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31 
Bouwmeester 10 

We hadden er nog steeds 
een te goed. Geniet van de  
aller laatste “Bouwmeester 
Voorbij” van Ronald. 

40 
Op de Troon 

Deze keer nam onze Rinus 
plaats op de troon. Niels en 
Cor doen verslag van een 
bijzonder en gewaardeerd 
lid van onze vereniging. 

25 
Generatietoernooi 

Op 8 februari 2013 werd het 
1e SGO Generatietoernooi 
gespeeld. Een toernooi met 
een chaotische start en een 
prachtig einde. Wanneer is 
de volgende editie? 

5 
SG Overschie 1 
Overschie 1 is goed bezig. 
Lees hoe het onze giganten 
vergaat in de strijd om terug 
te keren naar de KNSB. 

28 
Russian Love 
Willem Hajenius levert ook 
deze keer een zeer mooie 
bijdrage. Deze keer alleen 
geen wilde avonturen van 
Willem zelf, maar een mooi 
eerbetoon aan Elena. 

37 
Torentjesschaak 
Als journalist was hij ook dit 
jaar weer van de partij in 
Wijk aan Zee en Den Haag. 
Hoe verging het Roelf-Jan 
Duin tijdens het NK schaken 
voor journalisten en de altijd 
lastige simultaan genaamd: 
Torentjesschaak. 
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Verenigingsinformatie
Algemeen 
Vereningsgebouw Schaakgenootschap Overschie 
 Rodenburgstraat 59 
 3043 TT Rotterdam 
Telefoon 010 - 415 61 89 
Internet www.sgoverschie.nl 

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

 
 

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

m.degeling@hetnet.nl 

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

 
 

Trainers 
Senioren/Junioren Rinus Degeling 
 010 - 286 72 04 
 m.degeling@hetnet.nl 
 
Junioren Erik Brandenburg 
 010 - 426 05 48 
 erikb@kabelfoon.nl 
 
Junioren Albert Segers 
 06 - 4466 8895 
 albert.segers@solcon.nl 
 
Jeugd Lesgroep 1 Jeroen van der Meer 
 06 - 3492 7442 
 hupavs@hotmail.com 
 
Jeugd Lesgroep 2 Ronald Verbeek 
 010 - 415 86 28 

info@assurantiekantoorrverbeek.nl 

 
Jeugd Lesgroep 3 Rob de Wilt 
 06 - 5424 8009 
 r.wilt@upcmail.nl 
 
Jeugd Lesgroep 4 Serge Erdtsieck 
 06 - 2185 0812 
 serge@dramacoach.nl 
 
Jeugd Lesgroep 5 Niels van Diejen 
 06 - 4970 8748 
 homevandiejen@planet.nl 
 
Jeugd Lesgroep 6 Han Smit 
 010 - 420 96 80 
 hansmit@kpnplanet.nl 
 
Jeugd Lesgroep 7 Cor van Lennep 
 06 - 8183 6503 
 corvanlennep@hotmail.com 

 
 

Redactie 
Hoofredacteur Zwanendaal 62 
Serge Erdtsieck 2914 EV Nieuwerkerk a/d IJssel 
 serge@dramacoach.nl 

Website 
Webmaster Moddermanstraat 46 
Henk Ochtman 3053 TL Rotterdam 
 ochtmanh@xs4all.nl 

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

Opzegging van het Lidmaatschap 
Het verenigings- en contributiejaar van Schaakgenootschap 
Overschie loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar 
daaropvolgend. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór  
maart schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Bij niet 
tijdige opzegging behoudt SG Overschie zich het recht voor 
om de contributie voor het aankomende jaar of de gemaakte 
kosten in rekening te brengen. 
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Voorwoord
Seizoen 2012/2013 is bijna ten einde en zowel het eerste als 
het tweede kunnen nog kampioen worden. Met nog twee 
wedstrijden te gaan is SG Overschie 1 er al wel zeker van 
dat zij volgend seizoen weer in de KNSB spelen. Door de 
recente uitglijder van concurrent Rokado 1, staat het eerste 
twee punten voor op hen, maar in de laatste ronde treffen 
beide teams elkaar nog!  

Het tweede heeft helaas minder kansen om kampioen te 
worden. Met nog één ronde te gaan staat het tweede 1 punt 
achter op het erg sterke CSV 1. In de laatste ronde spelen 
ook deze twee kampioenskandidaten tegen elkaar. Het 
belooft dus een spannend slot van het seizoen te worden. 
 

Serge Erdtsieck
 
 

Kortjes
Wist u dat Paul Morphy …? 
• Zichzelf heeft leren schaken door te kijken naar de 

partijen van anderen. 
• Met 7 jaar al de beste speler van New Orleans was. 
• Met 12 jaar al won van Johann Löwenthal. 
• In zijn tijd werd gezien als de beste schaker ooit. 
• Nog steeds wordt gezien als één van de meest geniale 

schakers ooit. 
• Werd gezien als de onofficiële wereldkampioen, omdat 

Europees kampioen Howard Staunton de match ontweek. 
• Van zijn 59 “serieuze” partijen er maar liefst 42 won 

en slechts 8 verloor.Schaken niet als professie zag. 
• Slechts een korte schaakcarrière heeft gehad. 
• Daarom “The Pride and Sorrow of Chess” werd genoemd. 
• Het niet is gelukt om succesvol als advocaat te zijn. 
• Met 47 jaar in bad overleed aan een harstilstand. 
 

 
 

Paul Morphy met een vriend in “The Pride and Sorrow of Chess” 
de biografie van Paul Morphy. 

 
 

Schaakduel eindigt in Matpartij 
Berkel-Enschot - Bij schaakclub De Stukkenjagers zitten ze 
er behoorlijk mee in hun maag. Een van hun leden, een 27-
jarige Tilburger, sloeg zaterdagmiddag tijdens een toernooi 
zijn tegenstander uit Eindhoven met een glas of mok tegen 
het hoofd. Gevolg: een hersenschudding. De schaakpartij in 
hotel De Druiventros in Berkel-Enschot liep rond half drie uit 
de hand. 
Volgens medeorganisator Frans Deckers van schaakclub De 
Oude Toren, was de Tilburger in de pauze van het rapid-
schaaktoernooi even bij een boekenkraam gaan kijken. De 
man was te laat terug voor het begin van zijn partij. De 
tegenstander, de Eindhovenaar, had geheel volgens de 
regels de schaakklok al gestart.Deckers: “Daar maakte die 
man al stampij over. De wedstrijdleiding besloot de partij 

opnieuw te starten, terwijl dat reglementair eigenlijk niet 
hoeft.” Ook de Eindhovenaar vond dat het er niet eerlijk aan 
toeging. Uiteindelijk zou de Tilburger hebben verloren en 
door het lint zijn gegaan. Hij sloeg de Eindhovenaar tegen 
het hoofd en maakte zich kort daarop uit de voeten. Het 
slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. 
 
Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, editie Walcheren, 4 februari 2013. 
 
 

Nederland weer in Rating Top 10 
Op de FIDE-ratingsite staat Nederland per 1 februari 2013 
eindelijk weer eens in de Top 10. De laatste tijd stonden we 
daar namelijk net onder. De 10e plaats moeten we wel delen 
met Polen. Rusland, Oekraïne, China, Frankrijk, Armenië, 
Hongarije, VS, Azerbeidzjan en India staan boven ons. De 
positie wordt bepaald door de rating van de 10 beste spelers 
van het land. De Nederlandse top 10 ziet er als volgt uit: 
1. Anish Giri (2722) 
2. Loek van Wely (2684) 
3. Sergei Tiviakov (2650) 
4. Ivan Sokolov (2644) 
5. Jan Smeets (2631) 
6. Erwin L’Ami (2622) 
7. Daniel Stellwagen (2622) 
8. Dimitri Reinderman (2599) 
9. Robin van Kampen (2596) 
10. Jan Timman (2582) 
 
 

Agenda SG Overschie 
Datum Groep Activiteit 
29-03-2013 Jeugd Finale Groepen, Ronde 3 
 Jeugd Speciale Avond 
 Senioren Halve Finale Beker 
05-04-2013 Jeugd Groene Hart Jeugdcup, Ronde 6 
 Senioren Meerkamp Ronde 4, 2e Cyclus 
06-04-2013 Jeugd Lesmiddag (EB) 
10-04-2013 Allen Lesavond (MD) 
12-04-2013 SGO 2 Overschie 2 - CSV 1 
18-04-2013 SGO 3 WSV 4 - Overschie 3 
19-04-2013 SGO 1 Overschie 1 - Rokado 1 
26-04-2013 Jeugd Speciale Avond 
 Senioren Meerkamp Ronde 5, 2e Cyclus 
01-05-2013 Allen Lesavond (MD) 
03-05-2013 Senioren Finale Beker 
10-05-2013 Senioren Einde Meerkamp 2e Cyclus 
17-05-2013 Jeugd Groene Hart Jeugdcup, Ronde 7 
 Allen Start Zomercompetitie 
24-05-2013 Jeugd Speciale Avond 
 Allen Algemene Ledenvergadering 
31-05-2013 Senioren Finale Meerkampen 
30-08-2013 Allen Laatste avond Zomercompetitie 
06-09-2013 Allen Start Wintercompetitie 
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Nieuwe Mode: Schaakbordmotief 
In Milaan, Parijs en Hollywood zijn ze er op dit moment erg 
dol op: het schaakbordmotief. De laatste trend in modeland. 
Als je er helemaal bij wilt horen dan draag je deze lente en 
zomer kleding met een schaakbordmotief. Het liefst uiteraard 
van trendsetter Louis Vuitton. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wij Presenteren: Het Paard 
Hans Böhm en Yochanan Afek hebben onlangs hun derde 
deel van hun serie, waarin ze alle schaakstukken afzonderlijk 
onder de loep nemen. Na de pion en de toren is het de beurt 
aan het paard: “De bestormende kracht van het schaakspel”, 
volgens de schrijvers. 
Het boek is geschreven volgens het inmiddels vertrouwde 
recept: eerst een stuk geschiedenis, daarna een stuk historie 
over het paard en tot slot diverse verschillende thema’s, 
waarbij per thema vier voorbeelden worden gegeven waarin 
een specifieke kwaliteit van het paard tot uitdrukking komt. 
Wie eenmaal de kracht van het paard heeft leren kennen zal 
dit stuk snel bombarderen tot zijn favoriete stuk. 
 
 

De Notatie 
Om gespeelde partijen te bewaren en nog eens precies na te 
kunnen spelen wordt een partij genoteerd. We kennen de 
lange en de korte notatie. Bij de lange notatie wordt eerst de 
letter voor het betreffende stuk geschreven. “K” van koning, 
“D” van dame, “T” van toren, “L” van loper en “P” van paard. 
Voor een pionzet hoeft geen letter te worden genoteerd. 
Daarna het veld waarop het stuk staat, gevolgd door een 
liggend streepje en tot slot het veld waar het stuk naartoe 
gaat. Bijvoorbeeld: Ke1-d2 ofwel de koning gaat van veld e1 
naar veld d2. 
 
Als een stuk wordt geslagen geven we dat aan met een “x” in 
plaats van een “-“. Bijvoorbeeld: Pf3xg5 ofwel het paard gaat 
van veld f3 naar g5 en slaat daarbij een vijandelijk stuk. 
Uiteraard kan daar nog de letter van het geslagen stuk aan 
worden toegevoegd. Bijvoorbeeld Pf3xLg5 ofwel het paard 
op f3 slaat de loper op g5.  
 
Omdat het overduidelijk is welk stuk wordt bedoeld met “D” 
kan je volstaan met alleen het noteren van het veld waarnaar 
het betreffende stuk wordt toegespeeld. Dit noemen we de 
korte notatie. Bijvoorbeeld: Dh5 ofwel de dame wordt naar 
het veld h5 gespeeld. Soms is dit echter onvoldoende, de 
bijzondere situaties. Stel dat wit zijn toren van de  a-lijn naar 
c1 wil spelen. Met de korte notatie noteren we dit als volgt: 
Tc1. Wit heeft echter ook een toren op de d-lijn staan die 
naar c1 gespeeld kan worden en dus is het achteraf niet 
duidelijk welke toren naar werd gespeeld. Om de zet uniek te 
maken noteren we daarom in dergelijke gevallen ook de 
letter van de lijn waarop de toren staat die gespeeld wordt, 
ofwel Tac1. 
 
Ook als een pion slaat kan dat soms vanaf twee posities. 
Bijvoorbeeld een pion op de d-lijn kan een pion slaan op de 
e-lijn, maar ook de pion op de f-lijn kan dezelfde pion slaan. 
Daarom noteren we bij het slaan van een pion altijd de lijn 
waar de pion op staat en het veld waar de pion naar toe gaat. 
Bijvoorbeeld: exf5. 
Paarden maken het nog ingewikkelder, want kunnen paarden 
op dezelfde lijn naar hetzelfde veld worden gepeeld. 
Bijvoorbeeld vanaf e3 naar d5 en vanaf e7 naar d5. Als dit 
zich voordoet kunnen we dus niet volstaan met Ped5 en 
moeten we in plaats van de lijn de rij noteren, bijvoorbeeld 
P7d5. 
Probeer eerst de lange notatie onder de knie te krijgen en al 
dat is gelukt de korte notatie. Door oefening gaat het vanzelf 
makkelijker en voor je het weet kan je plotseling zonder bord 
over zetten praten en stellingen voor je zien. Veek schakers 
kunnen in de tram of trein “blind” over schaken praten, zoals 
chirurgen tijdens een voetbalwedstrijd een operatie kunnen 
bespreken. 
 

John Berkers
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Overschie 1
De Willige Dame niet Willig 
“Stilte! Er wordt geschaakt.”, met deze woorden moeten we 
dit verslag van de laatste drie ronden eigenlijk wel beginnen. 
Ondergetekende was helaas verhinderd, maar dan neemt 
automatisch de 1e teamleider van SGO 1 en tevens onze 
wedstrijdleider het over. Maar u weet nu wel dat die niet zo’n 
schrijver is. Niet dat hij het niet kan, maar meer omdat hij 
daartoe weinig gemotiveerd is. Gelukkig heeft onze voorzitter 
Ronald Verbeek een vlottere pen, zodat we deze vaste 
nabeschouwing toch nog kunnen geven. 
 
Op bord 2 kreeg Erik Brandenburg op zijn Vierpionnenspel in 
het Konings-Indisch een scherpe variant voor zijn kiezen die 
kenmerken van het Wolga Gambiet had. Door een schijnoffer 
op d5 kwam Erik in een slechtere stelling terecht die hij met 
moeite kon houden (½–½ ). 
Henri Krop op bord 8 kwam mij glunderend vertellen dat hij 
een pion ging winnen. Met een goed paard tegen een manke 
loper speelde Henri het prima uit. Hij wist een tweede pion te 
verschalken en daarna te partij te winnen (1½-½). 
 

 
 

Op de voorgrond Henri Krop in actie, die al snel de winst rook. 
 
Op bord 7 had Maurits de Jong een taaie tegenstander en 
kwam in een toreneindspel met een pionnetje voor terecht. 
De winst was lastig te vinden, maar gelukkig werd Maurits 
goed op weg geholpen door zijn tegenstander en sleepte het 
punt binnen. (2½-½). 
Cor Feelders op bord 5 was matig uit de opening gekomen 
en trachtte ijzer met handen te breken door op de aanval te 
willen gaan spelen. E.e.a. had echter veel bedenktijd gekost 
en dat werd onze Cor uiteindelijk fataal (2½-1½). 
 

 
 

Op de voorgrond is Cor Feelders, die uiteindelijk moest opgeven. 
 
“Good old” Ronald Ruytenberg op bord 3 pareerde op zeer 
vakkundige wijze een mataanval en sloeg daarna zelfs een 
remiseaanbod van zijn tegenstander af. Terecht, want hij 
stond beter en had veel meer tijd op de klok. Kort daarna 

won hij een pion en schoof op bekwame wijze de partij uit 
(3½-1½). 
Willem Hajenius (6) speelde een echte “schwindelpartij”. Met 
twee pionnen tegen een stuk maakte hij het zijn tegenstander 
dusdanig lastig dat deze op het eind van de partij flink de fout 
in ging (4½-1½). De buit was binnen! 
Op bord 1 speelde Henk Ochtman een partij waarin beide 
spelers steeds kansen op de overwinning hadden. De partij 
was een mooi schouwspel, maar eindigde in remise (5-2). 
Op bord 4 maakte Albert Segers in het middenspel een fout 
en kwam door een verkeerde afruil een stuk tegen een pion 
achter te staan. Normaal gesproken zou dat de partij vrij snel 
hebben doen laten eindigen, maar Albert knokte voor wat hij 
waard was. In een razende tijdnood van beide spelers moest 
Albert zich helaas nog gewonnen geven (5-3). 
 

 
 

Albert Segers, Ronald Ruytenberg, Erik Brandenburg en Henk Ochtman. 
 
Door deze overwinning staat SGO samen met Rokado (ook 4 
wedstrijden gewonnen) aan kop. Als beide teams blijven 
winnen dan zal de kampioen pas in de laatste wedstrijd, want 
dan speelt SGO thuis tegen Rokado, bekend worden. 
 
 

Statistieken na Ronde 5 
RSB Promotieklasse na Ronde 5 
P Team N Mp Bp 
1 Rokado 1 4 8 21½ 
2 Overschie 1 4 8 20 
3 Dordrecht 2 5 6 20 
4 De Willige Dame 1 5 5 20 
5 SO Rotterdam 2 5 4 18½ 
6 Sliedrecht 2 4 4 14 
7 Messemaker 1847 2 4 2 15 
8 3-Torens 1 4 2 15 
9 Charlois Europoort 4 5 1 16 
 
Individuele uitslagen Ronde 5 
Henk Ochtman - Remco van Vaalen ½ - ½ 
Erik Brandenburg - Pierre Smeets ½ - ½ 
Ronald Ruytenberg - Jacques Hennekes 1 - 0 
Albert Segers - Arno Slagboom 0 - 1 
Cor Feelders - Hans Berrevoets 0 - 1 
Willem Hajenius - Hans Nunnikhoven 1 - 0 
Maurits de Jong - Marcel Pluymert 1 - 0 
Henri Krop - Wim de Graaf 1 - 0 
 
Uitslagen Ronde 5 
Messemaker 1847 2 - Dordrecht 2 3½ - 4½ 
SO Rotterdam 2 - 3-Torens 1 5½ - 2½ 
CharloisEuropoort 4 - Sliedrecht 2 3½ - 4½ 
Overschie 1 - De Willige Dame 1 5 - 3 
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Individuele score na Ronde 5 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Ronald Ruytenberg 4 3 2160 2009 
2 Maurits de Jong 4 3 2121 1951 
3 Erik Brandenburg 4 2½ 2092 2132 
4 Henri Krop 3 2½ 2042 1891 
5 Cor Feelders 3 2 2071 2009 
6 Albert Segers 4 2 1952 1998 
7 Willem Hajenius 4 2 1916 1980 
8 Henk Ochtman 3 1½ 1960 2180 
9 Arnout van Kempen 2 1 1780 1844 
10 Jeroen van der Meer 1 ½ 1812 1903 
 
Met deze uitslag handhaafden wij ons op de 2e plaats achter 
het oppermachtige Rokado 1 en schakelden een directe 
tegenstander min of meer uit. Op naar de volgende ronde. 
 
 

Nipt? Inderdaad: nipt! 
Uit naar Dordrecht is altijd lastig, maar we hebben er ook 
triomfen gevierd. Deze keer echter niet. We wonnen nipt van 
Dordrecht 2 en dat noem ik geen triomferen. Dat beloofd wat 
als we in de toekomst naar Dordrecht 1 moeten. 
De uitgangspositie was niet slecht, wel iets minder maar 
uiteindelijk maar gemiddeld zes ratingpuntjes minder. Die 
daling veroorzaakte Maurits, want hij was zo onfortuinlijk 
geweest op de eerste de beste gladdigheid van het jaar 
onderuit te gaan en daarbij zijn enkel te breken. Een pijnlijke 
affaire en we wensen Maurits een snel herstel toe. Op het 
laatste moment was Jeroen bereid in te vallen voor Maurits. 
 

 
 

Dordrecht 2 - Overschie 1; 6e Ronde Promotieklasse RSB 2012-2013 
(foto: Henk Timmermans). 

 
Henk Ochtman (bord 1) heeft, in een partij die ver boven mijn 
pet ging, zijn tegenstander verschalkt. Na een duel dat vooral 
op beide vleugels leek te worden gestreden brak Henk door 
op de koningsvleugel en wint fors materiaal. Met nog drie 
seconden op de klok reikt hij Henk ter overgave de hand 
(1-0). 
 

 
 

Henk Ochtman tegen Piet Pluymert (foto: Henk Timmermans). 
 

Erik Brandenburg (2) staat zo’n beetje de hele partij ietsje 
beter of toch net niet. Hij krijgt al vroeg remise aangeboden 
maar na overleg gaat hij het toch nog even proberen. 
Tevergeefs. Omdat hij één zet overzag of was het gewoon 
niet meer en niet minder dan remise is (1½-½). 
 

 
 

Erik Brandenburg tegen Jan Willem Versloot (foto: Henk Timmermans). 
 
