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Voorwoord 

Met het verdwijnen van het clubblad bleek er toch een behoefte te bestaan bij de leden 

en het bestuur om iets tastbaars op papier te hebben. Natuurlijk staat veel informatie 

op onze prachtige website (www.sg-overschie.nl), maar is dat over pak hem beet 30 

jaar nog steeds beschikbaar? In onze jaarstukken voor de Algemene Vergadering 

ontbreekt het ook niet aan de nodige informatie, maar dat is toch niet zo lekker lezen 

als een clubblad. In alle wijsheid werd daarom besloten dat er een jaarboek moest 

komen. Makkelijker gezegd en gedacht dan gedaan, want wat zou er dan in moeten 

komen staan en wie gaat wat schrijven of aanleveren? Na rijp beraad werd door het 

bestuur besloten om er een speciale commissie voor samen te stellen. Deze commissie 

van wijze mannen - niet te verwarren met deze commissie van grijze mannen - bestaat 

op dit moment uit nogal prominente leden van ons genootschap, zijnde Rinus 

Degeling, Albert Segers, Serge Erdtsieck en Marcel Terluin. Het kan dan ook bijna niet 

anders dat u in de komende jaren telkens een prachtig boekwerk zult krijgen. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Verbeek  

Voorzitter Schaakgenootschap Overschie 
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Verenigingsinformatie 

Bestuur 

Schaakgenootschap Overschie werd in het verenigingsjaar 2017-2018 geleid door het 

volgende bestuur: 

 

Functie 
 

Naam 
 

Voorzitter Ronald Verbeek 

Vicevoorzitter Serge Erdtsieck 

Secretaris Arnout van Kempen 

Penningmeester Rinus Degeling 

Commissaris van Materiaal Hans Doornheim 

Jeugdleider Niels van Diejen 

Wedstrijdleider Extern Erik Brandenburg 

Wedstrijdleider Intern Han Smit 

 

Medewerkers 

De vereniging beschikt ook dankbaar over veel medewerkers, die elk een deeltaak 

vervullen en daarmee het bestuur ontlasten. Mede door de inzet van deze betrokken 

leden functioneert de vereniging goed. 

 

Het beheer van de website (www.sg-overschie.nl) was het verenigingsjaar 2017-2018 

in handen van Serge Erdtsieck, die daarbij werd ondersteund door veel andere leden. 

Erik Brandenburg was verantwoordelijk voor de meerkampen, Han Smit voor de 

laddercompetities en interne bekercompetitie en Ricardo van Oldenbarneveld voor de 

jeugdcompetities. Albert Segers, Arnout van Kempen, Daan Smit, Niels van Diejen, 

Edwin van Kleef en Ronald Verbeek droegen zorg voor de wedstrijdverslagen en 

diverse leden leverden een keur aan artikelen aan. Van hen zullen we er slechts één 

uitlichten: wijlen Willem Hajenius. Zijn onnavolgbare verslagen van toernooien in het 

buitenland en andere prachtige persoonlijke ervaringen waren altijd een genot om te 

lezen. Het is een groot gemis dat hij deze wereld veel te vroeg heeft verlaten. 

 

Het horecateam bestond uit Monique Verbeek en Roshni Sital, die onvermoeibaar de 

verkoop tijdens clubavonden, toernooien en evenementen voor hun rekening namen 

en Hans Doornheim en Daan Smit, die zorg droegen voor de inkoop. Hierbij mag 

uiteraard niet worden vergeten om ook de betrokken leden te noemen, die bij het in- 

en uitruimen de handen uit de mouwen staken en hielpen met het op orde brengen 

van de keuken en de speelzalen. 

door: Rinus Degeling 

door: Rinus Degeling en Serge Erdtsieck 



 

  Schaakgenootschap Overschie - Jaarboek Seizoen 2017-2018 10 
 

Penningmeester Rinus Degeling vormde het verenigingsjaar wederom een ijzersterk 

team met Frits van den Bergh, die zoals intussen gebruikelijk een groot deel van de 

financiële administratie verzorgde. Dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld en hun taken 

goed hebben vervuld bleek uit het verslag van de kascommissie, dat werd gevormd 

door Fokke Lindeboom en Edwin van Kleeff.  

 

Trainers 

Uiteraard werd er dit verenigingsjaar ook intensief getraind. De spelers van het eerste 

en tweede team kregen met enige regelmaat training van Rini Kuijf, terwijl de spelers 

van het derde en vierde team via de trainingen van Rinus Degeling trachtten een hoger 

niveau te bereiken. Voor de jeugd werden de trainingen verzorgd door Niels van 

Diejen, Erik Brandenburg, Mario Dirks, Cor van Lennep, Ricardo van Oldenbarneveld, 

Daan Smit en Han Smit. Onder de bezielende leiding van de jeugdleider probeerden 

deze trainers hun kennis en kunde over te brengen op het aanstormende talent van de 

vereniging. 

 

Teamleiders 

Het seizoen 2017-2018 kwamen vier teams uit in de externe competitie van de RSB. 

Het voorgaande seizoen waren dat nog drie teams, maar helaas degradeerde ons 

vlaggenschip van de derde klasse KNSB naar de promotieklasse RSB. Ook verdedigde 

één team onze clubkleuren in de bekercompetitie van de RSB. Tijdens deze competities 

vond wedstrijdleider Erik Brandenburg uiteraard weer volop steun van de teamleiders 

en wel de hieronder genoemde personen: 

 

Team 
 

Teamleider(s) 
 

Overschie 1 Albert Segers en Erik Brandenburg 

Overschie 2 Arnout van Kempen en Daan Smit 

Overschie 3 Hans Doornheim 

Overschie 4 Edwin van Kleeff 

Overschie Bekerteam Daan Smit 

 

Clublokaal 

Schaakgenootschap Overschie heeft gedurende haar bestaan al in diverse clublokalen 

gespeeld. Direct na de oprichting werd er nog bij één van de leden thuis gespeeld, 

maar al snel nam de vereniging intrek in haar eerste clublokaal aan de Overschiese 

Dorpsstraat. Hierna werd achtereenvolgens gespeeld in het Groene Kruisgebouw aan 

de Burgermeester Baumannlaan, het Verenigingsgebouw aan de Oranjestraat, een 

zijzaaltje van Café Boulevard aan de Burgermeester Baumannlaan, een zijzaaltje van 

door: Rinus Degeling 

door: Rinus Degeling 

door: Rinus Degeling en Serge Erdtsieck 
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het Chinese restaurant aan de Abtsweg, een clublokaal aan de Rotterdamse Rijweg, de 

Pieter van Aschschool aan de Pieter van Aschstraat, een zaaltje boven de VSB Bank 

aan de Baanweg, MFA Rodenburg aan de Rodenburgstraat - met een korte uitstap naar 

De Brandaris aan de Van Noortwijckstraat vanwege een verbouwing - en tenslotte 

sinds 23 december 2013 in het PrachtHuis aan de Abtsweg. Dit clublokaal, waar dus 

ook het verenigingsjaar 2017-2018 werd gespeeld, was uitermate geschikt. Het was er 

goed en aangenaam, maar de verhurende organisatie werd overgenomen en die 

organisatie wenste de huur van de locatie te beëindigen. De communicatie over een 

mogelijke nieuwe plek werd pas na lang touwtrekken verstrekt en zelfs dan nog maar 

mondjesmaat. Het bestuur bereikte daarom het inzicht dat die relatie niet lang meer 

zou standhouden en begon 

om zich heen te kijken naar 

mogelijke alternatieven. Dat 

leidde er uiteindelijk toe dat 

we zeer kort na afloop van het 

verenigingsjaar onze spullen 

inpakten en verhuisden naar 

ons zeer imposante en mooie 

huidige clublokaal, maar dit 

komt uiteraard logischerwijs 

pas uitvoerig aan de orde in 

het volgende jaarboek. 

 

Leden 

In het jaarverslag gaf de secretaris de statistieken van de ledenaantallen per 1 april 

over een flink aantal jaren, maar er kan ook op een andere manier naar die aantallen 

worden gekeken. Op 1 april van elk jaar worden namelijk alle leden die tussentijds 

hebben opgezegd afgevoerd en dat verklaart de volgende andere aantallen. Op 1 april 

2018 hadden we 87 leden, bestaande uit 44 senioren en 43 jeugdigen. Op 31 maart 2018 

waren dat nog 99 leden, bestaande uit 48 senioren en 51 jeugdigen. Op 1 april 2018 was 

de gemiddelde leeftijd van die 87 leden 32 jaar en 286 dagen. Op 31 maart 2018 was de 

gemiddelde leeftijd van de 99 leden 31 jaar en 358 dagen. We hebben ons dus verjongd! 

De gemiddelde leeftijd van de senioren bedroeg 53 jaar en 156 dagen en respectievelijk 

53 jaar en 120 dagen. Voor de jeugdigen betrof de gemiddelde leeftijd 11 jaar en 240 

dagen en respectievelijk 11 jaar en 324 dagen. Het percentage vrouwelijke leden is 

dermate gering dat wij dat maar achterwege laten. Al zouden we een zacht gloeiend 

lichtje kunnen melden. 

 

De volgende personen waren lid van SG Overschie in het verenigingsjaar 2017-2018. 

De markeringen achter de namen betekenen aangemeld (+) en opgezegd (-) als lid. 

door: Rinus Degeling 
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Seniorleden 2017-2018 
 

Frits van den Bergh  Ruud Gorseman  Leo Meerman  

John Berkers  Willem Hajenius - Henk Ochtman  

Erik Brandenburg  Jaap van den Herik  David Prins  

Murphy Brunings  Rob Hopman-Been + Wijnand Rijnders  

Rinus Degeling  Maurits de Jong  Ronald Ruijtenberg  

Niels van Diejen  Arnout van Kempen  Daniel Saane  

Mario Dirks  Edwin van Kleeff  Martin Schlüter + 

Jasper van Dis  Pim Kleinjan  Albert Segers  

Gijs van Dongen  Ruud-Jan Kloek  Daan Smit  

Hans Doornheim  Jaap Koenen  Han Smit  

Dirk Erdtsieck  Henri Krop  Peter van Steenis  

Serge Erdtsieck  Bram van Lennep  Marcel Terluin  

Aad Everwijn  Cor van Lennep  Alex van Trirum  

Cor Feelders  Jan de Liefde  Ronald Verbeek  

Robbert Fokkink  Fokke Lindeboom  David van der Vloed + 

Daniel Gavrilov + Karel Looijmans    

Wil de Gids  Jeroen van der Meer    

 

Jeugdleden 2017-2018 
 

Noah van Asperen - Kaan Hiraozlu - Melis Kurtar  

Soufiane el Bouchtaoui - Fabio van ‘t Hoff  Art Lachmon  

Sam van Dongen  Berat Irmak  Toprak Lacin  

Emira Donkers - Oktay Irmak  Virginia van Lennep  

Giel Donkers  Arish Kalloe  Gijs Lievestro + 

Job Eijsermans  Arwien Kalloe  Mertcan Mete  

Mees Eijsermans  Raniya Kalloe  Adam Mouaouia + 

Rayan Essanoussi - Jaya Khelawan + Merlijn Nelwan + 

Tariq El Ghafiki  Alisha Khelawan + Mirre Nelwan + 

Paul Groen  Lars van Kleef  Mijntje Nelwan + 

Steven Groen  Diya Koemarsingh  Ricardo van Oldenbarneveld  
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Kris van den Heuvel  Pari Koemarsingh  Sami Oubouchra  

Rudram Ramasre  Dave de Souza - Wessel Visser  

Aryan Ramdajal + Julian de Souza  Vico van Wijk + 

Harish Ramdajal  Max Staal  Daan Wilton + 

Shiva Ramdajal  Koen Swiderski + Alexander Zee  

Raif Salmanli  Nick van Toledo - David Zhou + 

Seppe Schön  Turan Unsal  Jane Zhou + 

Iris Smit  Jurriaan Verbeek    

 

Eregalerij 

In dit eerste jaarboek mag uiteraard de eregalerij van onze vereniging niet ontbreken. 

