bij 

ons, benoemde hem zelfs als “Een sociaal man, waar niet van te winnen viel”. 

door: Niels van Diejen en Rinus Degeling 
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Hij schaakte jaren lang mee in onze hogere teams en verklapte mij in het 

verleden wel eens dat, zodra hij ons eerste RSB-team uit zou moeten, hij zou 

stoppen met schaken in teamverband. Het kwam gelukkig nooit zo ver. Ronald 

Verbeek vertelt nog graag de anekdote hoe Ruud Jan een keer het gehele eerste 

KNSB team had uitgenodigd om bij hem te komen eten na een teamwedstrijd. 

Daarbij waren zij allen welkom om tot laat op de avond te blijven, om verder te 

analyseren en schaken.  

 

Wel vond ik het lastig om te zien hoe gefrustreerd Ruud Jan de laatste jaren kon 

zijn als zijn spel minder werd, door de vermoeidheid die hij voelde door zijn 

ziekte. Tegelijkertijd tekende dit zijn karakter. Hij was secuur, gedreven en werd 

getekend door een absolute winnaarsmentaliteit. Tegelijkertijd won zijn liefde 

voor het spel het nog wel eens van deze drang om te winnen. Zo heb ik hem, in 

de jaren dat ik met hem in een team mocht spelen, een aantal keer remise aan 

zien bieden in de tijdnoodfase van het spel, ondanks een betere stelling. Hij 

vond het maar niets om te winnen op tijd als het niet meer nodig was voor het 

team. Liever won hij gewoon doordat hij beter kon schaken. Iets wat hij 

overigens vaak genoeg kon. 

 

In latere jaren mocht ik Ruud Jan beter leren kennen en kwam ik er achter dat 

mijn beeld van hem als kind klopte, zij het om andere redenen dan ik toen 

destijds dacht. Zo was Ruud Jan van 1974 tot en met 1978 penningmeester van 

onze vereniging en een aantal jaar geleden nog actief in onze kascommissie. 

Tijdens de avonden die wij samen doorbrachten voor de kascommissie, kreeg 

ik het gevoel hem echt te leren kennen. Hij vertelde vol passie over zijn 

voorzitterschap van zijn VVE, maar ook vooral over het vele vrijwilligerswerk 

wat hij jaren deed voor Amnesty International. De imposante man met de sigaar 

werd voor mij toen voor het eerst en ook vooral een goed, mooi en zachtaardig 

mens. Een man met zijn hart op de juiste plek, die klaar stond voor anderen en 

nooit te beroerd was om zijn mouwen uit de handen te steken. Tegelijkertijd 

kende hij ook zijn eigen kwaliteiten, want toen wij het oude clubgebouw gingen 

verbouwen, vond hij het zelf een beter idee voor de gehele vereniging om 

materialen en geld te doneren, ook weer iets wat zijn betrokkenheid bij de club 

toonde. 

 

Met het verlies van Ruud Jan verliezen we dan ook meer dan een goede schaker 

en meer dan een teamlid. Ik zal hem zelf altijd blijven herinneren als de 

vrijwilliger van Amnesty en de voorzitter van de VVE. Ik hoop dat we hem 

vooral altijd mogen blijven herinneren als het goede, mooie en zachtaardige 

mens die hij was. Ruud Jan is 76 jaar oud geworden, voor ons gevoel lang niet 

oud genoeg. 
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Ruud Jan Kloek (tweede van links, zittend), maar ook Aad Everwijn (eerste van links, staand) en 

Peter van Steenis (eerste van links, zittend), tijdens het ‘Vitesse-de-Caïssa’ van 30 december 2013. 

 

Tijd om Ruud Jan met een fraaie zege te eren. Het zal vast niet zijn beste prestatie 

bij SGO zijn maar ik beschik niet over zijn partijen en wel over mijn eigen partijen, 

o.a. die tegen Ruud Jan. 

 

WIT Ruud Jan Kloek  ZWART Rinus Degeling 

COMPETITIE Interne Wintercompetitie  DATUM 19 februari 1982 
 

1. e4 e6, 2. d4 d5, 3. Pc3 Lb4, 4. Ld3 dxe4, 5. Lxe4 Pf6, 6. Lg5 Pbd7, 7. Lf3 c5, 8. 

Pge2 … 
 

Frans opening: klassiek systeem, McCutcheon variant, met een nieuwtje volgens 

mijn Fritz14-database. 
 

8. … cxd4 
 

Beter zou 0-0 moeten zijn, was toen 

de conclusie, maar misschien is eerst 

8. … h6 (de suggestie van Fritz14) 

nog beter. 
 

9. Dxd4 Da5, 10. Ld2 Lc5 
 

Hier geeft Fritz14 10. … Pe5 aan als  

beter. 
 

11. Dh4 … 
 

Zie het hiernaast gegeven diagram. 
 

11. … Pe5?! 
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Te laat! Het antwoord van wit is waarschijnlijk niet gezien. 11. … Db4!?, 12. 