Ronald Ruijtenberg (3) net als Erik een strateeg, de weg naar 
winst gaat voetje voor voetje, langzaam, dan geniet je langer.  
Natuurlijk heeft hij dat laatste half uur zijn tegenstander 
gewoon in de tang, maar besefte hij dit niet of onvoldoende. 
Hij koos voor het voorzichtige hxg4 maar had op slag kunnen 
winnen. Nu kreeg zwart heel even tijd om op adem te komen 
en vond een eeuwig schaaknet (2-1). 
 
Albert Segers (4) stond bij mijn 3e rondje nog ietsje minder 
maar zijn tegenstander gebruikte meer tijd en lijkt daar slecht 
mee te kunnen omgaan. Op het moment dat het spannend 
dreigde te gaan worden besloot hij een paard voor twee 
pionnen te geven en dat pakte helemaal verkeerd uit (3-1). 

 
Cor Feelders (5) is vooral zoekende naar de grandioze vorm 
van vorig jaar. Met wit weet hij nog wel min of meer gelijk 
spel te verkrijgen maar het is meer min dan meer en dus zijn 
we met het remiseaanbod van zwart bepaald niet ongelukkig 
(3½-1½). 
 

 
 

Cor Feelders (links) en Willem Hajenius (foto: Henk Timmermans). 
 
Willem Hajenius (6) heeft wat problemen met het vinden van 
zijn draai in het tempo dat binnen de RSB-Competitie wordt 
gehanteerd. In de 3e ronde verbruikte hij teveel tijd om zijn 
prachtige opzet af te ronden; nu, in de 5e ronde, speelt hij 
snel maar vindt geen weerlegging van de witte plannen 
(3½-2½). 
 
Jeroen van der Meer (7) valt met verve in. In een scherpe 
Siciliaan worden de messen geslepen maar als het bekende 
puntje bij het paaltje komt besluit zwart remise aan te bieden; 
wat na ampel overleg wordt geaccepteerd (4-3).  
 
Henri Krop (8) is bepaald goed uit de startblokken gekomen 
maar plotseling staan zijn torens wel erg vreemd op het bord. 
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Er wordt afgewikkeld naar een eindspel met allebei een toren 
maar wit heeft vijf pionnen en Henri zes. Zo’n pluspion is, 
technisch gezien voldoende voor de winst maar ergens, waar 
moet nog uit de analyse blijken, is het voordeel vervlogen. Er 
wordt gestreden tot alleen de koningen nog op het bord 
staan maar dan is het ook echt potremise (4½-3½). 
 

 
 

Henri Krop op bord 8 met daarnaast Jeroen van der Meer op bord 7. 
(foto: Henk Timmermans). 

 
We schotelen u de partij van Albert voor. Voor de goede 
orde: commentaren zijn vooral van Fritz 11 (afgekort: Fr11). 
Als ik zelf wat te berde wil brengen markeer ik dat met mijn 
initialen: MD. 
Deze partij is door de blundercontrolemodus van Fritz 11 
gehaald, waarbij ikzelf mag kiezen wanneer we aannemen 
dat er geblunderd is. Door de waarde laag in te stellen (bij 
voorbeeld een halve pion (0,50)) krijgen we vaak een 
waardering waarmee het krachtsverloop goed is te volgen; 
een positieve score is voordeel voor wit, een negatieve score 
wijst op voordeel voor zwart. 
 
Victor Koppelaar (1882) – Albert Segers (1998) 
Promotieklasse RSB, 29-01-2013, Ronde 6, Bord 4 
 

 
 

Albert Segers tegen Victor Koppelaar (foto: Henk Timmermans). 
 
1. e2-e4 g7-g6 5 Dd1-d2 Pb8-d7 
 (105) (105)   (0,73/17) 
2. d2-d4 Lf8-g7 6. f2-f3 b7-b5 
3 Pb1-c3 d7-d6 7. Lf1-d3 … 
4. Lc1-e3 c7-c6 
 
Laatste zet uit boek 
 
7. … Dd8-a5 15. Ta1-b1 e7-e5 
  (100)   (67; 0,12/17) 
8. Pg1-h3 Pd7-b6 16. Te1-d1 Lc8-e6 
 (95)   (64) (66) 
9. Ph3-f2 Pb6-c4 17. f3-f4 a5-b6 
 (90)    (50) 
10. Ld3xc4 b5xc4 18. b2-b3 e5xd4 

11. 0-0 Pg8-f6 19. Dd2xd4 Db6xd4
  (91; 0,43/18) 20. Td1xd4 d6-d5 
12. Le3-h6 0-0   (0,14/17) 
 (86) (88) 21. Tb1-d1 c6-c5 
13. Lh6xg7 Kg8xg7 22. Td4-d2 d5-d4 
 (79)   (38) 
14. Tf1-e1 Ta8-b8 23. Pc3-a4 Tf8-c8 
    (31) (-0,71/20) 
 

 
 
MD: 
Tot en met deze zet geen enkel commentaar van Fritz11. Dat 
betekent dat 23 zetten lang per zet minder dan het equivalent 
van een halve pion werd weggegeven! Knap hoor! 
 
24. Pa4xc5?? … 
 
Fr11 (-2.84): 
Veel beter is 24. e5 Pd5, 25. Pe4 c3, 26. Tf2 Pe3, 27. Tc1 c4, 
28. Pd6 Tc6, 29. Tf3 Pf5, 30. Pxf5+ Lxf5, 31. Kf2 cxb3, 
32. axb3 d3 en 33. cxd3 Txb3 (-0,40/18). 
 
24. … Tc8xc5 27. Td1-e1 Pd5-b4 
25. Td2xd4 Tc5-a5 (17’ 40”) (20) 
26. e4-e5 Pf6-d5 
  (22) Wit geeft op: 0-1 
 
 

Statistieken na Ronde 6 
RSB Promotieklasse na Ronde 6 
P Team N Mp Bp 
1 Rokado 1 5 10 26½ 
2 Overschie 1 5 10 24½ 
3 Dordrecht 2 6 6 23½ 
4 De Willige Dame 1 5 5 20 
5 SO Rotterdam 2 6 4 21½ 
6 Messemaker 1847 2 5 4 19½ 
7 3-Torens 1 5 4 19½ 
8 Sliedrecht 2 5 4 17½ 
9 Charlois Europoort 4 6 1 19½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 6 
Piet Pluymert - Henk Ochtman 0 - 1 
Jan Willem Versloot - Erik Brandenburg ½ - ½ 
Ton Slagboom - Ronald Ruytenberg ½ - ½ 
Victor Koppelaar - Albert Segers 0 - 1 
Johan v/d Griend - Cor Feelders ½ - ½ 
Cor Oliemans - Willem Hajenius 1 - 0 
Ben Sitton - Jeroen v/d Meer ½ - ½ 
Conchita Dwars - Henri Krop ½ - ½ 
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Uitslagen Ronde 6 
Dordrecht 2 - Overschie 1 3½ - 4½ 
Sliedrecht 2 - Messemaker 1847 2 3½ - 4½ 
3-Torens 1 - CharloisEuropoort 4 4½ - 3½ 
Rokado 1 - SO Rotterdam 2 5 - 3 
 
Individuele score na Ronde 6 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Ronald Ruytenberg 5 3½ 2107 2009 
2 Maurits de Jong 4 3 2121 1951 
3 Erik Brandenburg 5 3 2065 2132 
4 Albert Segers 5 3 2010 1998 
5 Henri Krop 4 3 1962 1891 
6 Henk Ochtman 4 2½ 2057 2180 
7 Cor Feelders 4 2½ 2017 2009 
8 Willem Hajenius 5 2 1831 1980 
9 Jeroen van der Meer 2 1 1826 1903 
10 Arnout van Kempen 2 1 1780 1844 
 
 

Promotie? Zekergesteld! 
Na mijn verslag van de zesde ronde op de webstek van 
SG Overchie kwam Willem met de mededeling dat hij op de 
site een concurrent had gelezen dat er dit seizoen twee 
ploegen zouden promoveren. Dat was mij bekend maar het 
leek mij tactischer het de teamleden (nog) niet te melden. 
 
Willem dacht daar duidelijk anders over en meende zelfs dat 
hij onnodig teveel risico had gelopen omdat hij zijn partij veel 
scherper had opgezet dan wanneer hij die kennis wél had 
gehad. Op zijn verzoek, en in overleg met Erik, hebben we ik 
dat voor het begin van de 7e ronde dus wel gemeld (bij winst 
zijn we zeker van promotie), maar het leek mij dat het de 
spelers eerder verlamde. Een effect waar ik nu juist zo bang 
voor was. 
 
We begonnen de wedstrijd met de volgende stand: 
RSB Promotieklasse na Ronde 6 
P Team N Mp Bp 
1 Rokado 1 5 10 26½ 
2 Overschie 1 5 10 24½ 
3 Dordrecht 2 6 6 23½ 
4 De Willige Dame 1 5 5 20 
5 SO Rotterdam 2 6 4 21½ 
6 Messemaker 1847 2 5 4 19½ 
7 3-Torens 1 5 4 19½ 
8 Sliedrecht 2 5 4 17½ 
9 Charlois Europoort 4 6 1 19½ 
 
Wel slaagden we er in weer een overwinning uit het vuur te 
slepen maar van een leien dakje ging het bepaald niet. De 
kaptein van Sliedrecht 2 had gekozen voor een zogenaamde 
tactische opstelling en dat pakte bijna nog goed uit ook wat 
natuurlijk niet had mogen gebeuren. Wij hadden “gewoon” 
aan de eerste vier borden moeten winnen (tenminste 198 
ratingpunten in ons voordeel) maar in die opzet faalde Albert 
opzichtig door wel heel veel hooi op zijn vork te nemen. Nu 
vermoed ik, Albert een beetje kennende, dat hij ergens het 
idee voor zijn partijopzet had opgepikt maar in de uitvoering 
slipte met flinke schade tot gevolg. 
 
Van onze “Ruyt” mag … nee, moet je in zo’n geval de half 
verwachten en dan is de overwinning binnen. Henri hoeft 
toch ook niet te verliezen en Willem vertrouwde ik aan het 
begin ook wel een vol punt toe. Oke, dat wordt dus 6-2 voor 
ons. Mooi niet. Nou ja, mooi? Mooi is anders!  Halverwege de 
wedstrijd - je loopt dan eens ontspannen langs de borden om 
in gedachten een tussenstand op te maken - schrok ik mij 
een hoedje: 

• Henk heeft nog niets bereikt, maar meer bedenktijd over 
(0,6). 

• Erik staat glad gewonnen, maar de buit nog niet binnen 
(1,5). 

• Robbert ziet er niet goed uit, maar heeft ook veel meer 
tijd over (1,85). 

• Albert heeft een geweldige aanvalsstelling, maar twee 
lopers ingeboet (2,0). 

• Ronald staat stevig en dat ziet er wel erg remiseachtig uit 
(2,5). 

• Willem staat twijfelachtig. Ook hier een scherpe aanval, 
maar die lijkt, als bij judo, te zijn overgenomen (2,8). 

• Cor staat ronduit slecht, lijkt kansloos (2,9). 
• Henri staat zeker beter, heeft goede kansen, maar zijn 

bedenktijd is wel erg geslonken (3,3). 
 
Er tekent zich een nederlaag af. Dat mag niet maar het ziet 
er wel zo uit. De onzen rechten toch nog maar even de rug, 
gooien twee nieuwe wapens in de strijd, tijd en routine. Dat 
blijkt dan net voldoende. Sensatie! 
 
Tot en met de 6e ronde heeft Rokado 1 alle tegenstanders 
min of meer hardhandig van het bord gemept. Het was dan 
ook voor ons “ The Opponent to Beat”. Als na afloop van de 
7e ronde blijkt dat de nummer 9 (Charlois Europoort 4) de 
ranglijstaanvoerder (Rokado 1) onderuit heeft geschopt, is 
dat sensationeel nieuws. Nu staan wij eerste! 
 
Henk Ochtman (bord 1) heeft, zoals gemeld niet veel bereikt 
in de opening, maar wel bedenktijd gespaard en met het 
vorderen van de partij komen de fouten aan de witte zijde als 
vanzelf opduiken. Met een machtige toren over de zesde rij 
beheert Henk tenslotte de partij. Maar wat als wit geen Ta1 
maar Pc1 had gespeeld? (1-0) 
 
Erik Brandenburg (bord 2) heeft weer eens één van die hem 
bekende zijpaden bewandeld en/of de tegenstander heeft 
andere kaas gegeten maar zoals het gaat, gaat het 
wonderlijk snel. Bergafwaarts dan voor zwart tot hij in een 
matnet (geen vangnet) stort. (2-0) 
 
Robbert Fokkink (bord 3) verrast vriend en vijand met een 
Aljechin maar misschien nog wel het meeste zichzelf. Wit 
bereikt duidelijk voordeel maar dat gaat wel een beetje 
(teveel) ten koste van zijn bedenktijd. Dan is ervaring met dit 
soort situaties goud waard en die ervaring mist de witspeler 
kennelijk. Of bakten zijn zenuwen hem een grotere poets. 
(3-0) 
 
Albert Segers (bord 4) lijkt dit seizoen niet in zijn beste vorm 
te steken. Zijn partijopzet was gewaagd en veel belovend 
maar het offerritueel eindigde in tranen, voor wit dan. (3-1) 
 
Ronald Ruijtenberg (bord 5) trof een tegenstander van min of 
meer gelijkwaardig niveau en gelijkwaardige kennis. Dat 
eindigt dan meestal rimpelloos in een solide remise. Maar wit 
meende tegen het einde zijn dame terug te moeten snaaien 
en wellicht zijn opponent te kunnen intimideren, maar het is 
eerder dom omdat je die dan “waarschuwt” dat er misschien 
wel een doorbraak dreigt. Ronald liet zich niet intimideren en 
was al op z’n hoede. (3½-1½) 
 
Willem Hajenius (bord 6) kwam behoorlijk voortvarend uit de 
startblokken. Beide heren schuwden de gulden regels dat er 
eerst ontwikkeld moet worden, de koning middels een rokade 
in veiligheid dient te worden gebracht alvorens de troepen 
ten aanval te sturen. Dat leverde een stevig potje bakkeleien 
op dat Willem had moeten verliezen, maar wederzijdse 
tijdnood leverde de nodige onnauwkeurigheden op. Plots 
was het remise, een cadeautje. (4-2) 
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Cor Feelders (bord 7) trof het in zoverre niet dat hij het - toch 
al zoekende naar zijn vorm - moest opnemen tegen de 
geroutineerde Wim Hokken, de man met de hoogste rating 
van het Sliedrechtse team en daarmee is eigenlijk alles 
gezegd. (4-3) 
 
Henri Krop (bord 8) begon goed en kreeg een overwegende 
stelling. Het lastige daarvan is dat je heel veel tijd gaat 
steken in het vinden van de optimale voortzetting. Zo ook bij 
Henri maar het leverde geen winst op. Ergens in die laatste 
10 minuten verspeelde hij zijn voordeel goeddeels en met 
minder dan 3 minuten op de klok besloten we tot een 
remisebod. Zwart nam dat in beraad maar keek alleen bij 
bord 6 naar de afloop. Na de remise daar moest hij wel op 
winst gaan spelen nu had ook zwart niet zo heel veel tijd 
meer over. Henri ruilde de torens en offerde zijn loper voor 
de laatste zwarte pion waarmee die geen matgevend 
materiaal meer had en de heren de vrede tekenden. (4½-3½) 
 
Ook uit deze wedstrijd nemen we een partij op: van Erik. 
Voor de goede orde: commentaren zijn vooral van Fritz 11 
(afgekort Fr11). Als ik zelf wat te berde wil brengen markeer 
ik dat met mijn initialen: MD. 
Deze partij is door de blundercontrolemodus van Fritz 11 
gehaald, waarbij ikzelf mag kiezen wanneer we aannemen 
dat er geblunderd is. Door de waarde laag in te stellen (bij 
voorbeeld een halve pion (0,50)) krijgen we vaak een 
waardering waarmee het krachtsverloop goed is te volgen; 
een positieve score is voordeel voor wit, een negatieve score 
wijst op voordeel voor zwart. 
 
J.Sulman (1719) – E.Brandenburg (2132) 
Promotieklasse RSB, 22-02-2013, Ronde 7, Bord 2 
 
1. d2-d4 d7-d5 6. e2-e4 b7-b5 
 (105) (105) 7. e4-e5 h7-h6 
2. c2-c4 c7-c6 8. Lg5-h4 g7-g5 
3 Pg1-f3 Pg8-f6 9. e5xf6 … 
4. Pb1-c3 e7-e6  (-0,50) 
5 Lc1-g5 d5xc4 
 
Fr11: 
9. Pxg5 is beduidend beter. 
 
9. … g5xh4 10. Pf3-e5 … 
 

 
 
Laatste zet uit boek 
 
10. … Lc8-b7 
 
MD: 
Deze überdeckung keurt Fritz af. Noodzakelijk was 10. …  
Dxf6 en waarom ook niet? 

11. Pe5xf7 Dd8xf6 13. Dd1-h5+ Ke8-e7 
12. Pf7xh8 Df6xh8  (96) 
  (87) 14. Pc3-e4 Pb8-d7 
 
Fr11 (2.29): 
14. … Kd8, 15. 0-0-0 Kc7, 16. Dxh4 Pa6, 17. Le2 Dg7, 18. 
Df4+ Kb6, 19. De3 Pb4, 20. d5+ c5, 21. dxe6 Dg6, 22. f3 
Dxe6 en 23. Kb1 (1,75/16). 
 
15. Dh5xh4+ Pd7-f6 16. Lf1-e2 Lf8-g7 
 
MD: 
En al weer überdeckung in plaats van ontpenning. 
 
Fr11 (4,14): 
16. … Kf7, 17. 0-0 Dg7, 18. Lh5+ Pxh5, 19. Dxh5+ Dg6, 
20. De5 Tc8, 21. Pc5 Lxc5, 22. Dxc5 De4, 23. f3 De3+, 
24. Kh1 Td8, 25. Td1 a5 en 26. Te1 Dg5 (2,45/17). 
 
17. Pe4-c5 Lb7-c8 19. 0-0 Ta8-e8 
18. Le2-f3 Lc8-d7  (82) (67) 
 
Fr11 (5,81): 
19. … Db8, 20. Te1 Dd6, 21. a4 bxa4, 22. Txa4 Kf8, 23. Txc4 
Pd5, 24. Dh3 Te8, 25. Ta4 Pf6, 26. g3 Kg8 en 27. Tc1 Pd5 
(4,49/17). 
 
20. Tf1-e1 Ke7-d8 
 
Fr11 (7,26): 
20. … h5, 21. a4 b4, 22. Tc1 c3, 23. bxc3 Lh6, 24. Tb1 Ld2, 
25. Te5 bxc3, 26. Txh5 c2, 27. Tc1 Dxh5, 28. Lxh5 (5,16/17). 
 
21. a2-a4 b5-b4 22. Ta1-c1 … 
 
MD: 
Was dit de eerste onnauwkeurigheid? Fritz zag 22. Df4 als 
sterker. 
 
22. … Kd8-c8 
 
Fr11 (7,89): 
22. … Lf8, 23. Txc4 Lxc5, 24. Txc5 Tg8, 25. Df4 Ke7, 
26. Lxc6 Tg4, 27. Dd2 Db8, 28. h3 Tg6, 29. d5 Dd6, 
30. Dxb4 Kf7, 31. dxe6+ Lxe6 en 32. Db7+ (6,04/19). 
 
23. Tc1xc4 Pf6-d5 26. Dh4-e4 Lf6-g5 
24. Te1-c1 Lg7-f6  (59) 
25. Dh4-e4 Lf6-g5 
 

 
 
26. … e6-e5 
  (54) 
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MD: 
Zwart heeft de strop al om z'n nek en schopt nu het krukje 
waarop hij staat weg. 
 
Fr11: 
Nu is het mat in 16 ply (MD: mij gaat zoiets boven de pet). 
26. … Df6, 27. Dd3 Df5, 28. Le4 Dg4, 29. Pxd7 Kxd7, 
30. Txc6 b3, 31. Tc5 Pb4, 32. Tc7+ Kd8, 33. Dxb3 Dxe4, 
34. Tc8+ Ke7 en 35. Dxb4 Kf6 (6,22/18). 
 
27. Pc5xd7 e5xd4 29. Tc6-b6+ … 
28. Tc4xc6+ Kc8-b7  (55) 
  (45) 
 
MD: 
Dat is nou jammer, mat in 3 gemist. Of wilde wit de partij nog 
wat rekken? 
 
Fr11: 
(1) 29. Tc7+ Ka6, 30. Dd3+ Ka5, 31. Tc7xa7# 
(2) 29. Te6 Txe6, 30. Dxd5+ Tc6, 31. Dxc6#. 
  
MD: 
Hoe dan ook, zwart zag af van verder spartelen: 1-0. 
 