Met trots presenteren wij daarom als eerste de volgende geëerde personen die in het 

verenigingsjaar 2017-2018 nog lid waren van Schaakgenootschap Overschie. 

 

Geëerde Leden 
 

Naam 
 

Intern 
 

Extern 
 

Peter van Steenis Erelid Erespeld KNSB 

Frits van den Bergh Erevoorzitter  

 Lid van Verdienste  

Rinus Degeling Erelid Erespeld KNSB 

 Lid van Verdienste  

Cor Feelders Lid van Verdienste  

Hans Doornheim Lid van Verdienste  

Jeroen van der Meer Lid van Verdienste  

 

Ondanks de inspanningen van voornamelijk Hans Doorheim, Rinus Degeling, Ronald 

Verbeek en Serge Erdtsieck, die vele jaarverslagen en clubbladen hebben gelezen op 

zoek naar vermeldingen van clubkampioenen, is de volgende erelijst helaas niet 

compleet. Vanaf de oprichting tot en met het verenigingsjaar 1966-1967 hebben we 

slechts één clubkampioen weten te achterhalen en wel omdat Willem Broekman ons 

hierover zelf een bericht heeft gestuurd. Tijdens een bezoek aan onze website zag hij 

namelijk tot zijn teleurstelling dat zijn naam nog ontbrak. Hopelijk achterhalen we op 

soortgelijke manier ook ooit de namen van de nog missende clubkampioenen. Al 

achten we de kans hierop vanwege de tijd en het verstrijken daarvan, niet erg groot. 

Aan de andere kant - getuige het zojuist genoemde over Willem Broekman - weet je 

door: Serge Erdtsieck 



 

  Schaakgenootschap Overschie - Jaarboek Seizoen 2017-2018 14 
 

maar nooit wie onze website bezoekt of dit jaarboek leest. Wie weet ben jij wel diegene 

die ons aan een nog ontbrekende naam kan helpen. 
 

 

Clubkampioenen 
 

Seizoen 
 

Naam 
 

Seizoen 
 

Naam 
 

1936 - 1963 Onbekend 1990 - 1991 Johan Quist 

1963 - 1964 Willem Broekman 1991 - 1992 Ronald Ruijtenberg 

1964 - 1965 Onbekend 1992 - 1993 Johan Quist 

1965 - 1966 Onbekend 1993 - 1994 Taco Wirschell 

1966 - 1967 Onbekend 1994 - 1995 Johan Quist 

1967 - 1968 Rinus Degeling 1995 - 1996 Heico Kerkmeester 

1968 - 1969 Peter Nathans 1996 - 1997 Johan Quist 

1969 - 1970 Rinus Degeling 1997 - 1998 Johan Quist 

1970 - 1971 F. Kandelin 1998 - 1999 Johan Quist 

1971 - 1972 Leo Lievaart 1999 - 2000 Taco Wirschell 

1972 - 1973 Peter Nathans 2000 - 2001 Taco Wirschell 

1973 - 1974 Rinus Degeling 2001 - 2002 Erik Brandenburg 

1974 - 1975 Rinus Degeling 2002 - 2003 Erik Brandenburg 

1975 - 1976 Jan Klapwijk 2003 - 2004 Erik Brandenburg 

1976 - 1977 Jan Bakker & Jan Klapwijk 2004 - 2005 Erik Brandenburg 

1977 - 1978 Joop Slaa 2005 - 2006 Henk Ochtman 

1978 - 1979 Joop Slaa 2006 - 2007 Erik Brandenburg 

1979 - 1980 Henri Krop 2007 - 2008 Henk Ochtman 

1980 - 1981 Rinus Degeling 2008 - 2009 Erik Brandenburg 

1981 - 1982 Henri Krop 2009 - 2010 Henk Ochtman 

1982 - 1983 Ruud-Jan Kloek 2010 - 2011 Erik Brandenburg 

1983 - 1984 Joop Slaa 2011 - 2012 Cor Feelders 

1984 - 1985 Rinus Degeling 2012 - 2013 Erik Brandenburg 

1985 - 1986 Taco Wirschell 2013 - 2014 Erik Brandenburg 

1986 - 1987 Rinus Degeling 2014 - 2015 Erik Brandenburg 

1987 - 1988 Taco Wirschell 2015 - 2016 Albert Segers 

1988 - 1989 Albert Segers 2016 - 2017 Erik Brandenburg 

1989 - 1990 Johan Quist 2017 - 2018 Erik Brandenburg 
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Als we de lijst met tot op heden bekende clubkampioenen nader analyseren dan geeft 

ons dat de volgende ranglijst, met Erik Brandenburg overduidelijk als de onbetwiste 

“Kampioen der Clubkampioenen”. Vooralsnog wist hij 12 clubtitels op zijn naam te 

schrijven en naar verwachting zal hij er vast en zeker nog wel een paar aan toevoegen 

in de toekomst. 

 

Ranglijst Clubkampioenen 
 

# 
 

Naam 
 

Aantal 
 

# 
 

Naam 
 

Aantal 
 

1 Erik Brandenburg 12  Albert Segers 2 

2 Rinus Degeling 7 11 Jan Bakker 1 

 Johan Quist 7  Willem Broekman 1 

4 Taco Wirschell 5  Cor Feelders 1 

5 Henk Ochtman 3  F. Kandelin 1 

 Joop Slaa 3  Heico Kerkmeester 1 

7 Jan Klapwijk 2  Ruud-Jan Kloek 1 

 Henri Krop 2  Leo Lievaart 1 

 Peter Nathans 2  Ronald Ruijtenberg 1 

 

Financiën 

De Penningmeester had goed en slecht nieuws over het verenigingsjaar 2017-2018. Het 

goede nieuws was dat de resultatenrekening een batig saldo van € 485,31 vertoonde, 

maar de balans gaf aan dat we op onze reserves € 1500,00 hebben ingeteerd. Dat laatste 

nieuws klinkt, zo gesteld, slechter dan het in werkelijkheid is omdat die extra uitgaven 

vooraf al in de begroting stonden aangegeven en ook zo zijn geaccordeerd door onze 

Algemene Vergadering. 
  

door: Rinus Degeling door: Rinus Degeling 
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Externe Competities 

Overschie 1: Sterke Comeback 

Na het dramatisch verlopen seizoen 2016-2017, vanwege degradatie uit de KNSB 

competitie, was dit voor Overschie 1 het seizoen van de wederopstanding. Met ruime 

overwinningen en slechts één (zeer ongelukkige) nederlaag, werden we overtuigend 

kampioen van de RSB. Hiermee hebben we geschiedenis geschreven, want door de 

scheiding van de regionale en landelijke competitie gaat SG Overschie nu als laatste 

kampioen van de RSB de boeken in! Volgend seizoen treden we opnieuw aan in de 

derde klasse van de KNSB competitie.  

 

Het bestuur had niet stilgezeten, want ons team was voor aanvang van het seizoen 

versterkt met twee aanwinsten: Robbert Fokkink en Rob Hopman. Daartegenover 

stond het vertrek van Henk Ochtman, een behoorlijke aderlating, nota bene naar onze 

grootste concurrent (op rating) in de komende competitie: Erasmus.  

 

Op dinsdag 24 oktober 2017 was de aftrap in de RSB promotieklasse voor SGO 1. We 

speelden tegen De Willige Dame in een sfeervolle locatie in Dordrecht, een soort 

wijnhuis, omdat hun vaste locatie deze avond niet beschikbaar was. We boekten daar 

een overtuigende overwinning met 6 - 2. Alle frustraties van het vorige seizoen waren 

in één keer weggespoeld en de spelers die het vorige seizoen geen enkele partij wisten 

te winnen, wonnen nu meteen hun eerste partij! Dat gaf veel vertrouwen voor het 

vervolg! 

 

De tweede wedstrijd moesten 

we tegen een oude bekende 

waar we al zeer regelmatig de 

degens mee hebben gekruist 

in de KNSB: de ‘oude dame 

van zuid’ ofwel het derde van 

Charlois Europoort. Tot onze 

ongenoegen verloren we met 

3 - 5, terwijl we bij normaal 

verloop toch ten minste 6 - 2 

hadden moeten winnen! In 

gewonnen positie verloren 

zowel Erik Brandenburg en Robbert Fokkink hun complexe partij en Karel Looijmans 

en Albert Segers verspeelden in de uitvluggerfase een zeer goede tot gewonnen 

stelling en gingen allebei onderuit. Zo’n extreem scheve uitslag heb ik nog nooit 

meegemaakt. Dat was dus een flinke domper, maar het eerste team toonde veerkracht! 

In de derde wedstrijd moesten we tegen Moerkapelle wat sterk uit de startblokken was 

door: Albert Segers 
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gekomen. Ze hebben ook lang bovenaan gestaan, maar wij behaalden een ruime 6 - 2 

overwinning, al was die uitslag enigszins geflatteerd. Deze keer zat het nogal mee.  

 

Vervolgens traden we aan in en tegen het eerste 

team van Nieuwerkerk aan den IJssel, in het 

hervormd kerkelijk centrum aldaar. Na de 

eclatante overwinning met opnieuw 6 - 2 gingen 

we dus zingend de kerk uit! Hierna gingen we, 

dankzij de behaalde bordpunten, fier aan kop. 

Al hingen Moerkapelle en Krimpen nog steeds 

in onze nek te hijgen. Een misstap zou fataal 

kunnen zijn en we moesten nog tegen Erasmus 

en de medekoplopers Charlois 4 en Krimpen.  

 

In de vijfde ronde zetten we de ‘dark horse’ 

Charlois Europoort 4 opzij. Zij hadden de eerste 

ronde gewonnen van hun grote broer Charlois 

Europoort 3. Dat was zeer gunstig voor ons, 

maar we moesten dus op onze tellen passen. 

Wel, de teller bleef - voor de vierde keer op rij - 

steken op een 6 - 2 overwinning, hoewel deze 

later is gecorrigeerd naar 6½ - 1½ door de competitieleider wegens het onreglementair 

opstellen van een speler bij Charlois Europoort 4.  

 

Toen kwam de sleutelwedstrijd tegen het hoog 

gerate Erasmus 1, met een gemiddelde rating 

van meer dan 2000. Van tevoren was Erasmus 

(met ‘onze’ Henk Ochtman) op papier dus onze 

grootste concurrent, maar hoe anders was het 

gelopen. Erasmus verloor veel wedstrijden in 

het begin en kwam zelfs in degradatiegevaar. 