Dxb4 Lxb4 was de juiste keuze geweest. 
 

12. Pe4! Pxf3+, 13. gxf3 Db6, 14. Pxf6+ … (0,79/19) 
 

Die 0,79 is de waardering van Fritz bij een diepte van 19 ply. Fritz geeft 14. Pxc5 

als sterker aan, maar Ruud Jan heeft andere plannen. 
 

14. … gxf6, 15. Lc3 (-0,11/21) 
 

Fritz14 stelt dat 15. 0-0-0!? e5, 16. Pc3 Lxf2, 17.Dh6 de sterkste voorzetting was. 

15. Lc3 geeft zwart weer kansen. 
 

15. … e5, 16. f4 … 
 

Zie het hierna volgende diagram. 
 

16. … Ld4?? (1,3/21) 

Wij dachten na afloop dat Tg8!? had 

moeten worden gespeeld, maar 

Fritz wijst op 16. … Lf5 als de beste 

optie: 16. … Lf5, 17. 0-0-0 Lxf2. Het 

bijgaande commentaar van Fritz14: 

“Nu is de strijd gestreden.”. 
 

17. Lxd4 exd4, 18. 0-0-0 d3??, 19. 

Txd3 Lf5, 20. Te3+ (5,7/19) 
 

Zwart wordt zich bewust van zijn uiterst penibele stand en besloot de vlag te 

strijken (1-0). De wraak van Ruud Jan zal zoet zijn geweest. 

 
 

 
 

Ruud Jan Kloek 

18-10-1948   ▪   10-04-2020 
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Op de Troon: Ronald en Monique Verbeek 

Na acht jaar voorzitter 

te zijn geweest van SG 

Overschie  en daarvoor 

nog twee jaar de rol 

van vicevoorzitter te 

hebben vervuld, neemt 

Ronald Verbeek even 

een ‘korte’ adempauze. 

Hij heeft zich namelijk 

de afgelopen jaren zeer 

hard en onvermoeibaar 

ingezet voor onze club. 

Zo heeft hij maar liefst twee verhuizingen meegemaakt, te weten van MFA 

Rodenburg naar het Prachthuis en van het Prachthuis naar de Grote Kerk 

Overschie. Een opknapbeurt van het speellokaal in de Rodenburgstraat en 

uiteraard de twee verhuizing waren grote klussen. Vooral het Prachthuis op 

korte termijn moeten verlaten en dus haastig scouten van een geschikte locatie 

in Overschie, maar ook het huren van de kerk, bleken energie- en tijdrovend te 

zijn. Zijn combinatie van tact en doortastendheid kwamen goed van pas, zeker 

als eerste huurder van de kerk. 

 

Ik heb Ronald en Monique Verbeek leren kennen als hartelijke mensen, die snel 

zorgen dat je jezelf welkom voelt op de club. Zo ging dat in ieder geval ook bij 

mijzelf toen ik begin 2016 in het Prachthuis eens de sfeer kwam proeven. Voor 

ik het in de gaten had was ik betrokken in een nachtelijk potje pokeren, 

boerenklaverjassen en hartelijk geklets. 

 

Monique waakt als een hartelijke moederkloek over het wel en wee van de 

leden: van Sinterklaascadeautjes voor de jeugd, een luisterend oor of een kaartje 

als iemand ziek is. Geen zee is haar te hoog. Onlangs heeft ze vele jaargangen 

oude clubbladen gescand en samen met Serge Erdtsieck op de website weten te 

plaatsen, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen. Monique is typisch 

iemand die achter de schermen met veel liefde een hoop organiseert. 

Ronald zijn doortastendheid, die nodig is om op tijd de juiste zaken geregeld te 

krijgen, stellen wij clubleden erg op prijs. Hij is zelf erg trots - en terecht! - op 

het goede contact met vooral de oudere leden die niet meer (zo vaak) op de club 

komen. Zo heeft hij geregeld contact onderhouden met bijvoorbeeld Peter van 

Steenis, Jan de Jong, Leo Meerman, Frits van den Bergh en vele anderen. Zowel 

Ronald als Monique voelen goed aan wat de leden nodig hebben. Op een 

vanzelfsprekende manier weten ze een setting te creëren waarin alles kan en 

door: Marcel Terluin 
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iedereen welkom is. Op die manier wordt onze vereniging een soort verlengde 

schaakhuiskamer. In de afgelopen jaren hebben ze elkaar goed aangevuld en 

ook versterkt. Om deze redenen is dan ook tijdens de afgelopen Algemene 

Ledenvergadering besloten om Ronald te benoemen tot Erevoorzitter en de 

inspanningen van Monique te waarderen met de titel ”Vrijwilliger van 

Verdienste”. Ze houden er niet van om teveel op de voorgrond te staan, maar 

deze avond verdienden ze het om even in het zonnetje gezet te worden. 

 

 
 

 