Rinus Degeling 
 
 

Statistieken na Ronde 7 
Uitslagen Ronde 7 
Messemaker 1847 2 - 3-Torens 1 4½ - 3½ 
De Willige Dame 1 - Dordrecht 2 5 - 3 
CharloisEuropoort 4 - Rokado 1 5 - 3 
Overschie 1 - Sliedrecht 2 4½ - 3½ 

RSB Promotieklasse na Ronde 7 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 1 6 12 29 
2 Rokado 1 6 10 29½ 
3 De Willige Dame 1 6 7 25 
4 Dordrecht 2 7 6 26½ 
5 Messemaker 1847 2 6 6 24 
6 3-Torens 1 6 4 23 
7 SO Rotterdam 2 6 4 21½ 
8 Sliedrecht 2 6 4 21 
9 Charlois Europoort 4 7 3 24½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 7 
Henk Ochtman - Floris Verweij 1 - 0 
Erik Brandenburg - Jan Sulman 1 - 0 
Robbert Fokkink - Willem Kuiper 1 - 0 
Albert Segers - Pieter Pons 0 - 1 
Ronald Ruytenberg - Niels Mijnster ½ - ½ 
Willem Hajenius - Jerry van Rekom ½ - ½ 
Cor Feelders - Wim Hokken 0 - 1 
Henri Krop - Wout Boer ½ - ½ 
 
Individuele score na Ronde 7 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Ronald Ruytenberg 6 4 2082 2009 
2 Erik Brandenburg 6 4 2070 2132 
3 Henk Ochtman 5 3½ 2058 2180 
4 Henri Krop 5 3½ 1951 1891 
5 Maurits de Jong 4 3 2121 1951 
6 Albert Segers 6 3 1915 1998 
7 Cor Feelders 5 2½ 1943 2009 
8 Willem Hajenius 6 2½ 1845 1980 
9 Jeroen van der Meer 2 1 1826 1903 
10 Arnout van Kempen 2 1 1780 1844 
 

 
 

Overschie 2 
Krimpen ook aan de Zegenkar 
Op 21 december 2012 speelde ons 2e tegen de op papier de 
zwakste ploeg uit onze klasse. Tijdens de wedstrijd was daar 
echter niet veel van te merken. We stonden met 2,5-0,5 voor 
door een snelle overwinning van Aad en Ruud-Jan en door 
een remise van Hans, maar waar de andere twee punten 
vandaan moesten komen was nog niet duidelijk. Maar zoals 
het wel vaker gebeurd komt het aan het eind van de avond 
toch goed. Arnout wist zijn minimale voordeeltje met behulp 
van tegenstander uit te bouwen tot een punt. Serge won een 
stuk en daarmee de partij, Daan deed het zelfde als Arnout 
en Jeroen speelde intussen remise. Han had het die avond 
zwaar en verloor. Zo werd het toch nog 6-2 voor Overschie. 
 

Daan Smit 
 

Statistieken na Ronde 4 
RSB klasse 2B na Ronde 4 
P Team N Mp Bp 
1 CSV 1 4 8 24½ 
2 Spijkenisse 3 4 8 20 
3 Overschie 2 4 7 22½ 
4 De Willige Dame 2 4 3 15 
5 De Pionier 1 4 2 13½ 
6 WSV 2 4 2 11½ 
7 Krimpen a/d IJssel 4 4 1 10½ 
8 De Zwarte Pion 1 4 1 10½ 

Uitslagen Ronde 4 
De Zwarte Pion 1 - WSV 2 2½ - 5½ 
De Willige Dame 2 - Spijkenisse 3 3 - 5 
CSV 1 - De Pionier 1 5½ - 2½ 
Overschie 2 - Krimpen a/d IJssel 4 6 - 2 
 
Individuele uitslagen Ronde 4 
Han Smit - E. Hoogenboom 0 - 1 
Jeroen v/d Meer - N. van Walsum ½ - ½ 
Daan Smit - Floris Doolaard 1 - 0 
Arnout van Kempen - Aad van den Haak 1 - 0 
Hans Doornheim - Henk Stam ½ - ½ 
Aad Everwijn - Ed Hermans 1 - 0 
Ruud-Jan Kloek - Erik Hill 1 - 0 
Serge Erdtsieck - Arjen Postma 1 - 0 
 
Individuele score na Ronde 4 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Ruud-Jan Kloek 4 4 2006 1756 
2 Serge Erdtsieck 3 3 1995 1733 
3 Hans Doornheim 4 3 1893 1787 
4 Daan Smit 4 3 1882 1781 
5 Aad Everwijn 4 2½ 1674 1830 
6 Arnout van Kempen 4 2 1658 1844 
7 Han Smit 4 1½ 1779 1946 
8 Jeroen van der Meer 3 1½ 1643 1903 
9 Ronald Verbeek 1 1 1868 1722 
10 Rob de Wilt 1 1 1788 1618 
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Gunstige Winst 
Afgelopen vrijdag was het een cruciale avond in de race om 
promotie voor ons 2e schaakteam. De strijd om de promotie 
ging na de vorige ronde nog maar tussen drie teams. CSV en 
Spijkenisse hadden beide alle de vier wedstrijden gewonnen 
en SGO had drie wedstrijden gewonnen en 1 puntje gemorst 
in de 1e wedstrijd tegen de Zwarte Pion. Spijkenisse heeft de 
grootste schaakclub in de regio met circa 150 leden en heeft 
een enorm potentieel aan sterke jeugdleden in de gelederen. 
Makkelijk zou het derhalve niet gaan worden. Het bleef lang 
gelijk opgaan en zoals vaak worden dit soort wedstrijden pas 
tegen de tijdnoodfase beslist. Gelukkig wist SGO 2 met 5-3 te 
winnen. De volle punten kwamen van Han Smit (bord 1), Aad 
Everwijn (bord 5) en matchwinner Hans Doornheim (bord 6). 
Op bord 2 had Jeroen van der Meer de sterkste tegenstander 
met een rating van 2000 en behaalde een verdienstelijke 
remise, net als Arnout van Kempen (bord 4), Ruud-Jan Kloek 
(bord 7) en invaller Rob de Wilt (bord 8). Alleen Daan Smit 
(bord 3) verloor helaas. De laatste twee rondes gaan nog erg 
spannend worden. CSV 1 speelt dan thuis tegen Spijkenisse 
3 en SGO 2 uit tegen de Willige Dame 2. In de laatste ronde 
ontvangt SGO 2 het sterke CSV 2, met een gemiddelde 
rating boven de 1900! 
 

Ronald Verbeek 
 
 

Statistieken na Ronde 5 
RSB klasse 2B na Ronde 5 
P Team N Mp Bp 
1 CSV 1 5 10 31 
2 Overschie 2 5 9 27½ 
3 Spijkenisse 3 5 8 23 
4 De Pionier 1 5 4 18½ 
5 WSV 2 5 4 16 
6 De Willige Dame 2 5 3 18½ 
7 De Zwarte Pion 1 5 1 13½ 
8 Krimpen a/d IJssel 4 5 1 12 
 
Uitslagen Ronde 5 
Krimpen a/d IJssel 4 - CSV 1 1½ - 6½ 
WSV 2 - De Willige Dame 2 4½ - 3½ 
De Pionier 1 - De Zwarte Pion 1 5 - 3 
Spijkenisse 3 - Overschie 2 3 - 5 
 
Individuele uitslagen Ronde 5 
Gijsbert Looij - Han Smit 0 - 1 
Ricardo Klepke - Jeroen v/d Meer ½ - ½ 
Steven de Wilde - Daan Smit 1 - 0 
Erik in ‘t Groen - Arnout van Kempen ½ - ½ 
Steun de Lange - Aad Everwijn 0 - 1 
Joey Brokaar - Hans Doornheim 0 - 1 
Werner Hubner - Ruud-Jan Kloek ½ - ½ 
Nick Groeneweg - Rob de Wilt ½ - ½ 
 
Individuele score na Ronde 5 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Ruud-Jan Kloek 5 4½ 2009 1756 
2 Hans Doornheim 5 4 1950 1787 
3 Aad Everwijn 5 3½ 1728 1830 
4 Serge Erdtsieck 3 3 1995 1733 
5 Daan Smit 5 3 1727 1781 
6 Han Smit 5 2½ 1848 1946 
7 Arnout van Kempen 5 2½ 1689 1844 
8 Jeroen van der Meer 4 2 1743 1903 
9 Rob de Wilt 2 1½ 1779 1618 
10 Ronald Verbeek 1 1 1868 1722 

Ook de De Willige Dame Gepakt 
SG Overschie 2 is nog steeds in de race voor promotie c.q. 
het kampioenschap. Maandag 4 maart moesten wij uit spelen 
tegen het 2e team van De Willige Dame in de pittoreske oude 
binnenstad van Dordrecht. De club is gevestigd in Visser’s 
Poffertjessalon met sfeervolle verlichting. 
 
Behalve het spelende team van de thuisclub zijn er geen 
andere schakers of fans aanwezig. Deze avond stond er veel 
op het spel. De beste tweede in de 2e klasse promoveert ook. 
Als wij met minimaal 2½-5½ zouden winnen dan hebben wij 
een redelijke kans om te promoveren. Hieronder een verslag 
in tijdsvolgorde.  
 
De tegenstander van Aad Everwijn (bord 6) dacht heel even 
een aangevallen stuk voldoende te hebben gedekt, maar dat 
was niet zo. Al vroeg stond Aad daarom een stuk voor en 
klaarde de klus snel. Aad is de Roda JC (doelpunt binnen de 
eerste minuut) van het schaken (0-1). 
 
Bij Han Smit (bord 1) werden al vroeg enkele stukken en de 
dames geruild. Daar wit lang had gerokeerd en zwart kort, 
kon Han een winstpoging doen, maar blijkbaar was er niet 
voldoende voordeel en dus werd tot remise besloten  (½-1½).  
 
Ook bij Serge Erdtsieck (bord 8) werden stukken en dames 
geruild. Serge zijn tegenstander deed uitsluitend defensieve 
zetten en bood daarom ook remise aan. Gezien de standen 
op de overige borden werd het aanbod geaccepteerd (1-2). 
Daarnaast gaf de ingecalculeerde winst van Ruud-Jan Kloek 
(bord 7) een prettige tussenstand van 1-3. 
 
Ondergetekende (bord 5) had met wit een rustige variant van 
het Spaans op het bord, maar dit is heel lastig om tegen te 
spelen. De zwarte stelling is superflexibel en kent amper 
zwakke plekken. Maar zwart speelde onbesuisd f5 en na ruil 
op f5 volgde een dameschaak op d5 waarna de koning opzij 
moest. Daarna werd het paard op c6 gepind met loper b5 en 
zwarts beste antwoord kwam neer op verlies van een 
kwaliteit tegen een pion. Genoeg voor winst, maar ik had erg 
veel tijd gespendeerd. Gelukkig bleef zwart snel spelen en 
dat brengt nu eenmaal foutjes met zich mee waardoor zwart 
in een pionneneindspel met toren moest capituleren (1-4). 
 
 Jeroen van der Meer (bord 2) had met zwart een Siciliaanse 
Draak op het bord waarin  wit Pd5 speelde. Jeroen jaagde 
het paard weg met e7-e6 en dit resulteerde in een dodelijke 
zwakte op d6. Steeds meer werd de stelling van Jeroen 
ingesnoerd en bovendien had Jeroen ook nog een inactieve 
loper. Helaas kon Jeroen een verlies niet ontwijken (2-4). 
 
Bij Hans Doornheim (bord 4) ging een lange tijd de strijd 
gelijk op, maar ergens won Hans een pion en hield deze tot 
het laatst vast. Wit probeerde nog wel het tij te keren met een 
link pionoffer dat Hans wijselijk niet aannam. Het verschil in 
tijd was te groot en in combinatie met een pion meer won 
Hans uiteindelijk gedecideerd (2-5) en de winst was binnen. 
 
Bij  Daan Smit (bord 3) kwam de Owens Defense op het 
bord. Een opening met zwart die je niet vaak ziet. Daan had 
er moeite mee en investeerde veel tijd om niet in het nadeel 
te geraken. Na lang schaken bleef de stelling in evenwicht. 
Er stonden totaal twee torens en voor de rest zes pionnen op 
het bord. De pionformaties waren niet identiek en daarom 
speelde zwart door met aanzienlijk tijdvoordeel. Daan had op 
het laatst maar een paar minuten over tegen zwart ruim 
twintig minuten. Dat is vervelend en je weet van te voren dat 
je zult gaan verliezen. Objectief gezien was het remise, maar 
met zo weinig tijd is het te moeilijk om een remise af te 
dwingen (eindstand 3-5). 
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Vrijdag 12 april a.s. spelen we thuis tegen koploper CSV 1 (6 
gespeeld en alle 6 gewonnen, terwijl SGO 2 1 punt minder 
heeft door een gelijkspel in de eerste wedstrijd).  Omdat uit 
de drie poules in de 2e klasse ook de beste nummer twee 
promoveert (in een andere poule staan twee teams net als 
wij op 11 matchpunten) wordt de laatste ronde erg spannend. 
 

Arnout van Kempen 
 

Statistieken na Ronde 6 
RSB klasse 2B na Ronde 6 
P Team N Mp Bp 
1 CSV 1 6 12 36½ 
2 Overschie 2 6 11 32½ 
3 Spijkenisse 3 6 8 25½ 
4 De Pionier 1 6 6 23½ 
5 WSV 2 6 4 19 
6 De Willige Dame 2 6 3 21½ 
7 De Zwarte Pion 1 6 3 19 
8 Krimpen a/d IJssel 4 6 1 14½ 
 
Uitslagen Ronde 6 
De Zwarte Pion 1 - Krimpen a/d IJssel 4 5½ - 2½ 
De Willige Dame 2 - Overschie 2 3 - 5 
WSV 2 - De Pionier 1 3 - 5 
CSV 1 - Spijkenisse 3 5½ - 2½ 

Individuele uitslagen Ronde 6 
? - Han Smit ½ - ½ 
? - Jeroen v/d Meer 1 - 0 
? - Daan Smit 1 - 0 
? - Hans Doornheim 0 - 1 
? - Aad Everwijn 0 - 1 
? - Arnout van Kempen 0 - 1 
? - Ruud-Jan Kloek 0 - 1 
Han van Gorkom - Serge Erdtsieck ½ - ½ 
 
Individuele score na Ronde 6 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Ruud-Jan Kloek 6 5½ ? 1756 
2 Hans Doornheim 6 5 ? 1787 
3 Aad Everwijn 6 4½ ? 1830 
4 Serge Erdtsieck 4 3½ ? 1733 
5 Arnout van Kempen 6 3½ ? 1844 
6 Han Smit 6 3 ? 1946 
7 Daan Smit 6 3 ? 1781 
8 Jeroen van der Meer 5 2 ? 1903 
9 Rob de Wilt 2 1½ 1779 1618 
10 Ronald Verbeek 1 1 1868 1722 
 

 
Redactie: 
Helaas is deze wedstrijd nog niet volledig verwerkt door de RSB en 
kunnen we dus niet de volledige statistieken tonen. 

 
 

Overschie 3
Verlies tegen de IJssel 3 
Voor het tweede op achtereenvolgende jaar moest SGO 3 de 
weg vinden naar Moordrecht, om te schaken tegen De IJssel 
3. Na vorig jaar van een koude kermis thuis te zijn gekomen, 
werd het ook dit jaar geen succes tegen de Moordrechters. 
 
Aan bord 1 zat jeugdspeler Mario Dirks. Hij mocht zijn eerste 
uitwedstrijd spelen, omdat vaste kracht Fokke Lindeboom er 
niet bij kon zijn en hij deed dit verdienstelijk. Het spel veerde 
op en neer en Mario wist een pion te winnen. Helaas vergiste 
hij zich niet veel later en raakte de voorsprong weer kwijt. Zijn 
stelling was tegelijkertijd dusdanig verzwakt, dat hij nog maar 
weinig kans maakte. Toch kan worden gesproken van een 
goede wedstrijd van het jonge jeugdtalent (0-1). 
Daniël Trochenine, die dit seizoen tot een vaste kracht in het 
team is uitgegroeid, had een moeilijke avond aan het 6e bord. 
Hij verrekende zich vroeg en kwam een stuk achter. Hij vocht 
nog moedig, maar kwam er niet meer echt aan te pas (0-2). 
Leo Meerman kwam aan bord 8 goed uit de opening, maar 
verkeek zich op de dekking van zijn belangrijke centrum pion. 
Toen zijn tegenstander deze wist te winnen en hierdoor het 
centrum in handen kreeg, kreeg Leo het moeilijk.  Nog even 
geloofde ik in Leo’s kansen op remise, maar het mocht niet 
zo zijn (0-3). 
Roelf Marten Duin had een lastige avond aan bord 7. Zijn 
tegenstander kwam vroeg in de wedstrijd een pion voor, 
maar Roelf kwam op sterke wijze nog terug in de wedstrijd. 
Op het einde had hij zeker nog goede remise kansen, maar 
het kwartje viel deze avond niet de Overschiese kant op. Ook 
Roelf Marten moest helaas een verliespunt incasseren (0-4). 
 
Cor van Lennep was de eerste die nog iets terug deed, aan 
bord 4. Zijn tegenstander probeerde van alles, maar Cor was 
constant berekent op de best mogelijke zet. Dit waren nou 
juist de zetten die zijn tegenstander maar niet wist te vinden, 
waardoor Cor zijn stelling steeds krachtiger werd. Op het 
einde won Cor de dame en gaf zijn tegenstander  op (1-4). 

Rob de Wilt kwam aan bord 2 na een klein aantal zetten al 
snel in het eindspel terecht, waar hij naar mijn gevoel een 
kleine plus had. Zijn paard kon gemakkelijker manoeuvreren 
door de pionnenstelling, dan de loper van zijn tegenstander. 
De tegenstander wist echter toch een gaatje te vinden en de 
wedstrijd op remise te houden. In het belang van het team 
probeerde Rob het nog, maar het mocht niet baten (1½-4½). 
 
Slechts voor de eer speelden Wil de Gids en ikzelf verder. 
Zelf kwam ik aan bord 3 slecht uit de opening, maar mijn 
tegenstander maakte geen gebruik van de ontstane zwakte. 
Door het vroege foutje stond ik wel op scherp, waarna de 
tegenstander nog maar weinig spel wist te creëren. In het 
eindspel had ik een kleine plus, maar de tegenstander gaf 
pardoes pion na pion weg.  Hierdoor was het niet moeilijk om 
het volle punt binnen te slepen (2½-4½). 
Wil de Gids dacht aan bord 5 in een remise stelling nog de 
winst uit het vuur te kunnen slepen, maar in de tijdsnood fase 
kon hij het winstplan niet vinden. Hij had zeker meer 
verdiend, maar ook Wil had het geluk niet aan zijn kant deze 
avond. Zijn tegenstander bleek uiteindelijk net wat meer tijd 
te hebben, wat Wil zeker een half punt heeft gekost (2½-5½). 
 

Niels van Diejen 
 
 

Statistieken na Ronde 4 
RSB klasse 4C na Ronde 4 
P Team N Mp Bp 
1 CSV 2 4 8 21½ 
2 HZP Schiedam 3 4 5 16½ 
3 Spijkenisse 5 4 5 16½ 
4 3-Torens 3 4 5 15½ 
5 De IJssel 3 4 3 16½ 
6 Papendrecht / Alblasserdam 2 4 3 14 
7 Overschie 3 4 2 13½ 
8 WSV 4 4 1 14 



Overschie Schaakt  maart 2013 
 

Schaakgenootschap Overschie  13/40 
  

Uitslagen Ronde 4 
Spijkenisse 5 - HZP Schiedam 3 4 - 4 
De IJssel 3 - Overschie 3 5½ - 2½ 
Papendrecht/Albl. 2 - CSV 2 3½ - 4½ 
3-Torens 3 - WSV 4 4½ - 3½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 4 
Aad van der Meer - Mario Dirks 1 - 0 
Frank Penders - Rob de Wilt ½ - ½ 
Teus Boere - Niels van Diejen 0 - 1 
Frans Dubois - Cor van Lennep 0 - 1 
Stefan Lipschart - Wil de Gids 1 - 0 
Casper de Pijper - Daniel Trochenine 1 - 0 
Arie Macdaniel - Roelf Marten Duin 1 - 0 
Ton van Smirren - Leo Meerman 1 - 0 
 
Individuele score na Ronde 4 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Niels van Diejen 4 3 1707 1619 
2 Cor van Lennep 4 3 1667 1609 
3 Fokke Lindeboom 3 2 1684 1602 
4 Rob de Wilt 4 2 1578 1618 
5 Wil de Gids 3 1½ 1383 1598 
6 Leo Meerman 4 1 1222 965 
7 Daniel Trochenine 4 ½ 1066 - 
8 Roelf Marten Duin 3 ½ 962 1241 
9 Mario Dirks 2 0 1274 - 
10 Jurriaan Verbeek 1 0 1231 - 
 
 

Overschie 3 maakt Eindspurt 
15 februari was de dag dat SGO 3 weer mocht proberen aan 
te tonen dat het toch echt wel kon winnen in de 4e klasse. 
Ondertussen al bij ronde 5 aangekomen hadden we pas één 
overwinning uit vier eerdere wedstrijden op ons naam staan. 
Promoveren kan niet meer en degraderen is niet mogelijk in 
de 4e klasse, maar voor onze eer valt nog te strijden. 
 
Roelf-Jan Duin debuteerde en deed dit voortreffelijk aan bord 
7. Hij speelde een rustige wedstrijd, met veel druk op de 
stukken van zijn tegenstander en wist deze druk lange tijd te 
handhaven. Zijn jonge tegenstander kwam niet onder de druk 
uit en moest als eerste de witte vlag hijsen (1-0). 
 Roelf-Marten Duin, vader van Roelf-Jan, had het op bord 8 
lastiger tegen heel toevallig de vader van de aan bord 7 
spelende tegenstander. Hoewel Roelf-Marten geen slechte 
wedstrijd speelde, kwam hij in het eindspel ongelukkig achter 
te staan en de wedstrijd bleek verloren (1-1). 
 