Maar het hierna volgende nachtmerriescenario 

lag op de loer: wij verliezen van Erasmus en 

vervolgens wordt Moerkapelle kampioen, met 

louter 4½ - 3½  overwinningen en een 6 - 2 

nederlaag tegen ons. Je kunt gerust stellen dat 

er de nodige druk op deze wedstrijd lag, 

getuige ook de strakke gezichten voor aanvang 

van deze uitwedstrijd. Desondanks leverde ons 

team een geweldige prestatie, gesteund door de 

massaal opgekomen supporters: we boekten 
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een zeer overtuigende overwinning met 5½ - 2½. Ook de wijze waarop was bijzonder 

knap: op vrijwel alle borden stonden we voortdurend óf gelijk óf beter en na de vroege 

overwinning van Karel (een fraaie miniatuur met een loperoffer op h7) kregen we 

helemaal vleugels. 

 

Erik Brandenburg stelde op bord 1 zijn sterke tegenstander Andrzej Pietrow 

voortdurend voor nieuwe problemen en sleepte het volle punt uit het vuur. Robbert 

Fokkink speelde een schoolvoorbeeld tegen het Morra gambiet en schonk zijn goede 

vriend Henk Ochtman in de (overduidelijk gewonnen) slotstelling een remiseaanbod, 

wat meteen de overwinning in de wedstrijd betekende. Cor Feelders speelde op bord 

3 een prachtige partij tegen een geduchte tegenstander: de opening was prima, het 

vervolg was positioneel en tactisch optima forma, waarbij ook Fritz slechts ademloos 

kon toekijken! In een stormachtige aanval werd zwart tot moes geslagen. Helaas had 

Maurits de Jong op bord 4 een off-day (onnodig stukverlies) maar bleef nog lang 

doorvechten in het belang van het team. Rob Hopman-Been had een meevaller, zijn 

tegenstander ging in remisestelling door de vlag. Albert Segers en Henri Krop boekten 

een plusremise en daarmee was de buit dus ruim binnengehaald.  

 

Hiermee was het kampioenschap vrijwel zeker. Alleen bij verlies van 7 - 1 of erger in 

de laatste ronde zouden we misschien nog moeten nagelbijten, maar we wonnen vrij 

soepel (5 - 3) van Krimpen a/d 

IJssel 2. Met een overwinning 

sloot Cor Feelders zijn goede 

seizoen af als topscorer van 

de Promotieklasse met 5½ uit 

6! Marcel Terluin boekte zijn 

tweede overwinning en bleef 

dit seizoen knap ongeslagen. 

Albert Segers sloot een matig 

seizoen (een score van 50%) af 

met een overwinning en dat 

voelde alweer een stuk beter.  

 

Epiloog: Cor Feelders en Henri Krop scoorden er dit seizoen lustig op los (resp. 5½ uit 

6 en 5 uit 6). Erik Brandenburg en Karel Looijmans hebben hard gevochten voor elk 

punt en waren daarmee een voorbeeld voor ons allemaal. Rob Hopman-Been was er 

dit seizoen voor het eerst weer bij (na 30 jaar!) en was meteen een enorme aanwinst 

voor ons team: goede spirit, degelijk spel, ongeslagen en een prima +3 score. Gelukkig 

doet hij volgend seizoen weer mee. Dan mogen we ons opnieuw gaan bewijzen in de 

derde klasse van de KNSB competitie. We hebben er nu al zin in! 
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Eindstand RSB Promotieklasse Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Overschie 1 (K) 12 38 ▪ 3 6½ 6 5½ 5 6 6 

2 Charlois Europoort 3 10 32½ 5 ▪ 3 3½ 6½ 4½ 5½ 4½ 

3 Charlois Europoort 4 10 29 1½ 5 ▪ 5 5 2½ 5 5 

4 Moerkapelle 1  8 26½ 2 4½ 3 ▪ 3½ 4½ 4½ 4½ 

5 Erasmus 1  7 27 2½ 1½ 3 4½ ▪ 4 5 6½ 

6 Krimpen a/d IJssel 2  6 29½ 3 3½ 5½ 3½ 4 ▪ 4 6 

7 De Willige Dame 1 (D)  3 22½ 2 2½ 3 3½ 3 4 ▪ 4½ 

8 Nieuwerkerk a/d IJ. 1 (D)  0 19 2 3½ 3 3½ 1½ 2 3½ ▪ 

 

Individuele Score Overschie 1 Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Cor Feelders 5½ 6 1941 2312 

2 Henri Krop 5 6 1898 2130 

3 Rob Hopman-Been 4½ 6 1942 2094 

4 Karel Looijmans 4½ 6 1990 2092 

5 Erik Brandenburg 4½ 7 2171 1972 

6 Marcel Terluin 3½ 5 1872 1919 

7 Robbert Fokkink 3½ 6 2119 2026 

8 Albert Segers 3 6 1985 1899 

9 Maurits de Jong 2 5 2008 1897 

10 Daan Smit 1 2 1804 1810 

 

Overschie 2: Degelijke Prestatie  

Dit seizoen heeft het tweede team van SG Overschie naar verwachting gepresteerd. 

Het doel was handhaving en dat hebben we ruim gehaald. Ook op basis van rating is 

het team op de juiste plaats geëindigd. De vierde plaats is niet heel spannend, maar 

wel degelijk. Dit alles is op papier, maar het in de praktijk voor elkaar krijgen is een 

andere zaak. De meeste wedstrijden waren zeer spannend en vaak werden deze pas 

in het laatste (half)uur beslist. Waarschijnlijk speelt een zekere routine een grote rol.  

 

De eerste wedstrijd tegen CSV 2 was er één om in te komen. Wat rating betreft hadden 

wij een lichte plus, maar we hadden net zo goed kunnen verliezen en mochten dan 

ook in onze handen wrijven met een gelijkspel. De volgende wedstrijd tegen Hendrik- 

door: Arnout van Kempen 
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Ido-Ambacht 1 werd op erg 

solide wijze gewonnen met 3 

- 5. Invallers Hans Doornheim 

en Niels van Diejen speelden 

deze wedstrijd een sleutelrol 

door hun partijen te winnen. 

Een belangrijke bijdrage aan 

de uiteindelijke winst. 

 

De derde wedstrijd tegen het 

eerste team van Barendrecht/ 

IJsselmonde werd zeer nipt 

verloren. Ondanks de hoge rating aan de vier topborden van Barendrecht/IJsselmonde 

was de stand aan de kop gelijk, alleen kwam de staart van ons team dit keer net tekort.  

 

20 december 2017 verloren we met de minimale score van 4½ - 3½ van SOF/DZP 1. Na 

deze vierde ronde hadden we dus 1,5 uit 4, dat een enigszins tegenvallend resultaat 

mocht worden genoemd. De rest van de punten moesten we dus in de laatste drie 

ronden zien te bemachtigen. De volgende en vijfde wedstrijd werden twee belangrijke 

wedstrijdpunten binnen gesleept door een ruime 6½ - 1½ overwinning op RSR Ivoren 

Toren 3. Dit team is uiteindelijk samen met Hendrik-Ido-Ambacht 1 gedegradeerd uit 

RSB klasse 1A. Op drie remises na werden er louter volle punten binnengehaald, ook 

door invaller Niels van Diejen.  

 

In ronde zes moesten we het 

opnemen tegen het team van  

HZP Schiedam, intussen een 

welbekende tegenstander. Dit 

maal wonnen we ruim met 

2½ - 5½. Ten opzichte van het 

vorige jaar heeft het eerste 

team van HZP Schiedam een 

flinke aderlating ondergaan. 

Althans als we naar de rating 

kijken. Wellicht werd daarom 

op overtuigende wijze door 

ons gewonnen. Opvallend was de winst van Ronald Ruijtenberg op John van Baarle 

met een rating van 2131. 

 

De slotronde was er een om naar uit te kijken. Wij speelden tegen de gedoodverfde 

kampioen in wording. Helaas werd het niet zo spannend als wij hadden gehoopt. We  
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moesten tot ongenoegen onze 

meerdere helaas erkennen in 

Spijkenisse 2, dat een 2½ - 5½ 

overwinning boekte. Andere 

domper: Ronald Ruijtenberg 

leed zijn enige nederlaag van 

het seizoen. Ook Daan Smit 

speelde een sterk seizoen. Hij 

werd met een score van 6 uit 

7 ongeslagen topscorer van 

de klasse. 

 

 

Eindstand RSB Klasse 1A Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Spijkenisse 2 (K) 13 36½ ▪ 4 5 5½ 5½ 5 5½ 6 

2 Barendrecht/IJsselm. 1 12 33½ 4 ▪ 4½ 4½ 4 6 5 5½ 

3 SOF/DZP 1          10 33½ 3 3½ ▪ 4½ 5 6 5 6½ 

4 Overschie 2        7 30½ 2½ 3½ 3½ ▪ 5½ 4 6½ 5 

5 HZP Schiedam 1     5 25½ 2½ 4 3 2½ ▪ 4 4 5½ 

6 CSV 2              4 21½ 3 2 2 4 4 ▪ 1 5½ 

7 RSR Ivoren Toren 3 (D) 3 24 2½ 3 3 1½ 4 7 ▪ 3 

8 HI Ambacht 1 (D) 2 19 2 2½ 1½ 3 2½ 2½ 5 ▪ 

 

Individuele Score Overschie 2 Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Daan Smit 6 7 1804 2145 

2 Ronald Ruijtenberg 3½ 5 1948 2098 

3 Jeroen van der Meer 3½ 6 1861 1893 

4 Aad Everwijn 3 6 1813 1738 

5 Han Smit 3 7 1904 1920 

6 Arnout van Kempen 3 7 1835 1858 

7 Ruud-Jan Kloek 3 7 1813 1711 

8 Wijnand Rijnders 2½ 6 1849 1764 

9 Hans Doornheim 1½ 2 1784 1929 

10 Niels van Diejen 1½ 3 1669 1707 
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Overschie 3: Dichtbij Promotie 

Toen wij op 13 oktober 2017 

met een moeizame 4½ - 3½ 

overwinning op RSR Ivoren 

Toren 4 het seizoen begonnen 

had niemand kunnen en ook 

durven verwachten dat het 

seizoen uiteindelijk zo goed 

zou verlopen voor het derde. 

Op rating waren wij in RSB 

klasse 2C ingeschaald op een 

derde plek, waarbij Krimpen 

aan den IJssel vlak achter ons 

stond. Het doel van teamcaptain Hans Doornheim was duidelijk: wij moesten zo lang 

mogelijk meedoen om het kampioenschap. De magere eerste overwinning tegen een 

team met gemiddeld ongeveer 150 ratingpunten minder gaf mij niet enorm veel 

vertrouwen in deze ambitie.  

 

Op 10 november 2017 stond 

de eerste thuiswedstrijd van 

het seizoen in onze agenda. 