Daniël Trochenine speelde een voortreffelijke partij aan bord 
6. Hij kwam al vrij snel voor te staan en gaf hem eigenlijk 
geen goede kans op tegenspel. Dit kostte hem echter zoveel 
tijd, dat hij uiteindelijke genoegen moest nemen met het 
remise-aanbod van zijn tegenstander. Erg jammer, maar zijn 
progressie is duidelijk zichtbaar! (1½-1½) 
Wil de Gids kwam aan bord 5 al snel een stuk achter te staan 
en moest de hele wedstrijd hopen dat hij met een truc nog 
een stuk zou weten te winnen. Helaas wist zijn tegenstander 
door degelijk spel de wedstrijd potdicht te houden en bleek 
het stuk meer uiteindelijk te veel voor Wil (1½-2½). 
 
Fokke Lindeboom speelde aan bord 2 een wedstrijd zoals we 
van hem gewend zijn. Hij had een klein voordeel en speelde 
de hele wedstrijd op behoud daarvan. Fokke weet zo’n klein 
voordeel vaak om te zetten in winst, maar deze avond had hij 
een tegenstander die hem net wist te stoppen (2-3). 
Rob de Wilt had een zeer lastige avond aan bord 1. Zijn 
tegenstander speelde sterk, heel sterk, maar Rob speelde 
beter. Slechts vlagen van de wedstrijd zag ik onder ogen en 

naar mijn gevoel veerde de wedstrijd op en neer, met Rob de 
Wilt als uiteindelijk overwinnaar (3-3). 
 
Cor van Lennep en Niels van Diejen aan bord 4 en 3 kregen 
het nu echt lastig. Er stond nog weinig tijd op de klokken en 
het werd steeds later op de avond. Cor van Lennep stond 
van begin tot eind goed, maar moest tot het uiterste gaan om 
zijn tegenstander te verslaan. Met een pion of twee voor, 
jaagde hij uiteindelijk zijn tegenstander door de klok. Niels 
van Diejen was tot het aller laatst bezig. De wedstrijd werd op 
een gegeven moment zo intens dat een schaakstuk letterlijk 
over het bord vloog, maar uiteindelijk kon zijn tegenstander 
de partij niet houden in de tijdnoodfase. Door deze twee 
overwinningen mocht Overschie 3 eindelijk weer de winst op 
haar naam schrijven. Op naar de volgende wedstrijd! 
 

Niels van Diejen 
 
 

Statistieken na Ronde 5 
RSB klasse 4C na Ronde 5 
P Team N Mp Bp 
1 CSV 2 5 10 27½ 
2 Spijkenisse 5 5 7 22 
3 HZP Schiedam 3 5 7 21 
4 3-Torens 3 5 5 17½ 
5 Overschie 3 5 4 18½ 
6 De IJssel 3 5 3 19 
7 Papendrecht / Alblasserdam 2 5 3 17 
8 WSV 4 5 1 17½ 
 
Uitslagen Ronde 5 
Overschie 3 - Papendrecht/Albl. 2 5 - 3 
Spijkenisse 5 - De IJssel 3 5½ - 2½ 
CSV 2 - 3-Torens 3 6 - 2 
WSV 4 - HZP Schiedam 3 3½ - 4½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 5 
Rob de Wilt - Gerrit de Jong 1 - 0 
Fokke Lindeboom - Arie Speksnijder ½ - ½ 
Niels van Diejen - Koert Timmerman 1 - 0 
Cor van Lennep - Ab Stabij 1 - 0 
Wil de Gids - Theo Punt 0 - 1 
Daniel Trochenine - Wim de Koning ½ - ½ 
Roelf Jan Duin - Floor Prins 1 - 0 
Roelf Marten Duin - Arie Prins 0 - 1 
 
Individuele score na Ronde 5 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Niels van Diejen 5 4 1769 1619 
2 Cor van Lennep 5 4 1700 1609 
3 Rob de Wilt 5 3 1633 1618 
4 Fokke Lindeboom 4 2½ 1656 1602 
5 Wil de Gids 4 1½ 1314 1598 
6 Leo Meerman 4 1 1222 965 
7 Daniel Trochenine 5 1 1157 - 
8 Roelf-Jan Duin 1 1 1374 - 
9 Roelf Marten Duin 3 ½ 962 1241 
10 Mario Dirks 2 0 1274 - 
11 Jurriaan Verbeek 1 0 1231 - 
 
 

Wederom Winst Overschie 3 
Vrijdag 17 maart j.l. kwam het vijfde team van Spijkenisse op 
bezoek in Overschie om alweer de zesde ronde van de RSB 
competitie te spelen. Het werd een lastige avond voor beide 
teams. 
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Rob de Wilt was aan bord 1 als eerste klaar. De opening die 
Rob had voorbereid was er duidelijk één die onbekend was 
bij zijn tegenstander, die op de zesde zet al zijn eerste stuk 
moest inleveren! Na een luttele drie kwartier was het eerste 
punt alweer binnen (1-0). 
Fokke Lindeboom speelde aan bord 2 ook een aanvallende 
opening, maar zijn tegenstander bood zeker meer weerstand. 
Ondanks dat zijn tegenstander de hele wedstrijd gedrongen 
bleef staan, moest Fokke toch nog klasse en vernuft tonen 
om het punt binnen te slepen (2-0). 
 
Aan bord 5 speelde Wil de Gids een in beginsel sterke partij. 
Terwijl de partij vorderde wist zijn tegenstander echter goed 
terug te komen, wat de partij lang spannend hield. Wil had 
uiteindelijk een goede voorsprong in tijd, maar de wedstrijd 
was potremise. Daarom werd door beide spelers besloten dat 
een gelijkspel een eerlijke uitslag was (2½-½). 
Daniël Trochenine speelde aan bord 6 en werd al vroeg in de 
wedstrijd zwaar onder druk gezet door zijn tegenstandster. 
Hij had veel moeite om uit het web van dreiging en aanvallen 
te komen, maar wist rustig te blijven. Dit ondanks zijn flinke 
achterstand in tijd! Zijn tegenstandster was echter degene die 
het overzicht verloor en Daniël won een volle toren, waarna 
hij de wedstrijd professioneel uitschaakte. Een mijlpaal voor 
dit talent die hiermee zijn eerste winstpartij voor het team 
behaalde (3½-½)! 
 
Aan bord 4 had Cor van Lennep een zeer zware avond. Hij 
speelde eigenlijk een wedstrijd zoals we van hem gewoon 
zijn. Hij speelde rustig, zette veel druk op de stelling van zijn 
tegenstander en maakte eigenlijk geen fouten. Tot op het 
laatst, toen hij tot zijn eigen verbazing zijn dame weg gaf! 
Hoewel Cor niet straal gewonnen stond, had hij op z'n minste 
wel een remise verdiend (3½-1½). 
Niels van Diejen kwam op bord 3 redelijk sterk uit de opening 
en dacht een pion te winnen, maar de tegenstander won een 
sterkere pion terug. Hierdoor werd Niels dusdanig wakker 
geschud, dat hij in het vervolg geen echte fouten meer 
maakte. Zijn tegenstander deed dit wel door een stuk weg te 
geven, waarna de weg tot een vernietigende mataanval al 
snel was gevonden (4½-1½). 
 
Leo Meerman speelde aan bord 7 en begint steeds degelijker 
te schaken. Toch kon hij helaas niet voorkomen dat zijn 
tegenstander met een vernuftige truc een kwaliteit won, 
waarna Leo hard de verdediging in werd gedrukt. Hij hield 
het nog lang vol en wist veel dreiging te creëren, maar het 
was helaas niet genoeg (4½-2½). 
Roelf-Jan Duin viel in voor zijn vader aan bord 8 en speelde 
sterk. Hij kwam een stuk voor en later ook nog een pion, 
maar kon hierna het matplan niet vinden. Zijn tegenstander 
bleef goed doorschaken en tot ieders verwondering was het 
uiteindelijk Roelf-Jan die aan het kortste eind trok. Een 

onverdiende nederlaag zoals we die helaas allemaal wel 
eens mee maken. 
Het team had echter al gewonnen, wat een opluchting was 
voor iedereen.  Op donderdag 18 april speelt Overschie 3 zijn 
laatste wedstrijd van het seizoen, waarna we zullen weten 
waar we officieel zijn geëindigd in het seizoen 2012/2013. 
 

Niels van Diejen 
 

Statistieken na Ronde 6 
RSB klasse 4C na Ronde 6 
P Team N Mp Bp 
1 CSV 2 6 12 35½ 
2 Spijkenisse 5 6 7 25½ 
3 3-Torens 3 6 7 25 
4 HZP Schiedam 3 6 7 21 
5 Overschie 3 6 6 23 
6 De IJssel 3 6 5 23½ 
7 Papendrecht / Alblasserdam 2 6 3 17½ 
8 WSV 4 6 1 21 
 
Uitslagen Ronde 6 
HZP Schiedam 3 - CSV 2 0 - 8 
De IJssel 3 - WSV 4 4½ - 3½ 
Papendrecht/Albl. 2 - 3-Torens 3 ½ - 7½ 
Overschie 3 - Spijkenisse 5 4½ - 3½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 6 
Rob de Wilt - Steef Peek 1 - 0 
Fokke Lindeboom - Tamme Dijkstra 1 - 0 
Niels van Diejen - Richard Meijer 1 - 0 
Cor van Lennep - Peter Leentvaar 0 - 1 
Wil de Gids - Wim Sanders ½ - ½ 
Daniel Trochenine - Kalkman de Koster 1 - 0 
Leo Meerman - Hennie Vrinten 0 - 1 
Roelf Jan Duin - Jan Majoor 0 - 1 
 
Individuele score na Ronde 6 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Niels van Diejen 6 5 1798 1619 
2 Rob de Wilt 6 4 1673 1618 
3 Cor van Lennep 6 4 1573 1609 
4 Fokke Lindeboom 5 3½ 1694 1602 
5 Wil de Gids 5 2 1332 1598 
6 Daniel Trochenine 6 2 1282 - 
7 Leo Meerman 5 1 1149 965 
8 Roelf-Jan Duin 2 1 1252 - 
9 Roelf Marten Duin 3 ½ 962 1241 
10 Mario Dirks 2 0 1274 - 
11 Jurriaan Verbeek 1 0 1231 - 
 

 
 

RSB Beker
Winst op Jong Spijkenisse 
Op voorhand zou het een makkelijke wedstrijd worden, want 
SGO speelt namelijk in de RSB competitie 2 klasses hoger 
dan Spijkenisse. Doordat niet iedereen kon en wilde spelen 
van het 1e team schoven bij SGO op de borden 3 en 4 de 
gebroeders Han en Daan Smit (de topborden van ons 2e 
team) aan. Het team werd compleet gemaakt door Erik 
Brandenburg (1) en Albert Segers (2). Spijkenisse is echter 
een van de grootste schaakverenigingen van Nederland en 
met een vrij sterke jeugd. Uitgerekend werden deze jonge 
honden richting Overschie gestuurd.  

Na een uurtje spelen zag het er voor de onzen niet erg goed 
uit. Erik en Han leken allebei op een remise af te stevenen, 
Albert had een lichte plus, maar Daan was erg slecht uit de 
opening gekomen en dacht al aan opgeven (niet des Daans).  
De partij van Han verzande inderdaad in een remise en in de 
andere partijen brak de tijdnoodfase aan en was er nog 
steeds niets beslist. Daan had zich goed teruggevochten en 
stond minimaal remise en ook bij Erik en Albert waren de 
stellingen in evenwicht. Daan speelde remise en Albert zijn 
tegenstander liep met zijn koning naar het verkeerde veld en 
werd pardoes door hem mat gezet.  Daardoor kon Erik het 
relatief rustig afwikkelen naar remise. Eindstand: 2,5-1,5. 

 
Ronald Verbeek 
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Exit 
Inmiddels had Overschie de kwartfinale gehaald en daarin 
moesten we tegen mede promotieklasser Messemaker 1847 
(hoogste klasse binnen de RSB). Niet direct een gunstige 
loting, maar in de eindfase van de bekercompetitie zijn er 
bijna geen mindere tegenstanders meer over. De wedstrijd 
bleef tot het eind spannend. Door een nederlaag van Henri 
Krop kwam SGO op een 1-0 achterstand, terwijl het er op de 
andere drie borden ook niet florissant uitzag. Nog voor de 
ingang van de echte tijdnoodfase kreeg Henk Ochtman een 
remiseaanbod dat hij met een pion achter in dank aannam. 
Op de andere 2 borden had Erik Brandenburg inmiddels een 
lichte plus en bij  Cor Feelders stond het zo vast als een huis. 

Alle spelers hadden nu minder dan 5 minuten bedenktijd over 
voor hun partij. Bij Cor werd het inderdaad remise en Erik 
moest doorgaan voor de winst, hetgeen uiteindelijk ook lukte. 
Eindstand 2-2. 
Bij een bekerwedstrijd moet er een winnaar zijn, dus moesten 
de spelers nog een keertje aantreden om te gaan vluggeren 
en dat is soms net een loterij. Henri verbruikte teveel tijd en 
verloor, Henk leek te gaan winnen en bij Erik en Cor was het 
gelijk. Helaas zat het erg tegen, want Erik blunderde een stuk 
weg en Henk trapte in een matgrapje van zijn tegenstander. 
Alleen Cor wist te winnen. Eindstand 1-3 en dus is het exit 
bekertoernooi. 
 

Ronald Verbeek
 
 

Groene Hart Cup
Tweemaal Handhaving 
De beide jeugdteams van SGO moesten deze avond op een 
verschillende locatie spelen. SGO 1 reisde af richting Berkel 
en Rodenrijs en SGO 2 naar Delft. SGO 1, spelend in de 3e 
klasse miste de vaste krachten Ricardo en Karel, maar had 
daarvoor Capan en Timo in de plaats meegenomen. 
 

 
 

 
 

SGO 1 en 2 voor vertrek. 
 

De 1e wedstrijd werd maar liefst met 3,5-0,5 gewonnen van 
de 3-Torens 1, al was de uitslag wat geflatteerd. Op bord 1 
kwam Jurriaan in de opening een stuk achter, maar won door 
een mooie combinatie een kwaliteit en hield daarmee de half. 
Ashwari speelde op bord 2 een prima partij en zette haar 
tegenstander mat met een paard en dame. Op bord 3 bleef 
het lange tijd gelijk op gaan tot Capan een stuk won en een 
mataanval kreeg. Op bord 4 was Timo het 1e klaar. Net als 
Jurriaan kwam hij in de opening een stuk achter, maar richtte 
vervolgens al zijn stukken op de vijandelijke koning en won 
daardoor eerst een stuk terug en later de partij. Omdat er in 
de volgende ronde tegen de 3-Torens 2 gespeeld moest 
gaan worden, dachten de SGO’ers dat dit wel een makkie 
zou gaan worden. Het tegendeel bleek waar te zijn want er 
werd met 3-1 verloren. Alleen Timo haalde een punt. In een 
stelling met een kwaliteit achter wist hij de toren te pennen 
met zijn loper en kwam daarmee een loper voor te staan. Het 
eindspel met een koning + loper (van de goede kleur) + 
randpion tegen koning alleen wist hij prima uit te spelen.  
 

 
 

SGO 1 in actie. 
 
Jurriaan kwam in deze partij weer een stuk achter te staan, 
maar leek door een paar grapjes in de stelling nog met een 
remise te kunnen komen. Zijn tegenstander trapte helaas 
nergens in en wikkelde op bewonderingwaardige wijze af 
naar de winst. Ashwari leek in een toreneindspel met een 
pion minder lang de remise te kunnen halen door actief met 
de toren te spelen. Door in tijdnood de torens af te ruilen, 
ging de partij verloren. Capan stond lang goed en had 2 
lichte stukken voor tegen een toren. De stelling was erg 
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complex en de stukken van Capan werkten niet goed samen. 
E.e.a. koste veel bedenktijd en in heftige tijdnood van Capan 
kwam de dame van de tegenstander gevaarlijk binnen en 
was de stelling niet meer te houden. 
 

 
 

SGO 2 in actie. 
 
In de 3e ronde stond de Klim-Op 4 op het programma. Alleen 
bij een 4-0 overwinning zou SGO nog kunnen promoveren. 
Degraderen kon al bijna niet meer. Timo was al weer het 1e 
klaar. Helaas was hij snel matgezet. Bij Ashwari ging het ook 
snel mis. Door niet goed op een schaakje te reageren verloor 
ze haar dame en speelde daardoor een kansloze partij. 
Capan kwam een stuk achter, maar bleef geconcentreerd 
door spelen, won een stuk terug en kom uiteindelijk mat 
geven. Jurriaan kwam in deze partij een stuk voor te staan, 
maar had veel moeite om gebruik te maken van zijn stuk 
meer. Net voor het einde en in hevige tijdnood bereikte hij 
een stelling met koning + loper + randpion tegen koning 
alleen, net als Timo. Alleen met het verschil dat hij een loper 
had van de verkeerde kleur. Gelukkig ging zijn tegenstander 
met zijn koning de verkeerde kant op en kon Jurriaan’s 
vrijpion doorlopen. Daarmee bleef SGO 1 gehandhaafd in de 
3e klasse. De topscoorders waren Capan en Timo met 2 uit 
3. Mooi, maar ook  jammer, omdat er meer had ingezeten. 
 
SGO 2 speelde in de 4e klasse en startte redelijk met een 2-2 
tegen DSC 2. Loubna (bord 3) en Oumaima (bord 4) zorgden 
voor de punten. In de 2e ronde werd er met 3-1 gewonnen 
van RSR/Ivoren Toren 2. Helaas verloor Chloe op bord 2 en 
de zusjes Tarifit wisten alle drie te winnen. Met een goede 
laatste wedstrijd zou er nog kans zijn om te promoveren. 
Degraderen kon al niet meer. De laatste wedstrijd bleek er 
een teveel te zijn geweest. Met 4-0 gingen onze meiden ten 
onder tegen de Pionnetjes 2. Loubna en Oumaima waren de 
topscoorders van SGO 2 met beide 2 uit 3. Wel mooi dat ook 
dit team zich dit jaar makkelijk kan handhaven in de 4e 
klasse. Wellicht zit er de volgende ronde nog meer in. 

 
Ronald Verbeek  

 
 

Zware Avond 
Onze 2 jeugdteams speelden deze keer bij gastvereniging de 
Pionier in Hellevoetsluis. Door het ontbreken van Jurriaan 
zou het voor het eerste jeugdteam niet makkelijk worden om 
zich te handhaven in de 3e klasse. In de eerste ronde was 
het meisjesteam van Spijkenisse veel te sterk en dus werd er 
redelijk kansloos verloren met 4-0. Tegen CSV 2 waren er 
meer mogelijkheden, maar ook die wedstrijd ging met 3-1 
verloren. Alleen Timo pakte een puntje. Voor handhaving 
moest er dik worden gewonnen van de Pionier 1, maar ook 
deze wedstrijd werd met 3-1 verloren. Karel redde nog wel de 
eer door zijn partij te winnen. Captain Ashwari en Capan 

hadden een slechte avond en verloren al hunpartijen. 
Hopelijk volgende keer beter! 
 

 
 

SGO 1: Ashwari, Capan, Karel en Timo. 
 

 
 

SGO 2: Oumaima, Loubna, Chloe en Mounia. 
 
Ons meisjesteam (SGO 2) deed het beter in de 4e klasse. In 
de eerste ronde werd er knap gelijk gespeeld tegen het 
sterke DSC 2. Zowel teamcaptain Mounia als Chloe wisten te 
winnen. In de tweede ronde werd 3-Torens 3 met maar liefst 
3-1 verslagen. Zowel Mounia als haar zusjes Loubna en 
Oumaima zorgden voor de punten. Wanneer de laatste ronde 
gewonnen zou worden was er een goede kans op promotie. 
Helaas verloren de onzen met 4-0 tegen de 3-Torens 1.  Op 
bord 1 werd Mounia topscoorder met 2 uit 3. 
 

Ronald Verbeek 
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Interne Competities
Supercup A - S12/13 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
van der Meer 1    ½   
Brandenburg 2    1  1 
van Kempen 3       
Doornheim 4 ½ 0    1 
Everwijn 5       
van Diejen 6  0  0   
 
P Naam # Pnt 
1 Brandenburg 2 2 
2 Doornheim 3 1½ 
3 van der Meer 1 ½ 
4 van Kempen 0 0 
5 Everwijn 0 0 
6 van Diejen 2 0 
 
 

Eindstand Meerkamp A - S12/13 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Feelders 1  1 0 1 ½ 0 
Segers 2 0  ½ 0 1 1 
Brandenburg 3 1 ½  1 1 1 
van der Meer 4 0 1 0  ½ 1 
Verbeek R. 5 ½ 0 0 ½  1 
van Kempen 6 1 0 0 0 0  
 
P Naam # Pnt 
1 Brandenburg 5 4½ 
2 Segers 5 2½ 
3 Feelders 5 2 
4 van der Meer 5 2½ 
5 Verbeek R. 5 2 
6 van Kempen 5 1 
 
 

Eindstand Meerkamp C - S12/13 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
Erdtsieck S. 1  1 0 ½ 0 ½ - - 
Mulder 2 0  0 0 ½ 1 - - 
Lindeboom 3 1 1  0 1 1 - - 
van Diejen 4 ½ 1 1  0 1 - - 
de Wilt 5 1 ½ 0 1  1 - - 
de Gids 6 ½ 0 0 0 0  - - 
Bye 7 - - - - - -  - 
Bye 8 - - - - - - -  
 
P Naam # Pnt 
1 Lindeboom 5 4 
2 van Diejen 5 3½ 
3 de Wilt 5 3½ 
4 Erdtsieck S. 5 2 
5 Mulder 5 1½ 
6 de Gids 5 ½ 
7 Bye - - 
8 Bye - - 
 
 

Supercup B - S12/13 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
van Lennep 1  0     
Erdtsieck S. 2 1      
Mulder 3     1 1 
de Gids 4     1  
Trochenine 5   0 0   
Dirks 6   0    
 
P Naam # Pnt 
1 Mulder 2 2 
2 Erdtsieck S. 1 1 
3 de Gids 1 1 
4 Dirks 1 0 
5 van Lennep 1 0 
6 Trochenine 2 0 
 
 

Eindstand Meerkamp B - S12/13 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Smit H. 1  0 0 1 1 1 
Smit D. 2 1  1 0 1 1 
Kleinjan 3 1 0  0 1 1 
Everwijn 4 0 1 1  1 1 
Doornheim 5 0 0 0 0  1 
van Lennep 6 0 0 0 0 0  
 
P Naam # Pnt 
1 Everwijn 5 4 
2 Smit D. 5 4 
3 Kleinjan 5 3 
4 Smit H. 5 3 
5 Doornheim 5 1 
6 van Lennep 5 0 
 
 

Eindstand Meerkamp D - S12/13 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
Trochenine 1  1 1 0 - 1 1 - 
Dirks 2 0  1 0 - 0 ½ - 
Duin 3 0 0  ½ - ½ ½ - 
Meerman 4 1 1 ½  - 0 1 - 
Bye 5 - - - -  - - - 
Verbeek J. 6 0 1 ½ 1 -  1 - 
Oldenbarneveld 7 0 ½ ½ 0 - 0  - 
Bye 8 - - - - - - -  
 
P Naam # Pnt 
1 Trochenine 5 4 
2 Meerman 5 3½ 
3 Verbeek J. 5 3½ 
4 Dirks 5 1½ 
5 Duin 5 1½ 
6 Oldenbarneveld 5 1 
7 Bye - - 
8 Bye - - 
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Meerkamp A - S12/13 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Feelders 1      1 
Segers 2   ½ 1 ½  
Brandenburg 3  ½  1  1 
van der Meer 4  0 0   0 
Smit D. 5  ½    1 
Everwijn 6 0  0 1 0  
 
P Naam # Pnt 
1 Brandenburg 3 2½ 
2 Segers 3 2 
3 Smit D. 2 1½ 
4 Feelders 1 1 
5 Everwijn 4 1 
6 van der Meer 3 0 
 
 

Meerkamp C - S12/13 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
Erdtsieck S. 1  1  0 0 1 - - 
Trochenine 2 0  1 0 0  - - 
Meerman 3  0  0  0 - - 
Doornheim 4 1 1 1    - - 
de Wilt 5 1 1    1 - - 
van Lennep 6 0  1  0  - - 
Bye 7 - - - - - -  - 
Bye 8 - - - - - - -  
 
P Naam # Pnt 
1 de Wilt 3 3 
2 Doornheim 3 3 
3 Erdtsieck S. 4 2 
4 van Lennep 3 1 
5 Trochenine 4 1 
6 Meerman 3 0 
7 Bye - - 
8 Bye - - 
 

Meerkamp B - S12/13 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Smit H. 1  1    1 
van Diejen 2 0  1 0 0  
Kloek 3  0    0 
Lindeboom 4  1     
Verbeek R. 5  1    ½ 
van Kempen 6 0  1  ½  
 
P Naam # Pnt 
1 Smit H. 2 2 
2 van Kempen 3 1½ 
3 Verbeek R. 2 1½ 
4 Lindeboom 1 1 
5 van Diejen 4 1 
6 Kloek 2 0 
 
 

Meerkamp D - S12/13 C2 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mulder 1   1     - 
Dirks 2    0 1  1 - 
Duin 3 0   0  0  - 
de Gids 4  1 1  1 1  - 
Berkers 5  0  0    - 
Verbeek J. 6   1 0   1 - 
Oldenbarneveld 7  0    0  - 
Bye 8 - - - - - - -  
 
P Naam # Pnt 
1 de Gids 4 4 
2 Dirks 3 2 
3 Verbeek J. 3 2 
4 Mulder 1 1 
5 Oldenbarneveld 2 0 
6 Berkers 2 0 
7 Duin 3 0 
8 Bye - - 
 

 
 

Oplossing Niels Puzzelhoekje 
[1] 1. Dxh7+ Kxh7, 2. Th4# 
 
[2] 1. Pf3 en na elke zet volgt 2. … Pd2#. 

Op 1. Pd3 volgt 1. … Dh2 en is het mat in 5, 
bijvoorbeeld: 
2. Pf2+ Dxf2, 3. Txf2 Le7, 4. Dc7 Lc8, 5. De6# 
2. Pf2+ Dxf2, 3. Txf2 Le7, 4. Dc7 Pd8, 5. Dxe7# 
2. Pf2+ Dxf2, 3. Txf2 en op elke andere zet van zwart 
behalve Le7 volgt 4. Dh7 of Dh5 en uiteindelijk 5. Dh1#. 

 
[3] 1. Txf7+ Kxf7, 2. Dxe6+ Kg7, 3. Df7+ Kh8, 4. Dxh5+ 

Kg7, 5. Dh6# (alle andere mogelijkheden voor zwart 
gaan eerder mat). 

 
4] 1. … Kb5, 2. Kb8 Kb6, 3. Ka8 Le6, 4. Kb8 Pa6+, 5.Ka8 

Ld6# (2. Ka8 gaat sneller mat). 
 
[5] 1. Dc7+ Db6, 2. Ta4+ Lxa4, 3. Dc3+ Db4, 4. Dxb4# 

1. Dc7+ Db6, 2. Ta4+ Lxa4, 3. Dc3+ Kb5, 4. bxa4# 
Alle andere mogelijkheden gaan eerder mat: 
1. … Dxc7, 2. Ta4+ Lxa4, 3. b4# 
1. … Tb6, 2. Dxc5 Txb7, 3. Ta4#) 

[6] 1. Lh5 d3, 2. Lc3+ d4 3. Pxd4 d5, 4. Pb5+ d4, 5. Lxd4+ 
Kd5, 6. Pxf4+ Kc6, 7. Le8+ Kb7, 8. Pxe6 d2, 9. Pd6+ 
Ka8, 10. Pc7+ Kb8, 11. Pa6+ Ka8, 12. Lc6# 
of: 
9. … Kb8, 10. Ka6 d1D, 11. La7+ Ka8, 12 Lc6# 
8. … Kb8, 9. Pd6 Ka8, 10. Ka6 d2, 11. Lc6+ Kb8, 12. 
La7# 
8. … Kb8, 9. Pd6 Ka8, 10. Ka6 Kb8, 11. Lc6 d2, 12. 
La7# 
Al het andere gaat eerder mat, bijvoorbeeld: 
1. … f3, 2. Lg3+ f4, 3. Lxf4+ Kf5 Pxd4# 
1. … e3, 2. Lf3+ e2, 3. Pb4 d3 Pc6# 
1. … e3, 2. Lf3+ e2, 3. Ph4 d3 Pg6# 
1. … e3, 2. Lf3+ d3, 3. Lc3+ d4 Lxd4# 
3. … e3, 4. Lf3 d5, 5. Pb5 d4, 6. Lxd4# 
3. … f3, 4. Pc6+ Kd5, 5. Kb5 fxg2, 6. Pe7# 
3. … d2, 4. Pb3+ Kd5, 5. Kb5 d1D, 6. Pxf4# 
6. … Kc4, 7. Ka4 e3, 8. Lxe3 d2, 9. Le2# 
6. … Kc4, 7. Ka4 e3, 8. Lxe3 e5, 9. Lg7# 
8. … Kc8 (of Ka8), 9. Ka6 Kb8, 10. La7+ Kc8, 11. Pd6# 
8. … Kc8 (of Ka8), 9. Ka6 Kb8, 10. La7+ Ka8, 11. Lc6# 
8. … Ka8, 9. Ka6 d2, 10. La7 d1D, 11. Lc6#  
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Jeugdmeerkamp - S12/13 C1
1e ronde Groep A 
Naam Nr 1 2 3 4 
Ricardo 1  1 1 1 
Pim 2 0  0 ½ 
Mounia 3 0 1  0 
Karel 4 0 ½ 1  
 
P Naam # Pnt 
1 Ricardo 3 3 
2 Karel 3 1½ 
3 Mounia 3 1 
4 Pim 3 ½ 
 
1e ronde Groep C 
Naam Nr 1 2 3 4 
Mario 1  1 1 1 
Arslaan 2 0  0 0 
Capan 3 0 1  1 
Chloe 4 0 1 0  
 
P Naam # Pnt 
1 Mario 3 3 
2 Capan 3 2 
3 Chloe 3 1 
4 Arslaan 3 0 

1e ronde Groep B 
Naam Nr 1 2 3 4 
Ashwari 1  1 1 1 
Pari 2 0  1 1 
Farmaan 3 0 0  0 
Oumaima 4 0 0 1  
 
P Naam # Pnt 
1 Ashwari 3 3 
2 Pari 3 2 
3 Oumaima 3 1 
4 Farmaan 3 0 
 
1e ronde Groep D 
Naam Nr 1 2 3 4 
Jurriaan 1  1 1 1 
Loubna 2 0  1 1 
Dion 3 0 0  1 
Romy-Ann 4 0 0 0  
 
P Naam # Pnt 
1 Jurriaan 3 3 
2 Loubna 3 2 
3 Dion 3 1 
4 Romy-Ann 3 0 

  
2e ronde  
A Ricardo - Farmaan 2 - 0  
B Capan - Dion 2 - 0  
C Loubna - Oumaima 2 - 0  
D Pim - Mario ½ - 1½  
E Jurriaan - Arslaan 2 - 0  
F Pari - Mounia 1½ - ½  
G Karel - Chloe 0 - 2  
H Romy-Ann - Ashwari 0 - 2  
 

3e ronde  
Ia Ricardo - Capan 2 - 0  
Ib Farmaan - Dion 2 - 0  
Ja Loubna - Mario 0 - 2  
Jb Oumaima - Pim ½ - 1½  
Ka Jurriaan - Pari 2 - 0  
Kb Arslaan - Mounia 0 - 2  
La Chloe - Ashwari ½ - 1½  
Lb Karel - Romy-Ann 2 - 0  
 

Finale Groep 1 
Naam Nr 1 2 3 4 
Ricardo 1    ½ 
Mario 2   1  
Jurriaan 3  0   
Ashwari 4 ½    
 
P Naam # Pnt 
1 Mario 1 1 
2 Ricardo 1 ½ 
3 Ashwari 0 ½ 
4 Jurriaan 1 0 
 
Finale Groep 3 
Naam Nr 1 2 3 4 
Farmaan 1    0 
Pim 2   0  
Mounia 3  1   
Karel 4 1    
 
P Naam # Pnt 
1 Mounia 1 1 
2 Karel 1 1 
3 Farmaan 1 0 
4 Pim 1 0 

Finale Groep 2 
Naam Nr 1 2 3 4 
Capan 1     
Loubna 2   0 1 
Pari 3  1   
Chloe 4  0   
 
P Naam # Pnt 
1 Pari 1 1 
2 Loubna 2 1 
3 Capan 0 0 
4 Chloe 1 0 
 
Finale Groep 4 
Naam Nr 1 2 3 4 
Dion 1    1 
Oumaima 2   0 1 
Arslaan 3  1   
Romy-Ann 4 0 0   
 
P Naam # Pnt 
1 Dion 1 1 
2 Arslaan 1 1 
3 Oumaima 2 1 
4 Romy-Ann 2 0 
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Wintercompetitie Jeugd - Groep A 
 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Farmaan 1a    0      0     

1b   0       0     
Ashwari 2a     0   0 1    0  

2b      1 0   1     
Capan 3a 1         1     

3b             0  
Chloe 4a         1      

4b 1       0  0   0  
Jurriaan 5a        0       

5b  1       1  1    
Karel 6a  0       0 ½  ½   

6b         1  0  0 1 
Loubna 7a  1        1 1   0 

7b        0 ½     0 
Mario 8a  1  1   1   1     

8b     1    1    0  
Mounia 9a     0  ½        

9b  0  0  1     1    
Oumaima 10a 1 0  1          1 

10b 1  0   ½ 0 0      0 
Pari 11a     0    0    0  

11b      1 0     1 0  
Pim 12a           0    

12b      ½         
Ricardo 13a   1 1  1 1    1    

13b  1       1  1    
Timo 14a      0 1   1     

14b       1   0 0    
 
P Naam # A Pnt Tot 
1 Ricardo 8 2,5 8 10,5 
2 Mario 7 2,5 6 8,5 
3 Oumaima 10 2,75 4,5 7,25 
4 Loubna 7 2,5 3,5 6 
5 Timo 6 2 3 5 
6 Karel 7 2,5 2,5 5 
7 Mounia 9 2,5 2,5 5 

 

P Naam # A Pnt Tot 
8 Ashwari 7 1,75 3 4,75 
6 Jurriaan 4 1,75 3 4,75 

10 Pari 7 1,75 2 3,75 
11 Chloe 5 1,5 2 3,5 
12 Capan 3 1 2 3 
13 Farmaan 4 2,75 0 2,75 
14 Pim 2 0,75 0,5 1,25 

 

Wintercompetitie Jeugd - Groep B 
 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Arslaan 1a  1 1     1    

1b  1 ½ 0 0      1 
Dion 2a 0   1 0    1 0  

2b 0         1  
Fabio 3a ½        1 0  

3b 0    1    0 0 ½ 
Farmaan 4a 1          1 

4b  0   1    1   
Ian 5a 1  0 0     1  1 

5b  1        0  
Jens 6a            

6b         0   
Joram 7a            

7b           ½ 
Loubna 8a           1 

8b 0           
Mees E. 9a   1 0  1      

9b  0 0  0     ½ 1 
Nick 10a  0 1  1    ½   

10b  1 1        1 
Thiemo 11a 0  ½    ½  0 0  

11b    0 0   0    
 
P Naam # A Pnt Tot 
1 Arslaan 7 2,5 5,5 8 
2 Mees E. 8 2,5 4,5 7 
3 Nick 7 2,5 4,5 7 
4 Farmaan 8 2,75 4 6,75 
5 Ian 6 2,25 4 6,25 
6 Fabio 7 2,75 3 5,75 

P Naam # A Pnt Tot 
7 Dion 7 2,5 3 5,5 
8 Loubna 2 2,5 1 3,5 
9 Thiemo 8 2,25 1 3,25 

10 Joram 1 2 0,5 2,5 
11 Jens 0 1,5 0 1,5 
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Wintercompetitie Jeugd - Groep C 
 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Alexander 1a   0  ½    0 

1b      ½  0 0 
Iris 2a          

2b   0    0   
Jens 3a  1      1  

3b 1     ½    
Joram 4a      ½  0  

4b     ½   0 0 
Mees R. 5a    ½  0  0  

5b ½     0 ½ 0 0 
Michiel 6a ½  ½  1  ½ 1 ½ 

6b    ½ 1   0  
Nathalie 7a  1   ½     

7b      ½   ½ 
Paul 8a 1   1 1 1    

8b   0 1 1 0   1 
Romy-ann 9a 1   1 1  ½ 0  

9b 1     ½    
 
P Naam # A Pnt Tot 
1 Paul 9 2,25 7 9,25 
2 Michiel 9 2,75 5,5 8,25 
3 Romy-Ann 7 2,75 5 7,75 
4 Jens 4 1,5 3,5 5 
5 Mees R. 8 2,5 1,5 4 

P Naam # A Pnt Tot 
6 Nathalie 4 1,25 2,5 3,75 
7 Alexander 6 2,25 1 3,25 
8 Joram 5 2 1 3 
9 Iris 2 2,5 0 2,5 
      

 

Wintercompetitie Jeugd - Groep D 
 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 
Amir 1a  0  1     

1b  1 ½ 1 0 1  0 
Iris 2a 0  1  0   0 

2b 1    0    
Jonam 3a ½       ½ 

3b  0     0 1 
Kjell 4a 0     0   

4b 0    0    
Luka 5a 1 1  1  1 1  

5b  1      0 
Rudram 6a 0      1 ½ 

6b    1 0    
Selim 7a   1     0 

7b     0 0   
Tengiz 8a 1  0  1    

8b  1 ½   ½ 1  
 
P Naam # A Pnt Tot 
1 Luka 7 2,5 6 8,5 
2 Tengiz 7 2,25 5 7,25 
3 Amir 8 2,5 4,5 7 
4 Iris 6 2,5 2 4,5 

P Naam # A Pnt Tot 
5 Rudram 5 1, 5 2,5 4 
6 Jonam 5 1,5 2 3,5 
7 Selim 4 1,25 1 2,25 
8 Kjell 4 1,5 0 1,5 

 
 

Bekercompetitie 2012-2013 
1e ronde  
1 de Gids - van der Meer 0 - 1  
2 Trochenine - van Diejen 0 - 1  
3 Smit H. - Everwijn 1 - 0  
 
2e ronde  
1 Smit H. - Kloek 1 - 0  
2 Duin - Erdtsieck S. 0 - 1  
3 van Lennep - van Kempen 0 - 1  
4 Segers - Smit D. 1 - 0  
5 Brandenburg - van der Meer 0 - 1  
6 Mulder - van Diejen 1 - 0  
7 Dirks - de Wilt 0 - 1  
8 Doornheim - Ochtman ½ - ½ 0-1 

 
Kwartfinale  
1 Ochtman - Erdtsieck S. 1 - 0  
2 Mulder - van Kempen  -   
3 Segers - de Wilt 1 - 0  
4 van der Meer - Smit H.  -   
 
Halve Finale  
1 Ochtman - Segers  -   
2 Winnaar KF2 - Winnaar KF4  -   
 
Finale  
1 Winnaar HF1 - Winnaar HF2  -   
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Toernooischaak
Snelschaaktoernooi SGO 
De laatste vrijdag van het jaar werd er volgens traditie weer 
een snelschaaktoernooi gehouden en genoot de jeud van 
patat en een snack en de senioren van de lokale Chinees. 
Helaas zijn de uitslagen op mysterieuze wijze verdwenen. De 
redactie verdenkt wedstrijdleiders Erik B. en Han S. dan ook 
van teleurstellende prestaties. “Het is zeer merkwaardig dat 

de uitslagen zijn verdwenen. Ik baal er behoorlijk van, want ik 
had eindelijk weer eens een goede score. Gelukkig hebben 
we de foto’s van Anouk van Rijn nog, verklaarde Ronald V. 
aan de redactie.  

 
Serge Erdtsieck 

 
Foto’s: Anouk van Rijn 
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Generatietoernooi 
Het 1e Generatietoernooi is voor herhaling vatbaar gebleken. 
In 6 vierkampen met teams van twee spelers werd er van 
18:45 tot 20:00 uur geschaakt door de jeugdleden en hun 
meespelende familieleden. Veel van de familieleden hadden 
zich erg serieus voorbereid op dit toernooi en bleken dan ook 
een behoorlijk potje te kunnen schaken. 
 
De groepen waren zoveel mogelijk naar sterkte ingedeeld en 
dat vertaalde zich in eindstanden die in de meeste groepen 
dicht bij elkaar lagen. Omdat niet alle jeugdleden een 
familielid hadden kunnen strikken, was er een groep volledig 
bezet werd door jeugdleden. In deze groep werd met klok en 
in de overige groepen zonder klok gespeeld. In die groepen 
werd de tijd centraal bijgehouden. Circa 20 minuten voor de 
gehele partij. De eindstanden in de groepen waren als 
onderstaand. 
 
Groep 1 
In deze groep stond het met nog slechts een ronde te gaan 
volkomen gelijk. Alle partijen waren in 1-1 geëindigd. Als alle 
partijen uit hadden kunnen worden gespeeld, dan had de 
eindstand er wellicht weer anders uitgezien. De teams van 
Ricardo en Jurriaan trokken net aan het langste eind door 
beide de laatste partij met 1,5-0,5 te winnen. 
 
Eindstand Groep 1 
1. Ricardo en vader Dennis 

Jurriaan en opa Joop 
3.  Ashwari en vader Ranjan 

Capan en vader Halis 
 
Groep 2 
Ook in deze groep was het uitermate spannend. De meeste 
wedstrijden eindigden in een 1-1, maar door een goede 2-0 
overwinning won het team van Pim de groep. De vaders en 
moeders bleken erg aan elkaar gewaagd te zijn, want elke 
partij moest gearbitreerd worden. Soms erg lastig, want wat 
doe je bij 1 pion verschil? 
 