Moerkapelle 2, met circa 100 

ratingpunten minder dan ons, 

werd met 5 - 3 verslagen. Sam 

van Dongen werd voor het 

eerst een paar borden hoger 

gezet en wist op bord 5 een 

punt binnen te halen, terwijl 

ook invaller en oud speler van 

het team Cor van Lennep zijn 

waarde weer eens bewees door een vol punt te pakken. Fokke Lindeboom liet al 

tekenen zien van wat uiteindelijk een geweldig seizoen zou blijken. Door twee uit twee 

te scoren, net als teamcaptain Hans Doornheim en onze toekomstige superster Sam 

van Dongen. Onze directe concurrent voor de titel, Onesimus 1, liet hun intenties voor 

de titel goed blijken door maar liefst met 7 - 1 te winnen van Dordrecht. Toch voelde 

het goed aan voor de onzen dat wij na twee wedstrijden al op 4 punten stonden en 

daardoor al bijna veilig waren. Feitelijk gezien hoefden wij ons ook nergens meer 

zorgen om te maken.  

 

De thuiswedstrijd tegen Sliedrecht 4 bewees uiteindelijk het gelijk van teamcaptain 

Hans Doornheim. Op 30 november 2017, de laatste wedstrijd voor het nieuwe jaar, 

door: Niels van Diejen 
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werd deze tegenstander met 6½ - 1½ van het bord afgeveegd. Serge moest genoegen 

nemen met zijn derde remise in drie wedstrijden en ikzelf verloor van een invaller op 

bord 1, maar verder wist iedereen zijn pot te winnen. Daniel Gavrilov speelde zijn 

eerste externe wedstrijd mee voor Overschie en wist zijn tegenstander vakkundig van 

het bord te schuiven en zou gaandeweg het seizoen zowel intern als extern bewijzen 

een geduchte tegenstander te zijn. Sam van Dongen was wéér een paar borden 

omhoog gegaan en wist nu ook op bord 3 te winnen, terwijl ook Hans zijn score rustig 

op bleef vijzelen. 

 

In het nieuwe jaar traden wij 

op 11 januari aan tegen mede 

titelkandidaat WSV 1, tevens 

het eerste team het seizoen 

met een hogere gemiddelde 

rating dan wij (met meer dan 

70 punten verschil). Vader 

en zoon Gijs en Sam van 

Dongen hadden vooruit 

gespeeld op bord 1 en 2. Gijs 

had helaas de witte vlag 

moeten hijsen die avond, 

maar Sam wist remise te spelen op bord 1. Wij waren in extase door deze mooie uitslag, 

totdat teamcaptain Hans wist te melden dat zij hun bord 8 op bord 1 hadden laten 

spelen. Het angstzweet liep ons dun door de broek toen wij naar Waddinxveen 

vertrokken, met een ½ - 1½ achterstand en de wetenschap dat er ergens in het 

Waddinxveense team nog een 1900 speler rond liep. Halverwege de avond stond 

alleen teamcaptain Hans er goed voor, maar op alle andere borden was het maar 

moeilijk in te schatten hoe het zou verlopen. Uiteindelijk waren er hoogtepunten van 

Wil de Gids, die een 1800 speler op remise hield en meer had verdiend, ikzelf die met 

mijn Poolse opening de 1900 speler verschalkte, maar ook Jan de Liefde en Fokke 

Lindeboom die sterkere tegenstanders op remise wisten te houden. De 4 - 4 uitslag 

bood perspectief, we stonden slechts enkele bordpunten achter op koploper Onesimus 

en hadden alles nog in eigen hand. We konden de schaal al bijna ruiken en teamcaptain 

Hans kon zijn enthousiasme ook bijna niet onderdrukken. Was dit dan het jaar? 

 

Maar op het moment dat je denkt dat het goed gaat, wil het noodloot nog wel eens 

toeslaan. Op 16 februari 2018 werd ons team getroffen door een aantal ziekmeldingen. 

Jan de Liefde en Gijs van Dongen moesten helaas op de dag van de wedstrijd tegen 

Krimpen aan den IJssel 3 afhaken door ziekte en ook Serge Erdtsieck was liever thuis 

gebleven die avond vanwege een griepje. Daniel Gavrilov en Jurriaan Verbeek, een 

rijzend talent uit het vierde team, werden opgetrommeld om mee te spelen.  Sam van 
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Dongen op bord 1 en Daniel 

Gavrilov op bord 2 verloren 

beiden vrij vroeg op de avond 

en het zag er dus treurig uit 

voor ons. Mijn partij leek ik 

bovendien te gaan verliezen 

en ook op de meeste andere 

borden zag het er moeizaam 

uit. Eerder in dit stuk schreef 

ik over het geweldige seizoen 

van  Fokke Lindeboom en hij 

bewees opnieuw het licht in 

de duisternis te zijn voor ons. Hij speelde een prachtige partij, won hem verdiend en 

boven alles vroeg genoeg op de avond om ons de hoop terug te geven. Op het moment 

dat je het niet verwacht wist Serge Erdtsieck, geteisterd door griep, zijn tegenstander 

ook te verslaan. Mijn eigen tegenstander dacht te gaan winnen, maar zijn 

koningsaanval sloeg niet door, terwijl invaller Jurriaan zijn waarde bewees door zijn 

partij te winnen. De einduitslag van 5 - 3 hadden wij niet op durven hopen, maar hij 

stond uiteindelijk wel op het bord. Als je dit soort wedstrijden weet te winnen, dan ga 

je pas écht in de titel geloven.  

 

Ronde 6 tegen Dordrecht, op 

13 maart 2018, was eigenlijk 

slechts een formaliteit. Sam 

van Dongen had zijn vorm 

weer helemaal te pakken en 

won zijn eerste partij op bord 

1. Serge Erdtsieck pakte weer 

een erg nuttige remise, Fokke 

Lindeboom won alwéér en ik 

wist voor de tweede keer het 

seizoen een speler met een 

rating van 1400+ een punt te 

gunnen. Onze 5 - 3 overwinning was mooi, hij was terecht en heel misschien hadden 

we zelfs meer verdiend, maar dit was genoeg. Onesimus gooide er echter nog even 

een schepje bovenop en versloegen Sliedrecht 4 met een overweldigende 8 - 0 uitslag. 

Op bordpunten waren zij simpelweg niet meer in te halen en ondanks dat de titel zo 

dichtbij was, was hij ook nog ver weg. Konden wij hen wel verslaan? Misschien was 

het niet eens nodig, aangezien wij 2 matchpunten voor stonden op WSV en misschien 

wel als de beste nummer 2 van de tweede klasse door konden gaan. 4 - 4 voelde aan 

als mogelijkheid. Kampioen worden was lastig, maar promotie lag binnen handbereik!  
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Op vrijdag 13 april, jawel vrijdag de 13e, was het 

zover. Twee weken eerder hadden Jan de Liefde 

en ikzelf een wedstrijd vooruit gespeeld. Jan 

had zichzelf "opgeofferd" op bord 2, met de 

insteek dat hij net zo makkelijk won of verloor 

van een 1600-speler als van een 1900-speler. 

Ikzelf werd op bord 8 gezet, als "vast punt". Jan 

had helaas geen kans tegen deze tegenstander, 

die zijn seizoen afsloot met 7 uit 7. Mijn eigen 

tegenstander, die zelf had verzocht om vooruit 

te spelen, was vergeten dat hij überhaupt moest 

spelen. Drie kwartier later kwam hij alsnog aan 

en de zenuwen zaten mij in de keel. Ik werd 

weggespeeld, overklast. Ik had tot aan zet 30 

feitelijk nog geen écht goede zet gedaan. Toen 

was daar de combinatie en mijn tegenstander 

deed het fout. Op zet 34 stond hij mat. Met een 

1 - 1 tussenstand gingen wij op vrijdag 13 april 

2018 Onesimus te lijf. Beste tweede zat er niet meer in door andere uitslagen, dus 

nummer één zouden we worden! Onesimus 1 was echter te sterk. We verloren met 3 - 

5. WSV kwam zelfs nog 3 bordpunten boven ons uit, dus na een seizoen waarin wij tot 

het eind Onesimus in de nek hadden gezeten, was plek drie voor ons het eindresultaat. 

 

De bezinning begon en uiteindelijk was de conclusie dat we hadden voldaan aan de 

begindoelstelling: zo lang mogelijk meedoen om het kampioenschap. We hadden alles 

gegeven en we mochten trots zijn op ons resultaat. Elke speler had goed gescoord en 

aan het begin van het seizoen hadden we hiervoor simpelweg getekend. Maar het 

eindresultaat, hoe mooi ook, deed stiekem toch wel een beetje pijn. 
 

Eindstand RSB Klasse 2C Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Onésimus 1 (K) 14 43 ▪ 4½ 5 5 7 7½ 6 8 

2 WSV 1                11 36 3½ ▪ 4 6 4½ 6½ 5½ 6 

3 Overschie 3          11 33 3 4 ▪ 5 5 4½ 5 6½ 

4 Krimpen a/d IJssel 3 6 28½ 3 2 3 ▪ 6½ 5½ 5 3½ 

5 Dordrecht 5          4 21 1 3½ 3 1½ ▪ 4½ 3 4½ 

6 RSR Ivoren Toren 4   4 21 ½ 1½ 3½ 2½ 3½ ▪ 5 4½ 

7 Moerkapelle 2 (D)        3 22½ 2 2½ 3 3 5 3 ▪ 4 

8 Sliedrecht 4 (D) 3 19 0 2 1½ 4½ 3½ 3½ 4 

 

 

▪ 
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Individuele Score Overschie 3 Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Sam van Dongen 5½  7 1688 1868 

2 Fokke Lindeboom 5 6 1624 1911 

3 Hans Doornheim 5 7 1784 1866 

4 Niels van Diejen 3½ 7 1669 1665 

5 Gijs van Dongen 3 6 1849 1781 

6 Serge Erdtsieck 3 7 1764 1598 

7 Daniel Gavrilov 2 4 - 1598 

8 Jan de Liefde 2 5 1626 1557 

9 Wil de Gids 2 5 1606 1501 

10 Jurriaan Verbeek 1 1 1464 2258 

11 Cor van Lennep 1 1 1577 2077 

 

Overschie 4: Prima Debuut 

Als gepromoveerde groentjes 

mochten wij dit seizoen aan 

een niveautje hoger ruiken in 

de RSB-competitie. Omdat we 

het vorige seizoen ongeslagen 

kampioen werden, waren de 

verwachtingen bij sommige 

spelers weer hooggespannen. 

Jurriaan Verbeek dacht, zoals 

we intussen van hem gewend 

zijn, verzekerd en enthousiast 

dat we wederom kampioen 

zouden worden. Zelf zou ik evenwel al zeer tevreden zijn als we onszelf zouden 

handhaven. Hoewel ik uiteraard stiekem hoopte op meer. 

 

De openingswedstrijd van het seizoen begon meteen zeer hoopgevend. De trend van 

het seizoen ervoor werd doorgezet door een overwinning op de mannen van WSV 3. 

De toon was dus gezet! Althans dat dachten wij. Doordat er maar zeven tegenstanders 

op kwamen dagen en een aantal spelers van ons zeer sterk speelden begonnen we zeer 

goed aan de wedstrijd. Helaas werden we uiteindelijk toch nog met 3 - 5 de zaal uit 

geveegd. Jammer, maar het was dan ook een zeer sterke tegenstander. Dat precies de 

tegenstander van onze sterspeler Jurriaan Verbeek - waar hij gedurende het seizoen 

toe zou uitgroeien - de speler bleek te zijn die niet was komen opdagen, was achteraf 

door: Edwin van Kleeff 
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 gezien waarschijnlijk ook niet in ons voordeel. 