Eindstand Groep 2 
1. Pim en moeder Monique 
2. Mees E. en vader Anton 

Fabio en vader Mek 
4. Nick en moeder Lonneke 
 
Groep 3 
Paul had op het laatste moment zijn vader ingeruild voor zijn 
opa en dat bleek een gouden greep. Opa en Paul deden het 
erg goed en konden het team van Michiel net met een half 
puntje voorblijven. De andere 2 teams haalden respectievelijk 
2 en 1,5 punt, waardoor het ook in deze groep dicht bij elkaar 
lag. 
 

Eindstand Groep 3 
1. Paul en opa Titus 
2. Michiel en vader Rob 
3. Luka en vader Zeljko 
4. Joram en vader Paul 
 
Groep 4 
In de groep die volledig bezet was met jeugdteams werd er 5 
min. p.p.p.p. gespeeld. Mario had zijn dag niet en verloor van 
Mounia en Karel. Zijn maatje Oktay kon helaas niet alle 
rondes meespelen en zodoende speelde Mario in de laatste 
wedstrijd op 2 borden tegelijk. De zusjes Mounia en Loubna 
en Karel en Dion wonnen de groep met vlak daarachter Pari 
en Timo. 
 
Eindstand Groep 4 
1. Mounia en Loubna 

Karel en Dion 
3. Pari en Timo 
4. Mario en Oktay 
 
Groep 5 
In deze groep ging het helaas mis met de prijsuitreiking en 
werden Oumaima en Layla als winnaars uitgeroepen. Pas na 
de prijsuitreiking bleek dat eigenlijk Romy-Ann en Farmaan 
de groep hadden gewonnen. Erg vervelend, maar op dat 
moment niets meer aan te doen. Gelukkig hebben wij een 
doosje met medailles op voorraad, zodat ook de eigenlijke 
winnaars een medaille kregen. Niet de juiste, maar het gaat 
om het idee tenslotte. In deze groep waren de verschillen 
overigens ook minimaal. Een 3e plek was er voor Chloe met 
Kjell en 4e werden Mees van Rijn met Arslaan. 
 
Eindstand Groep 5 
1. Romy-Ann en Farmaan 
2. Oumaima en Layla 
3. Chloe en Kjell 
4. Mees van R. en Arslaan 
 
Groep 6 
In deze groep ging de strijd om de 1e plaats tussen Jens met 
opa Dirk en Alexander met vader Reinout. Met een half 
puntje verschil werd het eerst genoemde team eerste. Na de 
eerste ronde nam Amir het stokje over van moeder Aybeniz 
en samen behaalden ze een mooie 3e plaats. Selim en zijn 
vader hadden het zwaar in deze groep. 
 
Eindstand Groep 6 
1. Jens en opa Dirk 
2. Alexander en vader Reinout 
3. Tengiz en moeder Aybeniz / Amir 
4. Selim en vader Yunus 
 

Ronald Verbeek 
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Niels Puzzelhoekje
[1] Enige redding [2] Vast in het centrum [3] Onder lichte dwang 

   
[●] wit geeft mat in 2 [●●] wit geeft mat in 2 [●●●] wit geeft mat in 5 

   

[4] Lastige theorie [5] Op de rand van de afgrond [6] Omsingeld 

   
[●●●●] zwart geeft mat in 5 [●●●●●] wit geeft mat in 4 [●●●●●●] wit geeft mat in 12 

 
De oplossingen staan op pagina 18!  
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Meesterlijk
From Russia with Love 
In Memoriam Elena Akhmilovskaya 

De oerdegelijke krant “The Times” weidde er bijna een hele 
pagina aan, inclusief grote kleurenfoto: een van de sterkste 
schaaksters ooit was heengegaan. In Londen was ik weer 
eens bezig de houtjes te verzetten, zodoende kwam ik het 
onder ogen. 
Wanneer “In Memoriams” over schakers gaan, zijn dat bijna 
altijd mannen. Gewoon omdat er zoveel méér zijn, en ook 
hoger aan de top staan. Mijn kleine bijdrage is dan ook 
bedoeld om deze scheve verhouding enigszins recht te 
zetten. 
 
Elena Akhmilovskaya werd voorpaginanieuws tijdens de 
Schaakolympiade van 1988 in Thessaloniki, Griekenland. 
“She eloped to the United States with the captain of the US 
team, John Donaldson” staat er. Mooi woord hè: “eloped”. 
 
The Concise Oxford Dictionary: ėlōpe’ (of woman) 
run away from husband or home (with paramour, 
lover).  
 
Wat een rijkdom in één kort woordje! Het doet me denken 
aan de spreekwoordelijke prins op het witte paard, die in 
galop en-passant zijn meisje plukt uit een woedende menigte  
barbaren om samen de vrijheid tegemoet te rijden. 
 

 
 

Elena in 1986. 
 

Drie jaar eerder hadden ze elkaar leren kennen, tijdens het 
vrouwen-interzonale toernooi van Havana. “Drie jaar op uw 
honger zitten”, nee dat valt niet mee! Maar nu was het grote 
moment eindelijk aangebroken. Eigenlijk wou het bruidspaar 
in spe eerst gewoon de olympiade uitspelen, maar een 
Griekse journalist kreeg lucht van de zaak en daardoor kwam 
alles in een stroomversnelling. Op de tweede rustdag, na de 
tiende ronde, gingen ze naar het Amerikaanse consulaat en 
naar het gemeentehuis van Thessaloniki, om daar te trouwen 
in groot geheim. 
Op dat moment had Elena de prachtige score van 8.5 uit 9, 
en dat verdeeld over de eerste twee borden! Rusland stond 
1,5 bordpunt voor op nummer twee, de Hongaarse meisjes. 
Voor de 11e ronde stond de wedstrijd U.S.A. - U.S.S.R. op 
het programma. Elena speelde niet mee en na een spannend 
verloop werd het uiteindelijk een gelijk spel. Een slapeloze 
nacht volgde, met Elena bij de Amerikanen. 's Ochtends om 
7 uur vertrok het bruidspaar naar het vliegveld, geëscorteerd 
door de Amerikaanse spelers, waaronder de ex-Sovjet, 
tevens ex-dissident, Boris Gulko.  
 
Toen het vliegtuig eenmaal goed en wel de lucht in was 
richting Frankfurt, informeerde Inna Izrailov, zelf een ex-
Sovjetse, nu Amerikaanse speelster, om 10:55 uur de Sovjet-
delegatie dat Elena Akmilovskaya ook de 12e ronde niet zou 
meedoen. (De ploegopstelling moest om 11:00 uur worden 
ingediend, en niemand wou dat de Sovjets een forfait 

kregen.) Het missen van hun topscoorster bleek uiteindelijk 
een beslissend nadeel te zijn: de Hongaarse ploeg werd 
kampioen, met slechts een half bordpuntje verschil op de 
Sovjet-Unie. Ildiko Madl en de drie Pólgar-zusjes waren de 
grote sterren, Judit haalde maar liefst 12,5 uit 13! 
 

 
 

Elena op TV in 1988. 
 

Kritiek kwam er ook, zelfs uit een onverwachte hoek. De hele 
dag werd er gespeculeerd dat de president van de VS-zone, 
grootmeester Arnold Denker iets met deze affaire te maken 
had, want hij was de hele dag nog niet gezien. Uiteindelijk 
bleek dat hij gewoon de hele dag in zijn bed had gelegen met 
een zware verkoudheid.  
“Als ik het had geweten, dan had ik mijn uiterste best gedaan 
om deze escapade te verhinderen”, brieste de éminence 
grise van de Amerikaanse schaakwereld. “John Donaldson 
heeft een grote fout gemaakt”, vervolgde hij. “Als captain 
heeft hij drieduizend dollar gekregen, plus expenses en 
schaakboeken en dat gaat hij er zomaar vandoor zonder zijn 
werk af te maken. Dit padvindertje heeft zeker van zijn leven 
nog nooit een vrouw gehad!” 
 
Ook de Sovjets waren woest. Heel begrijpelijk natuurlijk, hun 
sterspeelster loopt immers over naar de vijand! De journalist 
Dimitri Bjelica was aan het filmen voor de Joegoslavische 
televisie en vroeg aan Anatoli Karpov wat hij er van vond. 
Karpov, voorzichtig als altijd, ontweek de vraag en zei dat hij 
er niets van afwist en daarom ook geen commentaar kon 
geven en dus probeerde Bjelica het dan maar bij Alexander 
Beljavski. Ook daar ving hij bot: zelfde antwoord. “Ah, daar is 
onze vriend Genna Sosonko uit Nederland voor onze kijkers! 
Wat is jouw mening over deze affaire?” Sosonko: “Ik keek 
recht in de camera en zei: ik kan hierover heel kort zijn. Als je 
het mij vraagt, is het … Liefde!” 
 

 
 

Elena in 2003. 
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Elena Bronislavovna Akhmilovskaya werd geboren op 12 
Maart 1957 in Leningrad. Haar hele familie schaakte. Ze 
leerde het van haar moeder Lydia, die zich verschillende 
malen plaatste voor de vrouwelijke U.S.S.R. finale, en tevens 
een correspondentieschaker van wereldklasse was. Vanaf 
Elenas twaalfde jaar werd er veel verhuisd: Krasnoyarsk, 
Sochi, Tblisi (Georgië). Haar schaken werd verfijnd op de 
beroemde Botwinnik-school. Ze ging rechten studeren op de 
Staatsuniversiteit van Siberië, maar maakte haar studies niet 
af, ze koos voor het schaken. 
 
Ze trouwde, kreeg een dochter, Donna, die zeven was en in 
de Sovjet Unie achter bleef toen Elena “elóopte”. Elena was 
het jaar daarvoor gescheiden van haar man. Donna herinnert 
zich nog dat ze vaak met haar moeder meeging naar 
schaaktoernooien, in die tijd een ongewoon gezicht, single 
moeder met kind. Schaakmeesters hielpen met oppassen op 
de kleine Donna, terwijl haar moeder aan het schaken was. 
Het schijnt dat zelfs Gary Kasparov zoiets eens gedaan 
heeft! 
 
In 1989, ongeveer een jaar na haar vlucht naar het Westen, 
keerde Elena terug naar de Sovjet-Unie om haar dochter op 
te halen. Dit werd ook wereldnieuws, want in die tijd was het 
best een gevaarlijke onderneming, om als dissident terug te 
keren… Na drie zenuwslopende weken waren de papieren in 
orde en zo kon ook Donna de Verenigde Staten binnen. 
 

 
 

 
Het gezin ging in Seattle wonen, waar John voor “Inside 
Chess” werkte, het schaakmagazine van grootmeester 
Yasser Seirawan. Toen dit tijdschrift failliet ging werd John 
hoofd van de “Mechanics Institutes’ Chess Club” in San 
Francisco, een prachtige club met een rijk verleden. Daar 
heb ik John tien jaar geleden voor het eerst leren kennen als 
een uiterst sympatiek en deskundig persoon.  
 
Intussen waren hij en Elena al lang gescheiden. Ze bleef met 
Donna (nu Donna Van Zandt) in Seattle, waar ze in 1995 
opnieuw trouwde. Internationaal meester Georgi Orlov, die 
haar in vele topmatchen in de Sovjet-Unie had bijgestaan, 
was de gelukkige. Hij was zelf begin jaren ’90 uit de Sovjet-
Unie geëmigreerd. Samen hebben ze een zoon, Nicholas. 
 
Elenas schaakprestaties waren werkelijk fenomenaal. Haar 
hoogtepunt was in 1986, toen ze het kandidatentoernooi voor 
vrouwen in Malmö won en daardoor de uitdaagster werd van 
wereldkampioene Maia Chiburdanidze. Die match in Sofia 

verloor ze met 8,5-5,5. Net geen wereldkampioene. Twee 
jaar later was ze er opnieuw dichtbij. Samen met Nana 
Ioseliani won ze opnieuw het kandidatentornooi, dit maal in 
Tskaltubo, Georgië. Jammer genoeg verloor ze de tie-break 
match en werd dus geen uitdaagster. Maar ze behoorde wel 
tot de top-drie schaaksters van de wereld! 
 
Andere, in het oog springende wapenfeiten: 
Op de Olympiade van Buenos Aires in 1978 scoorde ze 10 
uit 10! Ze won de interzonale toernooien van Roosendaal 
1976 (samen met Alla Kushnir) en Alicante 1979 (met 
Tatjana Lematschko). Na haar emigratie naar de Verenigde 
Staten won ze daar drie maal het nationaal kampioen-schap: 
1990, 1993 (samen met Irina Levitina) en 1994, en deed aan 
nog vijf olympiades mee voor haar nieuwe vaderland. Ze 
werkte in die tijd ook als accountant, als bankemployee en 
als software ontwik-kelaar, schaken alleen was geen vetpot! 
 

 
 

v.l.n.r. Elena Akhmilovskaya, John Donaldson, Nona Gaprindashvili tijdens de 
Olympiade van Dubai in 1986. 

 
Samen met haar man heeft ze de Orlov Chess Academy op 
poten gezet, met kantoren in Seattle en Redmond. Ze 
speelde zelf niet meer, maar gaf wel veel schaakles. Ze was 
erg geliefd bij haar leerlingen en kon vooral kinderen goed 
motiveren om van het schaken te houden. 
 
In februari 2012 kreeg ze te horen dat ze ongeneeslijk ziek 
was: hersentumor. Een van haar laatste wensen was dat de 
Chess Mates Foundation, waarvan haar man CEO is, een 
van de lagere scholen kampioenschappen van Washington 
State zou organiseren. En die gaat er komen, in Seattle in 
2014! 
 
Elena Akhmilovskaya overleed op 18 november 2012 in 
Kirkland, Washington, slechts 55 jaar oud. Weduwnaar Orlov 
zei dat het niet in Elenas karakter lag om over het verleden te 
praten. “Ze keek alleen maar vooruit, nooit achterom”. Haar 
schaakstijl werd door experts omschreven met termen zoals 
volharding, geduld, de kunst van het manoevreren in 
complexe veldslagen en een uitmuntende eindspeltechniek. 
Hoewel onderstaande partij dan misschien niet echt 
representatief zal zijn voor Elenas kunde, daar bovenstaande 
eigenschappen niet allen aan bod komen, hebben we een 
prachtig tactisch feest uitgekozen om Elena te eren. 
 
Khurtsidze (2455) - Donaldson-Akhmilovskaya (2375) 
Olympiade (Vrouwen), Bled, 28-10-2002 
 
1. d4 Pf6 6. e3 c6 
2. c4 e6 7. Ld3 dxc4 
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3. Pc3 d5 8. Lxc4 b5 
4. Lg5 Le7 9. Ld3 a6 
5. Pf3 Pbd76 10. e4 c5 
 

 
 

Een pittige opening. 
 
11. e5 … 
 
Wit pakt meer ruimte. 
 
11. … cxd4 15. Pc6 Db6 
12. exf6 gxf6 16. Pxa7 Dxa5 
13. Pxd4 fxg5 17. 0-0 0-0 
14. Lxe4 Ta7 18. Lc2 … 
 
Wit heeft de kwaliteit, zwart het loperpaar, wat genoeg 
compensatie biedt.  
 
18. … Pe5 23 Pc4 Ld4 
19. De2 Pg6 24. Pd6 Ld7 
20 g3 b4 25. Pc4 e5 
21. Pe4 f5 26. a3 Lc6 
22. Pd2 Lf6 27. Pd6!? … 
 
Beter lijkt 27.axb4 Dd7 28.Ta5+. 
 
27. … Dd7 
 
Zwart is goed uit de schermutselingen gekomen. 
 

 
 
28. Dc4+ Kh8 29. Pxf5 … 
 
Niet 29. Dxb4? A5, 30. Dxa5 Dxd6. 
 

29. … Ld5 30. Dd3 … 
 

 
 
30. … Pf4!! 
 
Zwart opent met brute middelen de g-lijn. Er dreigt zowel mat 
met Ph3 als dameverlies, dus moet wit het offer wel 
aannemen. 
 
31. gxf4 gxf4 32. Tfd1? … 
  
Wit ziet het niet meer zitten. Ze had nog 32. h4! kunnen 
proberen met bijvoorbeeld 32. ... b3!, 33. Lxb3 Lxb3, 34. Kh2.  
 
Op 34. Dxb3? volgt 34. … Dxf5, 35. Kh2 f3 en 34.Pxd4?? 
leidt direct tot verlies. 
 
Op 34. ... Dg4+ volgt 35. Kh2 f3 36. Pxf3 Txf3, 37. Dxf3 Dxf3 
en op  34. … Dxf5 volgt 35. Dxb3. 
 
32. … Txf5! 33. Kf1 … 
 
Op 33. Dxf5 volgt immers Dg7+. 
 
33. … Tg5 
 
Op 33. Th5 volgt 34. h4 Dg4. 34. Lxb2?! is minder want dan 
volgt 35. Dxd5 Dxd5, 36. Txd5 Lxa1, 37. axb4.  
 
34. axb4 Tg2 35. Txa6? … 
 
Wit probeert nog iets met een eventueel Th6, maar daar is 
geen tijd meer voor. Ook 35. Df5 Db5+, 36. Td3 Txf2+, 37. 
Ke1 kan geen redding meer brengen. 
 
35. … Txf2+ 37. Lb3 … 
36. Ke1 Txh2  
 
Of 37. Df5 Lf2+, 38. Kd2 Le6+, 39. Kc1 Le3+, 40. Kb1 
Dxd1+, 41. Lxd1 Lxf5+ en 42. Ka2.  
 
37. … Dg4 38. Lc4 … 
 
38. Ta8+ helpt niet, want 38. ... Lxa8, 39. Td2 Th1+, 40. Df1 
Dg3+. 41. Ke2 De3+, 42. Kd1 Txf1+, 43. Kc2 Le4+ en 44. 
Td3 Lxd3#. 
 
38. … Dg1+ 39. Df1 Dg3+ 
 
En uiteraard geeft wit op want mat is niet meer te ontlopen en 
dus sleept Elena het punt binnen (0-1). 
 
 

Willem Hajenius 
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Bouwmeester Voorbij 10 - Het Slot 
Na de overwinning in de revanchematch tegen Tal krijgt 
Botwinnik 2 jaar rust (met uitzondering van een partij tegen 
een jonge Amerikaan) en kan afwachten welke uitdager hij in 
1963 voor zich aan het bord krijgt. Deze uitdager is de man 
die in het Kandidatentoernooi van 1962 als winnaar eindigt 
en dat is niet een jonge Amerikaan, ook niet de man rechts 
op deze foto (Tal) maar de man links, Tigran Petrosjan. 
 

 
 
Die daarmee eindelijk de belofte inlost die hij al jaren in zich 
draagt: de belofte van een toekomstig wereldkampioen. Al in 
Zϋrich 1953 is Petrosjan van de partij maar komt hij niet in de 
buurt van de eerste plaats. Ook in de Kandidatentoernooien 
van Amsterdam 1956 niet en in Bled-Zagreb-Belgrado 1959 
niet. De eerste 2 keer is Smyslof de beste, de laatste keer 
stuit hij op een Tal in topvorm. 
 
In 1962 wordt het Kandidatentoernooi gehouden op Curaçao, 
in Willemstad. Het werd een toernooi waar veel over te doen 
is geweest en waar Timman een geweldig boek over heeft 
geschreven en waar ik misschien nog eens op terugkom. Tal 
redt het daar niet, hij moet zelfs na 21 van de 28 ronden in 
het ziekenhuis opgenomen worden en wordt daar niet 
bezocht door zijn Sovjet-kameraden maar wel door een jonge 
Amerikaan. 
 
Met een Tal uit vorm en een Kortsnoj die zichzelf min of meer 
opblaast gaat de strijd voornamelijk tussen Geller, Keres en 
Petrosjan. Keres redt het ook dit keer niet, net zomin als 
Geller en dus mag Botwinnik op 23 maart 1963 aantreden 
tegen Petrosjan. 
Botwinnik heeft zijn openingen goed voorbereid, wint zelfs 
(met zwart!) de 1e partij maar bereikt in veel witpartijen 
hoegenaamd niets tegen het aangenomen damegambiet van 
Petrosjan. En winnen met zwart van Petrosjan is jarenlang 
net zo zeldzaam geweest als nederlagen van Capablanca. 
Was de schaaktechnische voorbereiding van Botwinnik wel in 
orde, de psychologische voorbereiding heeft toch niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. Immers, aan het slot van het 
matchboek schrijft Botwinnik : 
 
“Dennoch vermochte ich es nicht, mich auf den 
merkwürdigen Stil Petrsojans einzustellen.” 
 
Waarmee eigenlijk, net als bij de revanchematch tegen Tal, 
in één zin de uitslag van de match is verklaard. Rest nog te 
vermelden dat er na deze match geen revanchematch zal 
zijn, de FIDE zal dit fenomeen pas bij Karpov tegen Kasparov 
weer invoeren, iets waar Kasparov niet nalaat om zijn 
ongenoegen over te ventileren.  Genoeg gekletst! Partijen! 
 
In de 5e partij trekt Petrosjan de stand weer gelijk, in een 
typische Petrosjan-partij : 
 
Tigran Petrosian – Mikhail Botvinnik 
25e Wereldkampioenchap te Moskou, 5e partij, 1 april 1963 

1. c2-c4 g7-g6 4. Pg1-f3 Lf8-g7 
2. d2-d4 Pg8-f6 5. e2-e3 0-0 
3. Pb1-c3 d7-d5. 6. Lf1-e2 … 
 
Door Petrosjan en Boleslavsky voorbereid. Het is geen 
toonbeeld van agressie maar wel volledig in zijn stijl. 
 
6. … d5xc4 10. Ke1xd1 Lc8xe6 
7. Le2xc4 c7-c5 11. Lc4xe6 f7xe6 
8. d4-d5 e7-e6 12. Kd1-e2 … 
9. d5xe6 Dd8xd1+ 
 

 
 
Een schijnbaar dode stelling, het enige nadeeltje dat zwart 
heeft is de zwakte van pion e6 en een zwakte is niet genoeg 
om te verliezen. Toch? 
 
12. … Pb8-d6 
 
Het belangrijkste alternatief is hier natuurlijk 12. … h6 om het 
witte paard van e4 af te houden. Dan kan volgen: 13. Pf3-d2 
(13. Pf3-e5 g6-g5, 14. Th1-d1 Pf6-d5, 15. Pc3xd5 Lg7xe5, 
16. f2-f4 e6xd5, 17. f4xe5 Tf8-d8) 13. … Pf6-d5, 14. Pd2-e4 
Pb8-d7, 15.Th1-d1 Pd5xc3+ en 16. Pe4xc3 Pd7-e5 met 
actief stukkenspel voor zwart. Variant van, hoe kan het 
anders, Kasparov! 
 
13. Th1-d1 Ta8-d8 15. Pf3-g5 Td8-e8 
14. Td1xd8 Tf8xd8 16. Pg5-e4 Pf6xe4 
 
Beter is toch direct 16. … b7-b6, 17. Pe4xf6+ Lg7xf6 en 18. 
Pc3-e4 Lf6-g7. 
 
17. Pc3xe4 b7-b6 19. Lc1-d2 Pb4-d5 
18. Ta1-b1 Pc6-b4 
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Dit is actiever dan 19. … Pb4xa2, 20. Tb1-a1 Pa2-b4, 21. 
Ld2xb4 c5xb4, 22. Ta1xa7 Lg7xb2 en 23. Ta7-b7 waarna 
zwart een langdurige en moeizame verdediging moet voeren. 
 
20. a2-a4 Te8-c8 21. b2-b3 Lg7-f8 
 
Dit brengt de mogelijkheid 22. … c5-c4, 23. Tb1-c1 c4xb3, 
24. Tc1xc8 b3-b2, 25. Tc8-c1 b2xc1D en 26. Ld2xc1 a7-a6 in 
de stelling, waarna deze weer gelijk zou zijn. 
 
22. Tb1-c1 Lf8-e7 23. b3-b4 c5-c4 
 
Petrosjan verwachtte hier 23. … Kg8-f7, 24. b4xc5 b6xc5, 25. 
Ke2-d3 Pd5-b6,  26. a4-a5 c5-c4+, 27. Kd3-d4 Tc8-d8+, 28. 
Kd4-c3 Td8-d3+, 29. Kc3-c2 Pb6-d5 en 30. Tc1-b1 met beter 
spel voor wit.  
 
24. b4-b5 Kg8-f7 
 

 
 
Hierna verliest zwart vroeg of laat zijn c-pion. Meer kansen 
op behoud bood: 24. … c4-c3, 25. Pe4xc3 Le7-a3, 26. 
Pc3xd5 of 24. … Le7-a3, 25. Tc1-c2 c4-c3, 26. Ld2xc3 Tc8-
c4, 27. Ke2-d3 Tc4xa4, 28. Tc2-a2 Ta4xe4, 29. Ta2xa3 
Pd5xc3, 30. Kd3xc3 Te4-e5, 31. Ta3xa7 Te5xb5, 32. Ta7-b7 
Tb5-c5+, 33. Kc3-d3 b6-b5. 
 
25. Ld2-c3 Le7-a3 27. Tc2xc3 La3-b4 
26. Tc1-c2 Pd5xc3+ 28. Tc3-c2 … 
 

 
 
28. … Kf7-e7 
 
Dit mist zo’n beetje de laatste kans om het vege lijf te redden, 
te weten: 28. … e6-e5, 29. Pe4-d2 c4-c3, 30. Pd2-e4 Kf7-e6, 
31. Ke2-d3 Tc8-d8+, 32. Kd3-c4 Td8-d2, 33. Kc4-b3 Td2xc2, 

34. Kb3xc2 Ke6-d5, 35. Pe4-f6+ Kd5-c4, 36. Pf6xh7 Lb4-e7, 
37. f2-f4 e5xf4, 38. e3xf4 Kc4-b4, 39. g2-g4 Kb4xa4, 40. 
Kc2xc3 Ka4xb5, 41. f4-f5 g6xf5, 42. g4xf5 kb5-c5, 43. f5-f6 
Le7xf6+ en 44. Ph7xf6 Kc5-d6. 
 
29. Pe4-d2 c4-c3 32. Kd3-c4 Td8-d1 
30. Pd2-e4 Lb4-a5 33. Pe4xc3 Td1-h1 
31. Ke2-d3 Tc8-d8+ 34. Pc3-e4 Th1xh2 
 

 
 
35. Kc4-d4 Ke7-d7 42. Tc6-e6 Le7-d8 
36. g2-g3 La5-b4 43. Te6-d6+ Kd7-c8 
37. Kd4-e5 Th2-h5+ 44. Kf7-e8 Ld8-c7 
38. Ke5-f6 Lb4-e7+ 45. Td6-c6 Ta1-d1 
39. Kf6-g7 e6-e5 46. Pe4-g5 Td1-d8+ 
40. Tc2-c6 Th5-h1 47. Ke8-f7 Td8-d7+ 
41. Kg7-f7 Th1-a1 48. Kf7-g8 (1-0) 
 
En de stand in de match is weer gelijk! 
 
Door de overwinning in de 7e partij neemt Petrosjan de 
leiding en houdt die tot de 14e partij vast. Op dat 
moment Botwinnik zien dat hij het spelletje echt nog 
niet verleerd is. 
 

 
 
 
Mikhail Botvinnik – Tigran Petrosian 
25e Wereldkampioenchap te Moskou, 14e partij, 24 april 1963 
 
1. d2-d4 d7-d5 5. Lc1-f4 c7-c6 
2. c2-c4 e7-e6 6. e2-e3 Lc8-f5 
3. Pb1-c3 Lf8-e7 7. g2-g4 … 
4. c4xd5 e6xd5 
 
Botwinnik is hier op bekend terrein. Reeds in 1934 speelde 
hij dit tegen Alatorzew. Ongetwijdeld heeft hij daarna die parij 
geanalyseerd! 
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7. … Lf5-e6 
 
Want na 7. … Lf5-g6, 8. h2-h4 Le7xh4, 9. Dd1-b3 b7-b6, 10. 
Pg1-f3 Lh4-e7 en 11. Pf3-e5 staat wit duidelijk beter. 
 
8. h2-h3 … 
 
Een verbetering ten opzicht van de 12e matchpartij. Later, in 
1970 in Leiden, speelde Botwinnik tegen Spassky het zeer 
energieke 8. h2-h4, waarna Kasparov, die ooit leerling van 
Botwinnik was, dit weer tegen Karpov speelde. 
 
8. … Pg8-f6 11. Ke1-f1 0-0 
9. Lf1-d3 c6-c5 12. Kf1-g2 c5xd4 
10. Pg1-f3 Pb8-c6 13. Pf3xd4 … 
 

 
 
13. … Pc6xd4 14. e3xd4 Pf6-d7 
 
Zwart verliest materiaal als hij probeert het initiatief te nemen: 
14. … Pf6-e4, 15. Pc3xe4 d5xe4, 16. Ld3xe4 f7-f5, 17. g4xf5 
Le6xf5, 18.Dd1-d3. 
 
15. Dd1-c2 Pd7-f6 
 
Typisch voor Petrosjan, hij verliest liever twee tempi dan met 
g6 zijn stelling te verzwakken. 
 
16. f2-f3 Ta8-c8 18. Ta1-e1 … 
17. Lf4-e5 Le7-d6 
 
In plaats van de voorbarige materiaalwinst 18. Le5xf6 Dd8xf6 
19. Ld3xh7+ Kg8-h8 waarna zwart tegenkansen krijgt. 

 
 
18. … Ld6xe5 21. Te5-e2 Pd7-b6 
19. Te1xe5 g7-g6 22. Th1-e1 Pb6-c4 
20. Dc2-f2 Pf6-d7 23. Ld3xc4 Tc8xc4 
 
Zwart verliest een pion na de volgende zetten 23. … d5xc4 
en 24. d4-d5 Le6-d7.  
 
24. Te2-d2 Tf8-e8 28. Pa4-b2 a6-a5 
25. Te1-e3 a7-a6 29. Pb2-d3 f7-f6 
26. b2-b3 Tc4-c6 30. h3-h4 Le6-f7 
27. Pc3-a4 b7-b6 
 

 
 
31. Te3xe8+ Lf7xe8 35. Pf4-d3 Lf7-e6 
32. Df2-e3 Le8-f7 36. g5xf6 Dd8xf6 
33. g4-g5 Lf7-e6 37. De3-g5 Df6xg5+ 
34. Pd3-f4 Le6-f7 
 
Het is slecht om het pionoffer aan te nemen, want dan volgen 
de zetten: 37. … Df6xd4 en 38. Pd3-e5. 
Zwart had zich beter kunnen verdedigen met de volgende 
reeks aan zetten: 37. ... Kg8-g7, 38. Pd3-f4 Kg7-f7 en 39. 
Kg2-g3 Df6xg5+. 
 
38. h4xg5 a5-a4 39. b3xa4 … 
 
Dit is beter dan: 39. Pd3-e5 Tc6-c3, 40. b3xa4 Tc3-a3, 41. 
Td2-b2 Ta3xa4 en 42.Tb2xb6 Ta4xa2+ waarna zwart zich 
makkelijker kan verdedigen omdat er geen pionnen meer op 
de damevleugel zijn. 
 
39. … Tc6-c4 42. Kg2-g3 a5-a4 
40. a4-a5 b6xa5 43. Kg3-f4 a4-a3 
41. Pd3-c5 Le6-f5 44. Kf4-e5 … 
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44. … Tc4-b4 
 
Wit houdt een pion meer na 44. … Tc4-c2, 45. Td2xc2 
Lf5xc2, 46. Pc5-a6 Lc2-b3, 47. Pa6-b4 Lb3-c4 en 48. Pb4-
c2. 
 
45. Pc5-d3 Tb4-b5 50. Kc6xd5 Tg2xg5+ 
46. Ke5-d6 Kg8-f7 51. Kd5-c6 h7-h5 
47. Kd6-c6 Lf5xd3 52. d4-d5 Tg5-g2 
48. Td2xd3 Tb5-b2 53. d5-d6 Tg2-c2+ 
49. Td3xa3 Tb2-g2 54. Kc6-d7 h5-h4 
 
Ook na 54. … g6-g5, 55. Ta3-a5 Kf7-f6, 56. Kd7-d8 h5-h4, 
57. d6-d7 h4-h3, 58. Ta5-a6+ Kf6-g7 59. Ta6-e6 h3-h2 en 
60. Te6-e1 is het afgelopen. 
 
55. Pc5-d3 Tb4-b5 57. Kc6xd5 Tg2xg5+ 
56. Ke5-d6 Kg8-f7 (1-0) 
 
En wederom is de stand in de match gelijk! Niet voor lang 
echter, want reeds in de volgende partij slaat Petrosjan toe 
en overtuigend. Botwinnik zelf schrijft niets belangwekkends 
over het waarom van zijn nederlaag, maar volgens Kasparov 
is de 15e partij beslissend geweest omdat na deze nieuwe 
nederlaag Botwinnik niet meer de energie op kon brengen 
om te winnen. 
 

 

Mikhail Botvinnik – Tigran Petrosian 
25e Wereldkampioenchap te Moskou, 15e partij, 29 april 1963 
 
1. d2-d4 Pg8-f6 6. e2-e4 0-0 
2. c2-c4 g7-g6 7. Lf1-e2 Pb8-c6 
3. Pb1-c3 d7-d5 8. Pg1-f3 Pf6-d7 
4. Dd1-b3 d5xc4 9. Lc1-e3 Pd7-b6 
5. Db3xc4 Lf8-g7 10. Dc4-c5 Lc8-g4 
 

 
 
Tot zover een in die tijd erg veel gespeelde variant van het 
Grünfeld-Indisch. Na 11. Td1,Dd6 ontstaat een stelling uit de 
beroemde partij uit Varna 1962, van Botwinnik tegen een 
jonge Amerikaan. 
 
11. d4-d5 Pb6-d7 14. 0-0-0 Pd4xf3 
12. Dc5-a3 Lg4xf3 15. g2xf3 Pd7-b6 
13. Le2xf3 Pc6-d4 16. Da3-b3 Dd8-d7(?) 
 
Meer flexibel is 16. … Dc8. 
 
17. h2-h4 h7-h5 
 
Wit houdt ook voordeel na 17. … c7-c6, 18. h4-h5 c6xd5, 19. 
h5xg6 h7xg6, 20. Le3xb6 a7xb6 en 21. Pc3xd5. 
 
18. f3-f4 e7-e6 
 

 
 
19. d5xe6 Dd7xe6 22. Pc3-b5 Tf8-f7 
20. Db3-e6 f7xe6 23. Pb5-d4 Ta8-e8? 
21. Th1-g1 Kg8-h7 
 
Praktisch gesproken de beslissende fout. Betere kansen op 
redding bood: 23. … Pb6-c4, 24. Pd4xe6 Lg7xb2+, 25. Kc1-
c2 Lb2-f6, 26. Le3-d4 Ta8-e8, 27. Ld4xf6 Te8xe6, 28. e4-e5 
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Te6-c6,  29. Kc2-b3 Pc4-a5+, 30. Kb3-b4 b7-b6, 31. Kb4-b5 
Tc6-c5+ en 32. Kb5-a6 Pa5-c6.  
 
24. Pd4-f3 Lg7-h6 26. Tg1xg5 Pb6-c4 
25. Pf3-g5+ Lh6xg5 27. Td1-g1? … 
 
Het is zo voor de hand liggend dat beide spelers het door 
Konstantinopolsky aangegeven 27. f4-f5 e6xf5, 28. e4xf5 
Tf7xf5, 29. Td1-d7+ Kh7-h8, 30. Le3-d4+ Pc4-e5, 31. Tg5xf5 
g6xf5 en 32. f2-f4 niet gezien hebben. 
 
27. … Te8-g8 32. a2-a4 Pd6-f7 
28. Kc1-c2 b7-b6 33. Le3-c1 e6-e5 
29. b2-b3 Pc4-d6 34. Lc1-e3 e5xf4 
30. f2-f3 Tf7-d7 35. Le3xf4 Td8-d7 
31. Tg5-g2 Td7-d8 36. Tg2-d2 … 
 

 
 
36. … Td7xd2+ 40. a5xb6 a7xb6 
37. Kc2xd2 Tg8-d8+ 41. Tg1-a1 Kh7-g7 
38. Kd2-e2 c7-c5 42. Ta1-a6 Td7-b7 
39. a4-a5 Td8-d7 43. Ta6-a8 … 
 

 
 
43. … Kg7-f6 51. Tc6xc5 Pf8-e6 
44. Ta8-c8 Pf7-e5 52. Tc5-d5 Kf7-e7 
45. Ke2-e3 Pe5-d7 53. Lf4-e3 Tb7-b8 
46. Tc8-c6+ Kf6-f7 54. Td5-d6 b5-b4 
47. e4-e5 Pd7-f8 55. Td6-a6 Tb8-b5 
48. Tc6-f6+ Kf7-g7 56. Ta6-a7+ Ke7-e8 
49. Ke3-e4 b6-b5 57. f3-f4 Ke8-f8 
50. Tf6-c6 Kg7-f7 58. f4-f5 (1-0) 
 
Petrosjan wint dan nog de 18e en de 19e partij en uiteindelijk 
de match met 12½ - 9½. 
 

  
 
Geraadpleegde literatuur: Michail Botwinnik “Wettkampf um 
die Schachweltmeisterschaft, Botwinnik - Petrosjan” en Garry 
Kasparov “On my great predecessors part III”. 
 

Ronald Ruijtenberg 
 
 

Staren en Schudden 
Schaken kan zoveel emoties losmaken dat spelers gaan 
valsspelen om te winnen. Vaker gebeurt het echter dat ze 
hun tegenstander proberen te intimideren. Ze overtreden de 
regels dan net niet. Al in 1561 verzon Ruy Lopez, een van de 
beste schakers van zijn tijd, dat hij het bord zo kon plaatsen 
dat de zon in de ogen van zijn tegenstander scheen! Is dat 
onsportief gedrag? 
 
Wat vrij vaak gebeurt is dat spelers aan tafel heel overdreven 
gebaren maken. Je herkent misschien zelf de volgende types 
wel: 
• Spelers die hun stukken met een harde klap op het bord 

zetten, vaak om je aandacht af te leiden. 
• Schakers die jouw zetten met veel zichtbare minachting 

bezien en hun antwoord snel en grijnzend uitvoeren. 
• Schakers die heel intimiderend kunnen staren. Het staren 

van wereldkampioen Michail Tal werkte zijn tegenstander 
eens op zijn zenuwen en dus zette hij een zonnebril met 
spiegelglazen op. 

• Schakers die met de tafel schudden, wat ook heel irritant 
kan zijn, want je kunt je moeilijk concentreren als de 
stukken staan te wiebelen! Tigran Petrosian deed dat in 
1977 tegen Viktor Kortsnoi. Kortsnoi vroeg hem op te 
houden, waarop Petrosian zijn gehoorapparaat uitzette. 
Kortsnoi gaf Petrosian daarop onder tafel een schop. 
Voor de volgende partij werd er onder de tafel een schot 
aangebracht. 

 
De tweekamp waarin intimidatie de grootste rol speelde was 
de wereldkampioenschapsmatch van 1978 tussen de Rus en 
held van het gezag Anatoly Karpov en de destijds statenloze 
Viktor Kortsnoi. Kortsnoi was twee jaar daarvoor uit de Sovjet 
Unie gevlucht en het was dan ook te verwachten dat de 
spanningen in de loop van die match hoog op zouden lopen. 
Halverwege de tweede partij kreeg Karpov van een assistent 
een bekertje yoghurt. Na de partij diende het kamp van 
Kortsnoi een officieel protest in, want die yoghurt kon wel 
eens een signaal zijn: Yoghurt na de 20e zet zou “We 
bevelen je remise aan te bieden.”, kunnen  betekenen. De 
mogelijkheden zijn onuitputtelijk. Karpov mocht daarna nog 
maar een smaak yoghurt eten, op een vast tijdstip en 
aangereikt door een vaste ober. 
Tijdens de gehele match zat op een van de voorste rijen de 
Russische parapsycholoog doktor Vladimir Zoechar. Hij zat 
onophoudelijk naar Kortsnoi te staren. Een lid van Kortsnoi’s 
delegatie reageerde op de mogelijke poging tot mentale 
beinvloeding van Kortsnoi door Zoechar het anti-Russische 
boek “De Goelag-archipel” cadeau te doen, achter hem te 
gaan zitten en hem onafgebroken met een pen in zijn rug te 
prikken. O ja, Karpov won de tweekamp. 
 

John Berkers 
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Sterrenregen 
Boekbespreking: Judit Polgar Teaches Chess 
 Vol.1: How I beat Fischer’s record 
 

 
 
Duidelijk niet op mijn gemak speurde ik naar een opening bij 
de beveiliging van de “VIP-Room” van het “Classic Chess 
Tournament” in Londen. Even waren “ze” afgeleid en kon ik 
naar binnen glippen. Met een belangrijk boek onder mijn arm!  
Judit Polgar stond daar te babbelen met haar collega 
grootmeesters John Nunn en Julian Hodgson. Beide kende ik 
nog uit de jaren ’80 van de Swift-toernooien. 
 
“Ah, this is then THE book?”, grapte John. Ik vroeg aan Judit 
of ze het wou signeren. 
“Natuurlijk!” lachte ze. Bij het bladeren door het boek riep ze 
opeens vol verrukking uit: “I’ve got a star!” 
 
Enige uitleg is nu wel op zijn plaats. Het boek bevat, behalve 
complete partijen, veel fragmenten en omdat er niet bijstond 
wie er aan zet is - je kon dat natuurlijk wel uit de tekst na de 
diagrammen halen - had ik zelf een klein sterretje geplaatst 
aan de kant van het diagram wie er aan zet was. Dat was 
niet zo moeilijk, het liep tegen Kerstmis, volop plaksterretjes 
verkrijgbaar! In een schaakstelling wil ik graag altijd eerst zelf 
denken, dus bedek ik de tekst en probeer het eerst op eigen 
houtje. 
Ze begrepen het alle drie volkomen, en Judit zei “I’ll pass it 
on to my Editor”. Want dit is het eerste boek in een serie van 
drie. Aan de anderen wordt nog gewerkt, dus kwam mijn 
opmerking hopelijk net op tijd. Na het uitvoerig prijzen van 
haar boek - waar geen woord van gelogen was - verdween ik 
richting massahal om zelf aan de bak te gaan. 
 