 

De derde wedstrijd speelden we op een locatie 

die intussen als thuis voelde voor ons, namelijk 

“De Boekenberg” in Spijkenisse. Naast het feit 

dat we hier al een paar keer een mooie 

overwinning hebben geboekt, had een deel van 

ons team het voorgaande seizoen hier hun 

voorbereidingen getroffen met deelname aan 

het Persoonlijk Kampioenschap van de RSB. 

Eigenlijk hadden we dit ook deze keer moeten 

doen, maar zelfvertrouwen doet merkbaar ook 

een hoop. Als ‘Angstgegner’ van Spijkenisse 

namen we namelijk weer vrolijk alle punten 

mee naar Overschie. De volgende pot tegen 

Dordrecht 6 lukte dit helaas niet. Kan gebeuren 

natuurlijk, maar het was extra zuur omdat het 

een onnodig verlies was. Waar wij de vorige 

wedstrijd het geluk aan onze zijde hadden met 

de zeven in plaats van acht tegenstanders, had 

Dordrecht 6 deze keer dat geluk. Bram van Lennep had namelijk autopech en daarbij 

nog eens een lege telefoon, waardoor hij om op dat moment onduidelijke redenen 

afwezig was. Ondanks de gelijk opgaande kansen werd het voor ons uiteindelijk een 

stroef vorderende avond, die resulteerde in een nipt verlies van 4½ - 3½. Min of meer 

halverwege het seizoen stond onze teller dus op 2 uit 4. Zeker niet slecht voor een 

promovendus, maar de op papier sterkste tegenstanders stonden nog op het 

programma. Handhaving leek dus het enige overblijvende doel. 

 

De vijfde pot mochten we aantreden tegen het tweede team van kampioenskandidaat 

Barendrecht/IJsselmonde. Dat zij kampioenskandidaat waren hebben we gemerkt! We 

gingen met 2 - 6 ten onder en mochten uiteindelijk nog blij zijn met de twee bij elkaar 

gesprokkelde bordpuntjes, te weten een halfje door Jurriaan Verbeek en Mario Dirks 

en een vol punt door Ruud Gorseman. Door dit verlies werd de voorlaatste wedstrijd 

van het seizoen uiteindelijk de meest belangrijke. De laatste wedstrijd stond namelijk 

Erasmus 4 op het programma en met een gemiddelde rating van 1656 was dit voor ons 

een vrijwel kansloze missie. De broodnodige punten om degradatie te voorkomen 

moesten dus worden gepakt tegen HZP Schiedam 2. Helaas moest Cor van Lennep 

zich deze wedstrijd op het laatste moment afmelden en omdat ik zelf een belabberd 

seizoen speelde, leek het mij verstandig om mijzelf op te offeren op bord 1. Hierdoor 

konden de mannen in vorm een plekje lager spelen en dus hopelijk de nodige punten 

binnen harken voor het team. Naar verwachting verloor ik, al was het door één slechte 
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zet tegen één van de ervaren 

oude knarren van HZP, maar 

zo gaat dat meestal bij verlies. 

Naar verwachting verloor ik, 

al was het door één slechte zet 

tegen één van de zeer ervaren 

knarren van HZP, maar zo 

gaat dat meestal bij verlies. 

Op bord 2 naast mij speelde 

Ronald Verbeek, die weer een 

uitstekende pot speelde en 

won. David Prins speelde ook 

goed, maar gaf het helaas weg en verloor. Jurriaan Verbeek, invaller Daniel Saane, 

Ruud Gorseman en Martin Schlüter hadden echter vleugels deze avond - of lag het 

aan mijn tactiek? - en wonnen glansrijk. Tot slot wist Mario Dirks een halfje te scoren 

en dus gingen we met 5½ punt letterlijk zingend naar huis! 
 

Zoal verwacht ging de laatste 

pot tegen het vierde team van 

Erasmus verloren. Wel werd 

er in ons team weer een mooi 

en vooral opvallend debuut 

gemaakt door Jasper van Dis. 

Terwijl Ronald Verbeek zijn 

zetten uitvoerde en noteerde, 

typte Jasper op een gegeven 

moment “Sorry” in en wel 

voordat hij de zet uitvoerde. 

Het was de aankondiging van 

zijn loperoffer tegen een pion!? Het is dat het verder zo’n fijne ‘gozert’ is. 
 

Als teamcaptain wil ik het hele team weer heel erg bedanken voor ieders inzet het 

seizoen. Ik kan met gemak zeggen dat het weer een leuk, leerzaam en gezellig seizoen 

is geweest. Gezien de goede prestaties de afgelopen twee seizoenen kunnen we ons er 

niet meer achter verschuilen dat we enkel een bierteam zijn die voor de gezelligheid 

mee speelt. Hopelijk kunnen we aankomend seizoen het team wederom bijeen houden 

en dan echt meedoen voor promotie! Ter afsluiting nog de mening van elk teamlid 

over het afgelopen seizoen: 

▪ David van der Vloed: “Ik heb één keer meegespeeld en ik heb verloren. Daarover 

ben ik erg negatief, maar ik vind SGO 4 wel het gezelligste team!” 

▪ Mario Dirks: “Goede persoonlijke score gehaald en leuke wedstrijden gespeeld, 

dus tevreden!“ 
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▪ Martin Schlüter: “Geen idee. Kan het mij niet meer herinneren.” 

▪ Mario Dirks: “Goede persoonlijke score gehaald en leuke wedstrijden gespeeld, 

dus tevreden!“ 

▪ Jurriaan Verbeek: “Solide seizoen na het kampioenschap. In de persoonlijke top 10 

geëindigd!” 

▪ Ronald Verbeek: “Wereldseizoen! Sterke start en met een cruciale overwinning in 

de zesde ronde tegen de mannen van HZP. (U kent ze wel, van die prachtige 

verslagen op hun website!)” 

▪ Jasper van Dis: “Was eenmalig een erg korte partij voor mij.” 

▪ David Prins: “Ik vond het erg leuk en ik kijk vooral naar mijn gewonnen partijen. 

Ik heb genoten van Edje als captain!” 

▪ Cor van Lennep: “Leuke sfeer, het was zeer spannend en het kon alle kanten op 

gaan. Helaas niet weer kampioen geworden, maar het was een mooi avontuur!” 

▪ Timo Zunderman: “Ik heb volgens mij maar één wedstrijd gespeeld, maar dat was 

toen ontspannen, gezellig en leerzaam.” 

▪ Ricardo van Oldenbarneveld: “Voor mijzelf was het een erg matig (zacht gezegd) 

seizoen, maar juist daarom ben ik erg trots op de rest van de jongens die ervoor 

gezorgd hebben dat we na de promotie van vorig jaar toch nog onze positie in deze 

klasse hebben weten te handhaven.” 

▪ Ruud Gorseman: “Ik heb genoten van afgelopen seizoen. De sfeer was steeds prima 

en ik vond het erg leuk om als nestor tussen al het aanstormend jeugdig talent mijn 

wedstrijdjes te kunnen spelen. Onze actieve teamcaptain hield ons alert, zodat het 

slechts één keer is voorgekomen dat we incompleet waren. Gelukkig konden we 

ons handhaven, ondanks of dankzij een wisselende samenstelling van het team.” 

▪ Edwin van Kleeff: “Als persoonlijk resultaat was mijn seizoen erg matig, maar ik 

heb weer een hoop bijgeleerd en neem deze ervaringen mee naar het aankomend 

seizoen. Als teamcaptain ben ik erg trots op mijn mannen! Ik verwacht volgend 

seizoen dan ook dat we weer keihard gaan knallen.” 
 

Eindstand RSB Klasse 3A Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Erasmus 4 (K) 12 40½ ▪ 4½ 6 3½ 7 7 6½ 6 

2 Barendr./IJsselm. 2 (P) 12 40 3½ ▪ 5½ 6 6 5½ 6 7½ 

3 HZP Schiedam 2 8 29½ 2 2½ ▪ 5½ 2½ 4½ 5½ 7 

4 HI Ambacht 2 7 23½ 4½ 2 2½ ▪ 5 4 1 4½ 

5 Overschie 4 6 25 1 2 5½ 3 ▪ 3½ 5 5 

6 Dordrecht 6 5 23½ 1 2½ 3½ 4 4½ ▪ 4½ 3½ 

7 Spijkenisse 4 4 24½ 1½ 2 2½ 7 3 3½ ▪ 5 

8 WSV 3 (D) 2 17½ 2 ½ 1 3½ 3 4½ 3 ▪ 
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Individuele Score Overschie 4 Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Jurriaan Verbeek 5 7 1464 1693 

2 Ruud Gorseman 3½ 6 1284 1597 

3 Ronald Verbeek 3 3 1799 2349 

4 Mario Dirks 3 6 1436 1503 

5 David Prins 3 6 - 1507 

6 Martin Schlüter 3 7 1483 1313 

7 Daniël Saane 2 2 - 2244 

8 Cor van Lennep 2 4 1577 1608 

9 Edwin van Kleeff ½ 6 1374 1085 

10 David van der Vloed 0 1 1699 811 

11 Jasper van Dis 0 1 - 766 

12 Jaya Khelawan 0 1 - 734 

13 Ricardo van Oldenbarneveld 0 2 962 670 

14 Bram van Lennep 0 2 - 552 

15 Timo Zunderman 0 1 788 462 

 

Bekerteam: Gesneuveld in Kwartfinale 

De eerste ronde van de RSB beker was een walk-over voor het bekerteam van SGO. 

Met 3½ - ½ werd thuis gewonnen van CSV. Gezien het verschil in rating (1878 om 

1761) niet heel erg verwonderlijk, maar wel een heel goede prestatie. We traden in 

bordvolgorde aan met Albert Segers, Marcel Terluin, Wijnand Rijnders en Daan Smit. 

Marcel bleef die avond steken op remise, de anderen wonnen dus allemaal. De enige 

verrassing deze ronde was de 

uitschakeling van RSR Ivoren 

Toren (1905) door het listige 

3-Torens (1818). Ook het feit 

dat het team van het sterke 

Erasmus (2012) meteen werd 

uitgeschakeld was een teken 

aan de wand. In de reguliere 

competitie liep het voor dit 

team namelijk ook voor geen 

meter, zoals Overschie 1 (met 

genoegen) van dichtbij mocht 

aanschouwen.  

door: Daan Smit en Albert Segers 
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De tweede ronde verliep een 

stuk moeizamer voor ons. In 

de wedstrijd tegen PASCAL 

(met een gemiddelde rating 

van 1863) behaalden we een 

nipte 2½  - 1½ overwinning. 

Het ging namelijk helemaal 

mis aan het bord van Albert 

Segers. In een zeer spannende 

stelling was hij onvoldoende 

besluitvaardig (helaas is dit 

zijn grote makke) en verloor 

uiteindelijk. Goede overwinningen van Erik Brandenburg (tegen Peter Kuipers met 

2093) en Daan Smit, met daarbij een remise van Cor Feelders, hielden ons in de race.  