Het boek is uitgegeven door Quality Chess U.K. Ltd., bevat 
383 pagina’s verdeeld over 15 hoofdstukken en kost 25 euro. 
Harde kaft en algebraïsche notatie. Er is per thema gewerkt, 
dus niet in zuivere chronologische volgorde. “Tricks, Mating 
Net, Trapping the Queen, Zwischenzug” zijn de titels van de 
eerste hoofdstukken. De laatste drie gaan over volledige 
partijen, die uitgebreid geanalyseerd werden. Soms wel 15 
bladzijden voor één partij! 
Ook veel foto’s, bijvoorbeeld de binnenmuur van de Polgars, 
met 30 opgaven, die zij en haar zusjes elke dag als huiswerk 
moesten oplossen. Of dacht u dat genieën “vanzelf” komen? 
Nee, het is altijd hard werken! Fischer staat er zelfs in. Na 
zijn tweede match met Spassky in Sveti Stefan (1992) kwam 
hij bij hun af en toe langs. 
Duidelijk zijn de diagrammen. De “analyse-diagrammen” zijn 
een stuk kleiner dan die van het partijverloop, dat maakt het 
heel gemakkelijk om haar uitleg te volgen. Ook omdat er véél 

diagrammen in staan, soms wel om de zet. Je kan het in bed 
lezen zonder dat er een bord nodig is. 
 
Judits uitleg is zeker niet “informator-stijl” met zijn vele 
“algebra-varianten” maar open en eerlijk in pure tekstvorm, 
met soms wat varianten die niet onnodig diep gaan om haar 
argumenten duidelijk te maken. Ze vertelt wat ze dacht op 
dat moment, wat haar afwegingen waren om een bepaalde 
richting te kiezen. Heel af en toe grijpt haar oudere “ik” even 
in: “dit is wel erg optimistisch, nu zou ik dat en dat doen”. 
Omdat ze tijdens de partij altijd de bedenktijden noteerde, 
kan ze vertellen of het om een impulsieve zet gaat, of een 
wel doordachte; je ziet het voor je, de partij leeft! 
 

 
 
En dan vraag je jezelf af: hoeveel valt er te leren van een 
meisje tussen de 8 en 15 jaar? Want dat is de grens van dit 
eerste boek: tot ze grootmeester werd in 1991, ongeveer een 
maand sneller dan Bobby Fischer. (Hoewel zijn prestatie 
eigenlijk nog hoger aangeslagen mag worden, want in die tijd 
was het nog moeilijker om die titel te halen.) 
Wel het antwoord is: véél! Op dat moment had Judit al een 
rating van 2550, had ze met heel veel trainers gewerkt en 
domineerde ze alle facetten van het schaakspel. Ze won met 
haar zussen de vrouwenolympiade - later keerde ze het 
vrouwenschaak volledig de rug toe - en speelde ze aan bord 
1 bij de mannen voor Hongarije. Dat komt in deel 2 aan de 
orde, “From GM to Top Ten”. En dan ligt er nog deel 3 in het 
verschiet: “A Game of Queens”.  
 
Wat vooral enorm opvalt is haar kunde om het initiatief te 
bemachtigen en waarvoor niet op een pionnetje meer of 
minder wordt gekeken. In dit boek leer je aanvallen! Niet met 
de botte bijl, maar op een duidelijke, verfijnde manier. “Tal in 
een rokje” was het compliment van Vasily Smyslov, waarmee 
ze zeer ingenomen was. Brombeer Viktor Korchnoi noemde 
haar “maar een koffiehuis schaker”, iets wat ze terecht veel 
minder kon waarderen. 
 
Vol ongeduld wacht ik af of de uitgever eindelijk zijn sterretjes 
geplakt heeft. Judit, mijn ster ben je al! 
 

Willem Hajenius
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Torentjesschaak 
Tweede Kamer les in Nederigheid 
Het Binnenhof wordt bevolkt door twee soorten mensen: 
politici en journalisten. Deze groepen delen veel meer 
eigenschappen dan ze willen toegeven: ze zijn betweterig,  
ijdel en kunnen beide niet tegen hun verlies. De jaarlijkse 
schaaksimultaan, die traditiegetrouw in het Kamergebouw 
wordt georganiseerd is dan ook een welkome les in … 
nederigheid. Ook voor mij. 
 

 
 

De simultaanwedtrijd tussen Hou Yifan en Roelf-Jan Duin kan beginnen.  
 

Aan mijn voorbereiding kon het niet gelegen hebben. Als 
parlementair verslaggever van persbureau Novum mocht ik, 
net als een jaar eerder (2012), meedoen aan het Nederlands 
Kampioenschap schaken voor journalisten in Wijk aan Zee. 
Het begrip 'journalist' is schijnbaar behoorlijk rekbaar, want 
voor minstens de helft van de deelnemers beperkt de 
journalistieke ervaring zich tot het schrijven voor of uitgeven 
van schaakbladen. 
Het niveau is dan ook aanzienlijk, van de 23 deelnemers 
hebben er acht een rating boven de 1900, van wie vier boven 
de 2000. Na twee stroeve eerste dagen, waarin ik in vier 
partijen slechts twee remises wist te behalen vond ik daarna 
de weg omhoog. En met een score van 3,5 punt uit zeven 
duels en een toernooirating van 1714 verliet ik opgeheven 
het strijdtoneel. 
 
Maar dit vierdaagse trainingskamp was niet veel meer dan 
een opmaat voor het echte werk: Torentjesschaak. Sinds jaar 
en dag komt een grootmeester een week na het Tata Steel 
toernooi naar de Tweede Kamer om de hoge heren in Den 
Haag een pak op de broek te geven. Dit jaar was de eer aan 
schaakster Hou Yifan, die in 2010 op pas 16-jarige leeftijd 
wereldkampioen bij de vrouwen werd. 
 

 
 

Torentjesschaak 2013: Hou Yifan tegen Roelf-Jan Duin. 
 
Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, die overduidelijk 
nog nooit een schaakstuk had aangeraakt, verrichtte de 

opening, waarna de Chinese gedecideerd van start ging. In 
een noodvaart raasde ze langs de dertig borden, zelden had 
ze meer dan een paar seconden denktijd nodig. Pats, na zet 
vijftien moest D66-Kamerlid Kees Verhoeven eraan geloven. 
En hop, twee zetten later boog RTL Nieuws-verslaggever Jos 
Heijmans deemoedig het hoofd. 
 

 
 

Roelf-Jan Duin ziet de bui al hangen. 
 
Onderwijl onderging ik een marteling. Ik vond dat ik heel 
behoorlijk uit de opening was gekomen en begon stiekem 
zelfs te hopen op een remise. Maar aan mijn illusies werd 
snel een einde gemaakt. “And when I get excited, my little 
China girl said, oh baby, just you shut your mouth”, zong 
David Bowie in mijn hoofd. Een slap handje en een 
bescheiden glimlach was mijn deel. 
 

 
 

De respectvolle capitulatie van Roelf-Jan Duin. 
 
Hou Yifan denderde voort. Na een uurtje waren er nog maar 
zes spelers over, en burgemeester van Den Haag Jozias van 
Aartsen zou pas anderhalf uur later de prijsuitreiking komen 
verrichten. Stress bij de organisatoren. De verlegen Chinese 
werd door de mannen van Tata Steel apart genomen. Of ze 
het even wat rustiger aan kon doen, want zo liep het hele 
programma in de soep. 
En voor het eerst was nu ook de paniek in de ogen te zien bij 
de jonge grootmeester. Winnen, ja, dat kon je wel aan haar 
overlaten, maar nu werd haar gevraagd om minder goed te 
spelen! 50-Plus oprichter Jan Nagel gaf op en dus keek Hou 
Yifan verontschuldigend naar de mannen van Tata Steel. 
Oud GroenLinks-senator Bas de Gaay Fortman hield het 
voor gezien. Sorry, leek het meisje te willen zeggen, ik kan 
echt niet slechter en vijf minuten minuten later was voormalig 
PvdA-Kamerlid Gerrit Valk de laatste dit zich gewonnen gaf. 
 
Hou Yifan had alle partijen gewonnen, maar keek 
doodongelukkig voor zich uit, te midden van al die mannen in 
pakken. Nu moest een uur worden gewacht en dat had zij op 
haar geweten, leek ze te beseffen. Eenzaam nipte ze aan 
haar cola light. 
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Ik zag m'n kans schoon en liep op haar af. Hoe vaak krijg je 
de kans om jouw eigen partij te analyseren met een 
wereldkampioen? “Wat deed ik nou precies fout?”, vroeg ik. 
Ze keek me verlegen aan. “Sorry”, zei ze beschaamd. “Ik 
weet niet meer waar je zat.” Ik kon me er iets bij voorstellen: 
als ik net tegen dertig Chinezen had geschaakt zou ik ze 
vermoedelijk ook niet uit elkaar kunnen houden. “Ik speelde 
na e4, d6.” Opeens begon ze te stralen. “Ah, die partij!” 
Enthousiast pakte ze er een bord bij. 
 

 
 

Hou Yifan en Roelf-Jan analyeren hun partij ofwel Hou Yifan geeft les. 
 
En daar speelde ze, zonder een fractie van een seconde 
twijfel, onze hele partij na. “Dus mijn negende zet was fout?” 
vroeg ik. “Maybe ... I think so.”, zei ze bescheiden. Iedereen 
die wel eens in Azië is geweest weet dat dit 'ja' betekent. 
“Wat had ik dan moeten doen?” vroeg ik. Wat volgde was 

een schaakcollege dat zo snel ging dat ik na vier zetten de 
draad al volledig kwijt was. Maar Hou Yifan wist van geen 
ophouden. “Als je je paard naar d5 had gekregen, en met je 
witte loper die lijn had bezet, en dan kon je misschien met je 
torens druk uitoefenen op ...”. Ze werd onderbroken. “De 
burgemeester is er”, zei de organisator tegen haar. Duizelig 
bleef ik achter, terwijl Hou Yifan door de mannen in grijze 
pakken werd meegenomen. “Little China girl ...”, zong ik 
zachtjes. 
 

 
 

v.l.n.r. 
 “De winnaar” en oud kamerlid Gerrit Valk, burgermeester van Amsterdam 

Jozias van Aartsen, simultaanaangeefster en jongste wereldkampioene aller 
tijden Hou Yifan en directievoorziiter van Tata Steel Nederland Theo Henrar. 

 
Roelf-Jan Duin 

 
 

Valstrikken
Queen Amidala Trap 
Deze keer starten we de serie “Valstrikken” met een relatief 
eenvoudige valstrik die een enigszins ongebruikelijke naam 
draagt, namelijk de “Queen Amidala Trap”. Waarom deze 
valstrik zo genoemd is werd mij tijdens mijn zoektocht op het 
internet niet duidelijk, behalve dan dat iemand de echte 
naam niet wist en daarom deze valstrik maar vernoemd heeft 
naar het personage uitn de film Star Wars: Queen Padmé 
Amidala. 
 

 
 

Natalie Portman als Padmé Amidala in de film Star Wars 
 
Deze valstrik komt voort uit de Dame Indische Verdediging 
(Queens Indian Defence) en resulteert in materieel voordeel. 
De inleiding tot de valstrik verloopt als volgt: 
 
1. d2-d4 Pg8-f6 3. Pg1-f3 b7-b6 
2. c2-c4 e7-e6 4. g2-g3 Lc8-a6 

 
 
Zwart valt de witte pion op c4 aan, die op verchillende 
manieren kan worden verdedigd, maar niet elke is goed. 
 
5. b2-b3 Lf8-b4+ 
 
Wit moet nu het schaak opheffen en kan dat op een aantal 
manieren doen. De beste zet is wellicht 6. Lc1-d2, maar veel 
schakers ruilen niet graag hun lopers af. Zeker niet zo vroeg 
in de partij. Daarom wordt met wit nog wel eens gekozen 
voor de zet waarop deze valstrik is gebaseerd: 6. Pb1-d2. 
Hierna volgt logischerwijs 7. Lb4-c3 en wit moet opassen om 
zijn toren niet te verliezen. 
 
6. Pb1-d2 Lb4-c3 
 
De enige optie voor wit is Ta1-b1, waarop zwart antwoord 
met het in stelling brengen van zijn andere loper. 
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6. Pb1-d2 Lb4-c3 7. Ta1-b1 La6-b7 
 

 
 
Wit heeft uiteraard de intentie om Le4 te spelen en daarmee 
de witte toren te vangen. De zet e4 heeft overduidelijk geen 
enkel nut, omdat het paard op d2 gepint staat en dus is de 
enige zet die wit kan spelen om zijn toren te verdedigen is 
Lg2. Al het andere leidt tot materiaalverlies. 
 
8. Lf1-g2 … 
 
Zwart kan er nu voor kiezen om de pion op d4 te nemen met 
8. … Lc3xd4, omdat na 9. Pf3xd4 zwart de loper op g2 kan 
nemen met 9. … Lb7xg2. Interessanter en wellicht beter is 
om alsnog 8. … Lb7-e4 te spelen. 
 
8. … Lb7-e4 
 
Wit kan er nu voor kiezen om kort te rokeren. Hij verliest dan 
weliswaar een kwaliteit, maar krijgt daar positioneel ruim 
voldoende compensatie voor terug. Duidelijk mag zijn dat dit 
erg scherp spel is voor wit en dat hij het zichzelf hiermee erg 
lastig maakt. Meer voor de hand liggend en dus waarschijnlijk 
de keuze van de meeste spelers is de volgende zet. 
 
9. Pf3-h4 … 
 
Op dit moment de toren op b1 nemen is niet goed, want dan 
volgt uiteraard 10. Lg2xa8 met een onvoordelige ruil voor 
zwart als gevolg en dat kan niet de bedoeling zijn van een 
valstrik. Zwart neemt daarom de witte loper op g2. 
 
9. … Lb7xg2 10. Ph4xg2 … 
 

 
 

De verdediger van de witte pion op d4 is verplaatst naar g2 
en dus kan zwart de in deze opening belangrijke pion slaan. 

 
10. … Lc3xd4 
 
Zoals gezegd een eenvoudige valstrik, met al gevolg een 
gewonnen kwaliteit met eventueel positioneel nadeel of winst 
van een pion inclusief positioneel voordeel.  

 
Serge Erdtsieck 

 
 

Budapest Trap 
De tweede en laatste valstrik in dit nummer is de “Budapest 
Trap” die voorkomt in het Budapestgambiet. 
 
1. d2-d4 Pg8-f6 3. d4xe5 Pf6-g4 
2. Pb1-d2 e7-e5 
 
In deze stelling hebben veel witte spelers de neiging om het 
paard op g4 op te jagen met 4. h2-h3 om zo voordeel te 
behalen in ontwikkeling of positie. Omdat de partij nog maar 
net begonnen is lijkt deze zet niet gevaarlijk, maar dit is juist 
de val die zwart zet. 
 
4. h2-h3 Pg4-e3 
 

 
 
Wit verliest zijn dame (of gaat mat), want dameverlies kan 
alleen worden voorkomen door 5. f2xe3 en dan volgt: 
 
5. f2xe3 Dd8h4+ 6. g2-g3 Dh4xg3# 
 

 
 

Serge Erdtsieck  
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Op de Troon
Rinus Degeling 
Op een zeer koude avond in midden januari fietste ik over de 
besneeuwde wegen van Overschie op weg naar de club. 
Normaal gesproken ga ik naar de schaakvereniging om te 
schaken, of training te krijgen, maar vanavond niet. Deze 
avond stond een afspraak met Rinus op de agenda. Zoals ik 
gewend ben van Rinus is hij, ondanks dat ik nog net op tijd 
was, al lang aanwezig in het lokaal en had hij zelfs al koffie 
klaar staan. Zelf ben ik begonnen met schaken in 1996 en 
zolang als ik me kan herinneren loopt Rinus al rond op de 
vereniging. Als kleine jongen schaakte ik al voor het eerst 
tegen hem en ik herinner me Rinus als een aimabele man, 
maar ik kan niet zeggen dat ik, ondanks onze teruglopende 
geschiedenis, veel van hem wist. 
 
Rinus, geboren in 1940, begon zelf met schaken toen hij acht 
jaar oud was. Hij leerde het van zijn vader, maar schaakte in 
zijn jonge jaren vooral met een schoolvriend. Toen hij zestien 
jaar oud was nam zijn moeder hem echter mee naar SGO, 
destijds gevestigd in Café en Broodzaak Hoornweg. Onder 
het genot van een warme kop koffie vertelt hij over zijn 
periode op school en zijn tijd als een van de jongste schakers 
die het eerste team kende. Vol trots vertelt hij over Peter van 
Steenis, die verschillende schakers uit Amsterdam wist te 
strikken voor het eerste team, wat uiteindelijk resulteerde in 
de promotie naar de KNSB. Rinus speelde jarenlang mee in 
dit team, maar veel van de eer dicht hij toe aan de spelers 
aan de hogere borden. Het wordt al snel duidelijk dat Rinus 
ook op zijn jonge leeftijd gigantisch fanatiek was als schaker. 
Hij deed veel aan zelfstudie waardoor hij een lange tijd goed 
meekon in de KNSB. De hoogste rating die hij ooit bereikte 
was 2004, een rating die zeker voor die tijd erg hoog was.  
 

 
 
Uiteraard deed Rinus wel meer dan alleen maar schaken. Hij 
begon op jonge leeftijd te werken bij Salarisadministratie 
Croonen & CO. Zijn personeelschef zag al snel potentieel in 
hem en vond dat Rinus naar de avondschool moest. Hier 
behaalde hij in de avonduren zijn HBS diploma, wat hem 
hielp met het doorgroeien in de bankenwereld waar hij 
uiteindelijk zijn gehele carrière in zou werken. Het was voor 
Cor en mij geen verassing dat Rinus zijn loopbaan had 
doorgebracht in de bankenwereld, iets wat waarschijnlijk de 
meeste wel wisten van hem. Wat wel een verassing was voor 
ons beiden, was dat Rinus geen bankdirecteur of bankier 
was geweest, maar jarenlang werkzaam was geweest op de 
ICT-afdeling. Hij was hierbij vooral verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking van de banken en ontwikkelde in de jaren 
70 zelfs een subroutine voor de nieuwe computer die binnen 
was gekomen, iets waar hij tot de dag van vandaag nog trots 
op is, ook omdat deze methode tot en met vorig jaar werd 
gebruikt!  

 
 

“Passie voor kennis.” 
 
Toch omvatten al deze feiten niet de persoon die Rinus is, 
zoals we merkten tijdens het interview. Rinus kan enorm 
enthousiast vertellen over alles wat hij heeft meegemaakt als 
schaker van SGO, maar ook over zijn carrière en zijn andere 
grote hobby, klassieke muziek. Hij is verbazingwekkend 
fanatiek in alles wat hij doet en de passie die hij voor dit alles 
had en heeft, stralen van hem af. Toch is hij naast dit, iets 
wat wellicht net zo bijzonder is, erg bescheiden.  
In 2001 ging Rinus met de VUT, maar dit beperkte hem niet 
in zijn activiteit. Naast het schaken dat hij jarenlang veel zelf 
heeft gedaan, heeft hij ook meerdere functies bekleed in het 
bestuur van SG Overschie en van de RSB. Toch valt tijdens 
het interview iets steeds meer op. Rinus geeft aan dat hij het 
nog fantastisch vindt om schaaktraining te geven en ook 
vindt hij het nog steeds leuk om in het bestuur van de club te 
zitten, maar wedstrijdschaken wil hij niet meer. De spanning 
van de strijd is iets wat zich de laatste jaren echt tot een last 
heeft ontwikkeld. Het liefst ziet hij schaken niet als kunst. Iets 
wat door middel van analyse bekeken, gewaardeerd en 
geperfectioneerd kan worden. Een van zijn dromen is om een 
eigen boek uit te geven met een heel openingsrepertoire.  
 
Langzaam aan begon het later te worden en we besloten nog 
een laatste drankje te doen met de Penningmeester van SG 
Overschie. Als we aan hem vragen wat zijn mooiste partij 
was, is dat eigenlijk heel tekenend voor de hele avond. Waar 
de mooiste mensen vaak een partij zouden noemen die ze 
met speels gemak hadden gewonnen, kiest Rinus voor een 
bondspartij die hij jaren geleden speelde. Deze partij was niet 
zozeer mooi vanwege het vertoonde spel of vanwege de 
fantastische combinaties, maar vanwege het verslag dat hij 
er achteraf over las. Omringd door veel publiek, spatte de 
spanning er van af en moest Rinus tot het uiterste gaan om 
nog een remise uit het vuur te slepen voor zichzelf en voor 
het team. En dat lukte hem. 
Als laatste vraag voor Rinus vroeg ik hem wat hij nog zou 
willen zeggen tegen de jeugdleden, maar ook andere leden 
en zijn antwoord was er een die perfect paste bij het karakter 
dat Rinus heeft: “Mensen leren tegenwoordig omdat ze 
kennis voor iets nodig hebben, terwijl ik altijd heb willen leren 
om dat ik iets echt wou weten.” Zijn tip is dan ook, werk hard, 
toon inzet en studeer serieus. Leer niet alleen maar voor een 
toets, maar neem kennis als een doel op zich. Hiermee 
eindigde de avond en tevens het interview. Lopend naar 
huis, aangezien het te glad was om nog te fietsen, praten 
Cor en ik nog na over de bijzondere avond waarin we beiden 
een heel andere kant te zien kregen van Rinus. Toch zijn we 
het over een ding eens, als je Rinus in een woord kan 
beschrijven dan is het wel dit: “leergierig”. 
  

Cor van Lennep en Niels van Diejen 
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