 

In de kwartfinale moesten we aantreden tegen het sterke Spijkenisse, de bekerhouder 

van het vorige seizoen, met aan het eerste bord Ricardo Klepke (2236). Daan Smit had 

een tactische opstelling bedacht: Maurits de Jong aan bord 1 (misschien remise) en aan 

de rest van de borden punten scoren door de kanjers Erik Brandenburg, Cor Feelders 

en Albert Segers. Dit lukte maar half met een 2 - 2 uitslag tot gevolg: Maurits kon het 

niet bolwerken, Erik bleef steken op remise, Cor sleepte op knappe wijze ook een half 

punt binnen uit een moeilijk tot verloren toreneindspel, Albert won in een prima pot. 

Kortom uitvluggeren en dat verloren we nipt met 1½ - 2½. Maurits en Albert verloren, 

Erik won en Cor speelde remise. Hiermee was ons bekeravontuur ten einde.  

 

In de finale heeft De Willige Dame - met een gemiddelde rating van 2090 - gewonnen 

van Spijkenisse (2½ - 1½), dat zonder Ricardo Klepke slechts een gemiddelde rating 

van 1950 meebracht. 

 

Individuele Score RSB Bekerteam 2017-2018 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

1 Daan Smit 2 2 

2 Albert Segers 2 3 

3 Erik Brandenburg 1½ 2 

4 Wijnand Rijnders 1 1 

5 Cor Feelders 1 2 

6 Marcel Terluin ½ 1 

7 Maurits de Jong 0 1 
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Interne Competities 

Meerkamp 

De Meerkamp betrof ook dit verenigingsjaar weer twee cycli en wel met bijzondere 

uitslagen. In de eerste cyclus van groep A zagen we Albert Segers er vandoor gaan met 

de groepsoverwinning, waarin hij net zoveel punten had gescoord als nummer twee 

Robbert Fokkink. Albert had echter meer SB-punten vergaard, onder andere door een 

overwinning op Robbert zelf. Erik Brandenburg had een voor hem ongewoon slechte 

cyclus, waar hij met 2½ punt bijna degradeerde uit groep A. Groep B werd gewonnen 

door Marcel Terluin, die één cyclus eerder al uit groep C was gepromoveerd. Ook de 

tweede plek van Serge Erdtsieck verbaasde velen, maar dit was na overwinningen op 

Han Smit en Jeroen van der Meer zeker niet onverdiend. 

 

Ook groep C bracht noemenswaardige verrassingen met zich mee. De groep bestond 

uit slechts vijf deelnemers en bijna iedereen had verwacht dat Arnout van Kempen 

deze groep wel zou winnen. Het was echter Pim Kleinjan die vriend en vijand 

verbaasde door ongeslagen door deze groep heen te komen. Hij hoefde slechts een half 

punt af te staan tegen Arnout. Hans Doornheim was de nummer twee van de groep, 

hij bleef Arnout van Kempen een half punt voor door van hem te winnen en liet 

hiermee zien het schaken nog lang niet verleerd te zijn. Het tekende zijn ontzettend 

goede seizoen, met name de eerste helft van het seizoen, waarin hij tegenstander na 

tegenstander het veld liet ruimen. Groep D werd relatief gemakkelijk gewonnen door 

Fokke Lindeboom met twee maal een remise en twee maal een overwinning. Mario 

Dirks werd tweede, maar zou uiteindelijk niet promoveren door een versoberde 

promotieregeling en de terugkeer van een aantal andere sterke spelers. Tot slot bleef 

Jurriaan Verbeek nipt de sluwe vos Wil de Gids voor, wat positief nieuws was voor 

het aanstormende talent. 

 

In groep E zorgde de vorig seizoen uit groep D gedegradeerde Jan de Liefde voor een 

heuse slachtpartij. Met 4 uit 4 hadden zijn tegenstanders eigenlijk geen schijn van kans. 

Hoewel ik mij meen te herinneren dat Ricardo “Witte Tullingh” van Oldenbarneveld 

lang weerstand kon bieden. David Prins, net nieuw op de vereniging, liet blijken dat 

hij het spelletje al best snel in de vingers had en wist een tweede plaats te bemachtigen 

met een mooie score van 2½ uit 4. In groep F bleek de teruggekeerde Martin Schlüter 

het spelletje nog niet verleerd te zijn, of wellicht juist steeds beter in de vingers te 

krijgen. Hij hoefde slechts een enkele remise te incasseren tegen Jasper van Dis, die 

een knappe derde plaats wist te bemachtigen. Timo Zunderman, één cyclus eerder pas 

doorgestroomd uit de jeugd, pakte een uitermate prachtige tweede plek. Helaas 

promoveerde ook hij niet vanwege de eerder genoemde gewijzigde promotieregeling. 

Noemenswaardig is ook het debuut van Jaya Khelawan. Zij wist een vol punt te 

bemachtigen tegen Bram van Lennep. 

door: Niels van Diejen en Serge Erdtsieck 
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Uitslagen Meerkamp A (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Robbert Fokkink  ▪ ½ 1 0 ½ 1 

2 Erik Brandenburg ½ ▪ ½ 0 ½ 1 

3 Cor Feelders 0 ½ ▪ 1 ½ ½ 

4 Albert Segers 1 1 0 ▪ 1 0 

5 Daan Smit ½ ½ ½ 0  ▪ 1 

6 Ronald Ruijtenberg 0 0 ½ 1 0 ▪ 
 

Eindstand Meerkamp A (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Albert Segers 3 5 8,00 

2 Robbert Fokkink 3 5 6,50 

3 Cor Feelders 2½ 5 6,25 

4 Daan Smit 2½ 5 5,50 

5 Erik Brandenburg 2½ 5 5,50 

6 Ronald Ruijtenberg 1½ 5 4,25 
 

Uitslagen Meerkamp B (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Han Smit ▪ ½ ½ ½ 1 0 

2 Marcel Terluin ½  ▪ ½ 1 1 1 

3 Jeroen van der Meer ½ ½  ▪ ½ 1 0 

4 Ronald Verbeek ½ 0 ½ ▪ ½ ½ 

5 Wijnand Rijnders 0 0 0 ½  ▪ ½ 

6 Serge Erdtsieck 1 0 1 ½ ½ ▪ 
 

Eindstand Meerkamp B (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Marcel Terluin 4 5 8,50   

2 Serge Erdtsieck 3 5 6,50   

3 Han Smit 2½ 5 5,25   

4 Jeroen van der Meer 2½ 5 5,25   

5 Ronald Verbeek 2 5 4,50   

6 Wijnand Rijnders 1 5 2,50   
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Uitslagen Meerkamp C (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Arnout van Kempen  ▪ 0 ½ ½ 1 - 

2 Hans Doornheim 1  ▪ 1 0 ½ - 

3 Aad Everwijn ½ 0  ▪ 0 0 - 

4 Pim Kleinjan ½ 1 1 ▪ 1 - 

5 Niels van Diejen 0 ½ 1 0 ▪ - 

6 Bye - - - - - ▪ 

 

Eindstand Meerkamp C (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Pim Kleinjan 3½ 4 5,50 

2 Hans Doornheim 2½ 4 3,25 

3 Arnout van Kempen 2 4 3,50 

4 Niels van Diejen 1½ 4 1,75 

5 Aad Everwijn ½ 4 1,00 

 

Uitslagen Meerkamp D (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Fokke Lindeboom ▪ ½ ½ 1 1 - 

2 Cor van Lennep ½ ▪ ½ ½ ½ - 

3 Jurriaan Verbeek ½ ½  ▪ 1 0 - 

4 Wil de Gids 0 ½ 0 ▪ 0 - 

5 Mario Dirks 0 ½ 1 1  ▪ - 

6 Bye - - - - - ▪ 

 

Eindstand Meerkamp D (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Fokke Lindeboom 3 4 5,00 

2 Mario Dirks 2½ 4 3,50 

3 Cor van Lennep 2 4 4,00 

4 Jurriaan Verbeek 2 4 3,00 

5 Wil de Gids ½ 4 1,00 
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Uitslagen Meerkamp E (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Jan de Liefde ▪ 1 1 1 1 - 

2 Ruud Gorseman 0 ▪ 0 0 ½ - 

3 Ricardo van Oldenbarneveld 0 1 ▪ ½ 0 - 

4 Edwin van Kleeff 0 1 ½ ▪ 0 - 

5 David Prins 0 ½ 1 1 ▪ - 

6 Bye - - - - - ▪ 

 

Eindstand Meerkamp E (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Jan de Liefde 4 4 6,00 

2 David Prins 2½ 4 3,25 

3 Ricardo van Oldenbarneveld 1½ 4 1,25 

4 Edwin van Kleeff 1½ 4 1,25 

5 Ruud Gorseman ½ 4 1,25 

 

Uitslagen Meerkamp F (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Leo Meerman ▪ 0 0 1 0 1 

2 Jasper van Dis 1 ▪ 0 1 ½ 1 

3 Timo Zunderman 1 1 ▪ 1 0 1 

4 Bram van Lennep 0 0 0 ▪ 0 0 

5 Martin Schlüter 1 ½ 1 1 ▪ 1 

6 Jaya Khelawan 0 0 0 1 0 ▪ 

 

Eindstand Meerkamp F (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Martin Schlüter 4½ 5 8,75 

2 Timo Zunderman 4 5 6,50 

3 Jasper van Dis 3½ 5 5,25 

4 Leo Meerman 2 5 1,00 

5 Jaya Khelawan 1 5 0,00 

6 Bram van Lennep 0 5 

 

 

0,00 
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De tweede meerkampcyclus zag een kleine stijging in spelers en grote wijzigingen in 

het deelnemersbestand. Het totale aantal spelers werd uitgebreid van 35 naar 36, maar 

op het laatst moesten helaas een paar spelers om uiteenlopende redenen nog afzeggen. 

Wel gingen weer twee nieuwe jeugdleden mee doen in groep F, waarover later meer. 

 

Groep A werd gewonnen door Erik Brandenburg, die de cyclus hiervoor nog zoveel 

tegenslag, of wellicht beter gezegd tegenstand, had gekend. Marcel Terluin werd na 

twee eerdere promoties nipt tweede in de groep en Serge Erdtsieck wist een mooie 

remise te behalen tegen Robbert Fokkink. Helaas degradeerde hij, maar het moet 

gezegd dat hij nagenoeg alle partijen goede kansen had op ten minste remise. Van Cor 

Feelders had hij evenwel moeten winnen, maar hij zag tot grote opluchting van Cor 

(de mazzelpik) mat over het hoofd. Kortom dit toont aan dat alles kan gebeuren in de 

Meerkamp met kleine groepen, zoals intussen al enige tijd het format is. 

 

Daniel Gavrilov deed voor het eerst mee aan de Meerkamp en won gelijk groep B, 

nadat hij zo'n twintig jaar niet (actief) had geschaakt. Een ongekende prestatie voor de 

aanwinst die op een zomerse avond uit het niets binnen kwam wandelen bij ons! De 

tweede plaats ging naar Jeroen van der Meer, die na een aantal jaren van regelmatige 

afwezigheid, wellicht weer zijn plaats in groep A zal mogen gaan verdedigen. 

 

Groep C werd tot veler verbazing gewonnen door Fokke Lindeboom, die pas één 

cyclus eerder naar deze groep was gepromoveerd. Hij bleef hiermee Arnout van 

Kempen nipt voor, die op een slechte avond verloor van Niels van Diejen. Sam van 

Dongen was weer teruggekeerd in de Meerkamp, maar degradeerde helaas naar groep 

D. Hoewel hij zijn laatste twee wedstrijden nog twee hard bevochten remises had 

behaald tegen Fokke Lindeboom en Niels van Diejen. Het seizoen van Spartaan Fokke 

Lindeboom bewees er één te zijn waar men vroeger strijdliederen over had kunnen 

schrijven. Na twee maal een interne cycluswinst, een prachtige score tijdens Tata Steel 

Chess en een bijna perfecte score extern. 

 

Groep D viel ten prooi aan onze nieuwe aanwinst David van der Vloed, die de ervaren 

Aad Everwijn wist te verschalken en Jan de Liefde pakte een prachtige derde plek. De 

groep werd deze cyclus helaas een minder groot succes voor Mario Dirks en Jurriaan 

Verbeek, die zesde en vijfde eindigden en dus geen goed vervolg konden geven aan 

de voorgaande cyclus. Groep E werd gewonnen door Wil de Gids, die de vorige cyclus 

degradeerde. ‘Good Old Wil’ liet zich deze cyclus niet gek maken en verloor geen 

partij. Martin Schlüter werd uitermate knap tweede en hoefde slechts één keer 

gewonnen te geven, tegen Wil de Gids wel te verstaan. 

 

In groep F keerde Alex van Trirum terug, die sterk in de middenmoot eindigde en 

stroomden Seppe Schön en Kris van den Heuvel vanuit de jeugd door. Hiermee kreeg 
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de groep een enigszins jeugdig karakter. De strijd om de titel ging uiteindelijk tussen 

Timo Zunderman, het meest ervaren jeugdlid van de groep en Leo Meerman, het 

oudste lid van de club. Timo won het onderling resultaat en daarmee ook nipt de 

groep, maar Leo klaagde geen moment over zijn prachtige en verdiende tweede plek. 

 

Uitslagen Meerkamp A (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Serge Erdtsieck ▪ ½ 0 0 0 ng 0 - 

2 Robbert Fokkink ½ ▪ 0 ½ ½ 0 1 - 

3 Erik Brandenburg 1 1 ▪ ½ 1 1 ½ - 

4 Cor Feelders 1 ½ ½ ▪ ½ ½ 0 - 

5 Albert Segers 1 ½ 0 ½ ▪ 0 0 - 

6 Daan Smit ng 1 0 ½ 1 ▪ ½ - 

7 Marcel Terluin 1 0 ½ 1 1 ½ ▪ - 

8 Bye - - - - - - - ▪ 

 

Eindstand Meerkamp A (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Erik Brandenburg 5 6 11,50 

2 Marcel Terluin 4 6 9,50 

3 Daan Smit 3 5 8,00 

4 Cor Feelders 3 6 6,75 

5 Robbert Fokkink 2½ 6 6,75 

6 Albert Segers 2 6 3,25 

7 Serge Erdtsieck ½ 5 1,25 

 

Uitslagen Meerkamp B (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Han Smit ▪ 1 ½ - 1 0 

2 Hans Doornheim 0 ▪ 0 - ½ 0 

3 Jeroen van der Meer ½ 1 ▪ - 1 ½ 

4 Bye - - - ▪ - - 

5 Gijs van Dongen 0 ½ 0 - ▪ 0 

6 Daniel Gravilov 1 1 ½ - 1 ▪ 
 



 

  Schaakgenootschap Overschie - Jaarboek Seizoen 2017-2018 38 
 

Eindstand Meerkamp B (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Daniel Gavrilov  3½ 4 5,00 

2 Jeroen van der Meer  3 4 4,00 

3 Han Smit  2½ 4 2,50 

4 Hans Doornheim  ½ 4 0,25 

5 Gijs van Dongen  ½ 4 0,25 

 

Uitslagen Meerkamp C (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Arnout van Kempen ▪ ½ 1 - 0 1 

2 Fokke Lindeboom ½ ▪ ½ - 1 ½ 

3 Sam van Dongen 0 ½ ▪ - ½ 0 

4 Bye - - - ▪ - - 

5 Niels van Diejen 1 0 ½ - ▪ ½ 

6 Ruud-Jan Kloek 0 ½ 1 - ½ ▪ 

 

Eindstand Meerkamp C (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Fokke Lindeboom 2½ 4 4,75 

2 Arnout van Kempen 2½ 4 4,25 

3 Niels van Diejen 2 4 4,00 

4 Ruud-Jan Kloek 2 4 3,25 

5 Sam van Dongen 1 4 2,25 

 

Uitslagen Meerkamp D (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Jan de Liefde ▪ 1 1 0 1 0 

2 Cor van Lennep 0 ▪ 1 0 ½ ½ 

3 Jurriaan Verbeek 0 0 ▪ ½ ½ 0 

4 Aad Everwijn 1 1 ½ ▪ 1 0 

5 Mario Dirks 0 ½ ½ 0 ▪ 0 

6 David van der Vloed 1 ½ 1 1 1 ▪ 
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Eindstand Meerkamp D (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 David van der Vloed 4½ 5 9,50 

2 Aad Everwijn 3½ 5 6,50 

3 Jan de Liefde 3 5 4,00 

4 Cor van Lennep 2 5 3,75 

5 Jurriaan Verbeek 1 5 2,25 

6 Mario Dirks 1 5 1,50 
 

Uitslagen Meerkamp E (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Wil de Gids ▪ 1 ½ 1 ½ 1 

2 Martin Schlüter 0 ▪ 1 1 1 ½ 

3 Ricardo van Oldenbarneveld ½ 0 ▪ 0 0 0 

4 Edwin van Kleeff 0 0 1 ▪ 1 1 

5 David Prins ½ 0 1 0 ▪ 1 

6 Ruud Gorseman 0 ½ 1 0 0 ▪ 
 

Eindstand Meerkamp E (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Wil de Gids 4  5 9,50 

2 Martin Schlüter 3½  5 6,75 

3 Edwin van Kleeff 3  5 4,50 

4 David Prins 2½  5 4,00 

5 Ruud Gorseman 1½  5 2,25 

6 Ricardo van Oldenbarneveld ½  5 2,00 
 

Uitslagen Meerkamp F (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Alex van Trirum ▪ 0 0 ½ 1 0 1 - 

2 Leo Meerman 1 ▪ 1 0 ng 1 1 - 

3 Jasper van Dis 1 0 ▪ 0 1 1 ng - 

4 Timo Zunderman ½ 1 1 ▪ 1 ½ ½ - 

5 Jaya Khelawan 0 ng 0 0 ▪ 1 ng - 

6 Kris van den Heuvel 1 0 0 ½ 0 ▪ ng - 

7 Seppe Schön 0 0 ng ½ ng ng ▪ - 

8 Bye - - - - - - - ▪ 
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Eindstand Meerkamp F (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Timo Zunderman 5 6 11,50 

2 Leo Meerman 4 5 9,50 

3 Jasper van Dis 3 5 8,00 

4 Alex van Trirum 3 6 6,75 

5 Kris van den Heuvel 2½ 5 6,75 

6 Jaya Khelawan 2 4 3,25 

7 Seppe Schön ½ 3 1,25 

 

Interne Beker 

De bekercompetitie was aan het einde van het verenigingsjaar nog niet afgelopen. Een 

fenomeen dat zich de laatste paar jaar, met name vanwege het erg drukke programma, 

herhaaldelijk voordoet. Desalniettemin hieronder de uitslagen tot nu toe. 

De eerste twee ronden kenden geen enorm verassende uitslagen, behalve wellicht de 

winst van Jurriaan Verbeek op Wijnand Rijnders, maar die partij heeft hij evenwel 

gewonnen omdat Wijnand zich terug trok uit de bekercompetitie. In de kwartfinale 

wonnen Daan Smit en Arnout van Kempen naar verwachting hun partij, verschalkte 

cup-fighter Erik Brandenburg rivaal Robbert Fokkink en wist de sluwe Marcel Terluin 

tegenstander Albert Segers uit de competitie te knikkeren door de beslissende rapid 

partij te winnen. De halve finale tussen Daan Smit en Marcel Terluin werd besloten in 

het voordeel van Daan en de andere halve finale, tussen Erik Brandenburg en Arnout 

van Kempen, moet op het moment van schrijven nog worden gespeeld. 
 

Uitslagen Ronde 1 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Aad Everwijn  - John Berkers 1 - 0 - 

2 Ruud-Jan Kloek  - Robbert Fokkink 0 - 1 - 

3 Cor van Lennep  - Marcel Terluin 0 - 1 - 

4 Serge Erdtsieck  - Niels van Diejen 0 - 1 - 

5 Jan de Liefde  - Alex van Trirum 0 - 1 - 

6 Daan Smit  - Daniel van Saane 1 - 0 - 

7 Rinus Degeling  - Mario Dirks 1 - 0 - 

8 Ruud Gorseman  - Leo Meerman 1 - 0 - 

9 Albert Segers  - Bram van Lennep 1 - 0 - 

10 Hans Doornheim  - Erik Brandenburg 0 - 1 - 

door: Niels van Diejen en Serge Erdtsieck 
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Uitslagen Ronde 2 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Albert Segers  - Ruud Gorseman 1 - 0 - 

2 Wil de Gids  - Robbert Fokkink 0 - 1 - 

3 Erik Brandenburg  - David Prins 1 - 0 - 

4 Rinus Degeling  - Niels van Diejen 0 - 1 - 

5 Alex van Trirum  - Arnout van Kempen 0 - 1 - 

6 Wijnand Rijnders  - Jurriaan Verbeek 0 - 1 - 

7 Edwin van Kleeff  - Daan Smit 0 - 1 - 

8 Aad Everwijn  - Marcel Terluin 0 - 1 - 

 

Uitslagen Kwartfinale 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Marcel Terluin  - Albert Segers ½ - ½ 1 - 0 

2 Arnout van Kempen  - Niels van Diejen 1 - 0 - 

3 Daan Smit  - Jurriaan Verbeek 1 - 0 - 

4 Robbert Fokkink  - Erik Brandenburg 0 - 1 - 

 

Uitslagen Halve Finale 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Marcel Terluin - Daan Smit 0 - 1 - 

2 Erik Brandenburg - Arnout van Kempen   

 

Kampioensmatch 

“Erik Brandenburg pakt 12e titel na zware strijd” luidt de subtitel van dit artikel. 

Traditiegetrouw werd ook dit seizoen het clubkampioenschap beslist in een match 

tussen de twee winnaars van de Meerkamp A (twee cycli in één seizoen). De eerste 

cyclus was gewonnen door Albert Segers, zeer nipt met twee spelers op 3 punten (uit 

5 partijen) en drie belagers die 2½ punt scoorden. De tweede cyclus was overduidelijk 

een prooi van Erik Brandenburg. Met 5 punten uit 6 wedstrijden bleef hij ongeslagen 

de enigszins verrassende nummer twee Marcel Terluin een volledig punt voor. Het 

reglement schrijft voor een match van vier partijen met normaal speeltempo. Maar 

deze keer spraken ze samen een ander schema af: eerst twee partijen met normaal 

speeltempo en als het dan 1-1 zou staan zouden ze een beslissing forceren middels 

twee partijen met versneld speeltempo (25 minuten + 15 seconden increment).  

door: Albert Segers 
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Voor de eerste partij op 22 juni 2018 lootte 

Erik Brandenburg wit en na zijn zet 14. f4 

bereikten we de hier afgebeelde bekende 

en dynamische stelling in het Konings-

Indisch, een stelling waarin zwart de 

positionele voordelen van wit met actief 

stukkenspel moet zien te compenseren. 

Dit is dan ook de reden waarom het op 

zich logische antwoord 14. ... e4 niet goed, 

is, wit zou daarna - in tegenstelling tot 

zwart - namelijk moeiteloos zijn stelling 

kunnen verbeteren. Dit wist Albert Segers 

en hij koos daarom voor het handhaven 

van het zwarte pionnenduo op e5 en f5 

met 14. … De7, om daarna Pf6 te kunnen spelen. Hiermee plande hij het aantasten van 

de pion op d5 met de zet c6. Leuk bedacht, maar absoluut ontoereikend. Baas boven 

baas, want Erik gaf direct na afloop terecht aan dat zwart 14. … exf4, 15. Lxf4 Pe5 moet 

spelen om direct zijn actieve stukkenspel te ontplooien. Na het gespeelde 14. … De7, 

15. Tae1 c6?, 16. Lf3! e4 (moest nu wel), 17. Le2 Pf6, 18. Pb3 Ld7?, 19. dxc6 bxc6, 20. 

Pxc5 dxc5 en 21. Pa4 won Erik een belangrijke pion en zonder kans op tegenspel werd 

Albert eenvoudig weggeschoven. Dit was een behoorlijke domper voor Albert. Hij 

moest nu persé de tweede partij winnen, die weken later werd gespeeld. 

 

In de tweede partij week Albert af van de speciale variant van Erik in het Aljechin, 

althans hij speelde het anders dan hij deed in de voorgaande onderlinge partijen met 

dezelfde opening. Zijn reden hiervoor was om de dames op het bord te houden en 

zodoende de winstkansen te vergroten. Dit werd een onverwacht snel succes, want na 

14 zetten stond Albert drie pionnen voor, 

zonder noemenswaardig tegenspel voor 

Erik. Maar dan komt één van de grootste 

uitdagingen in het schaken aan de orde: 

winnen van een gewonnen stelling. De 

angst bekruipt je om een fout te maken, 

hoe langer je nadenkt hoe meer spoken je 

ziet. Je wilt het ‘simpel houden’, maar dat 

betekent vaak kiezen voor de zwakkere 

zetten. Voor Albert geldt daarbij tevens: 

niet snel een keuze kunnen maken uit 

meerdere goede mogelijkheden. Kortom 

hij speelde weer eens tegen zichzelf en 

dus lag de paniek op de loer. Gelukkig 
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maakte hij deze keer geen brokken en hield hij in scherpe stelling zijn voordeel van 

minimaal twee punten vast. In het bovenstaande diagram, na 25. Tb1, is duidelijk te 

zien dat wit gaat winnen. Na 25. … Da4+, 26. Lb3 Da5 (na 26. ... Txe4, 27. Lxa4 Txa4 en 

28. cxd6 blijft wit ook het stuk voor), 27. Da4 Dc7, 28. Ld5! b6 en 29. Dc6 moest Erik 

zich gewonnen geven. Dit betekende dat de tweestrijd vervolgd moest worden met 

twee rapid partijen, die op 10 augustus 2018 werden gespeeld. 

 

Voor de twee beslissingspartijen lootte Erik wederom wit voor de eerste partij. Albert 

verraste hem echter met het spelen van het Wolga-gambiet (hoofdvariant). Hij had 

zich namelijk goed voorbereid op de moderne aanpak die Erik meestal speelt. Op zijn 

beurt verraste Erik door op zet acht voor een minder gebruikelijke voortzetting te 

kiezen. Als gevolg ontbrandde een scherpe strijd met wisselende kansen. Op het 

moment dat Erik de bevrijdende zet 24. f4 wilde gaan spelen verhinderde Albert dit 

uiterst effectief met de spectaculaire zet 23. ... Tf3!? (zie het onderstaande diagram). 

 

23. ... Pf3+ was ook mogelijk, maar wit kan 

dan met 24. Kf1 de stelling gelijk houden 

en zwart heeft geen dwingend vervolg 

meer. Na 23. ... Tf3 (!) is het duidelijk dat 

wit niet mag nemen op f3 wegens 24. 

gxf3? Dxh3 en 25. ... Pxf3+ is dodelijk. Wit 

is dus klem gezet, maar ook nu is de grote 

vraag: wat dreigt zwart nu eigenlijk? Dit 

bracht Erik na lang nadenken tot de zet 24. 

a5 (!) en Fritz geeft hem gelijk. Na andere 

afwachtende zetten kan zwart de druk 

opvoeren met 24. ... T8f5 en 25. ... Th5. Nu 

moest zwart weer een list verzinnen, want 

na 24. a5 T8f5?!, 25. a6 Th5 26. a7! Tfxh3, 

27. a8D+ Lf8, 28. gxh3 Dxh3 en 29. Dxh5 zou wit eenvoudig winnen. Albert moest dus 

nu doorbijten met 24. ... Txh3! en 25. f4! (25. gxh3 Dxh3, 26. f4 Dg3+ en 27. Kf1 Lh6 met 

winnend voordeel voor zwart) 25. ... Txe3 (25. ... Th5 was misschien nog sterker 

geweest, na 26. fxe5?! Lxe5 houdt zwart sterke aanval, met ook al twee pionnen voor 

het stuk), 26. Dxe3 Dxb5 en 27.fxe5 Lxe5. Na al dit geweld resteerde een stelling die  

ook volgens Fritz als onduidelijk bestempeld moet worden. Vanwege het gevaar dat 

zijn koning nog steeds loopt, koos Erik hierna voor ruil van de dames via het inleveren 

van de kwaliteit die hij voor stond. Dit resulteerde in een toreneindspel met twee 

pionnen meer voor Albert. Dit was zeker weten geen ‘piece of cake’, maar Albert bleef 

gewonnen staan tot en met de slotstelling ... waarin hij remise gaf! Het leek dat hij niet 

verder kon komen (met koning, toren en twee pionnen tegen koning en toren), omdat 

Erik zijn koning op d1 door een zwarte pion op d3 beschermd werd tegen een winnend 
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torenschaak van zwart op de d-lijn, maar die pion had eenvoudig (en dwingend) 

opgeofferd kunnen worden wat zou resulteren in een bekende winststelling. Dit 

realiseerde Albert zich echter pas toen hij die avond weer naar huis reed. 

 

Na deze slopende partij was het beste er 

wel af bij Albert. Hij had natuurlijk nog 

steeds een goede kans, maar langzaam 

maar zeker kwam hij in het middenspel in 

het nadeel. In de stelling hiernaast, na 15. 

... Tb8!, is duidelijk te zien dat wit in de 

problemen zit. Erik bouwde derhalve de 

druk nog eens op effectieve wijze op door 

met c4 (eventueel eerst nog de zet Ld5) te 

dreigen en dus de koningsstelling open te 

breken. Daar is helaas geen goed kruid 

meer tegen gewassen. Albert zag dan ook 

maar één manier om c4 tegen te houden 

en dat was 16. Lxf6 Dxf6 gevolgd door 17. 

d3, maar dit bleek een dodelijke verzwakking van zijn stelling. Na 17. ... Tb4 (17. ... 

Txb3 wint op slag), 18. g3 Dc3 en 19. De1 Dxe1 moest Albert de handdoek gooien. 

Immers hij verliest een stuk. Met deze overwinning maakte Erik zijn dozijn aan 

kampioenstitels vol! Petje af en een diepe buiging voor deze man. Wie gaat deze 

‘Kampioen der Clubkampioenen’ in 2018-2019 afstoppen? Een voormalig kampioen, 

zoals Cor Feelders of Henri Krop? Een underdog, zoals Marcel Terluin of Daan Smit? 

Of neemt Albert revanche en pakt hij volgend seizoen wel de titel en brengt daarmee 

zijn teller op drie? 
 

Laddercompetities 

Ook in het seizoen 2017-2018 werden er naast de Meerkampen en Interne Beker nog 

de laddercompetities gespeeld. Het bijzondere en bijzonder leuke aan deze Zomer- en 

Winterladder is dat het loont om vaker te komen, omdat je een bijna oneindig aantal 

wedstrijden kan spelen om punten te vergaren.  

 

Verrassend hoog eindigde Niels van Diejen dit seizoen. Hij werd tweede in de zomer 

en eerste in de winter. Erik Brandenburg won de zomercompetitie en eindigde derde 

in de wintercompetitie. Hoewel deze uitslagen, gezien het niveau van Erik, minder 

verassend zijn, is het wel leuk om te benoemen dat Erik al jaren achter elkaar deze 

competities wint. Het laat zien dat zijn niveau nog steeds hoog en vrij consistent weet 

te blijven. Derde in de zomercompetitie werd het jonge talent en tevens jeugdtrainer, 

Mario Dirks. Tweede in de wintercompetitie werd Han Smit. Ook een jeugdtrainer, 

voor zij die graag verbanden leggen. 

door: Niels van Diejen en Serge Erdtsieck 
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Eindstand Zomerladder 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

1 Erik Brandenburg 28,90 14 Wil de Gids 3,00 

2 Niels van Diejen 13,90  Arnout van Kempen 3,00 

3 Mario Dirks 12,50  Edwin van Kleeff 3,00 

4 Cor van Lennep 10,20  David Prins 3,00 

5 Han Smit 9,20 18 Cor Feelders 2,50 

6 Leo Meerman 7,50 19 Daan Smit 2,10 

7 Gijs van Dongen 7,40 20 Albert Segers 1,50 

8 Sam van Dongen 6,70  Alex van Trirum 1,50 

9 Marcel Terluin 6,60  Jasper van Dis 1,50 

10 Timo Zunderman 6,50 23 Ruud Gorseman 1,00 

11 Hans Doornheim 6,00  Jan de Liefde 1,00 

 Jeroen van der Meer 6,00 25 Bram van Lennep 0,75 

13 Pim Kleinjan 4,50 26 John Berkers 0,00 
 

Eindstand Winterladder 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

1 Niels van Diejen 23,35 18 Cor van Lennep 5,60 

2 Han Smit 21,75 19 Jan de Liefde 5,25 

3 Erik Brandenburg 14,50 20 Fokke Lindeboom 5,25 

4 Hans Doornheim 10,50 21 Jaya Khelawan 5,00 

5 Cor Feelders 10,25 22 Daan Smit 5,00 

6 Jasper van Dis 10,20 23 Sam van Dongen 4,50 

7 Mario Dirks 9,60 24 Murphy Brunings 3,65 

8 Ronald Verbeek 9,15 25 Gijs van Dongen 3,40 

9 Martin Schlüter 8,00 26 David Prins 3,40 

10 Kris van den Heuvel 7,40 27 Serge Erdtsieck 3,00 

11 David van der Vloed 7,25 28 Robbert Fokkink 3,00 

12 Daniel Saane 7,15 29 Daniel Gavrilov 3,00 

13 Pim Kleinjan 6,50 30 Arnout van Kempen 1,50 

14 Jurriaan Verbeek 6,50 31 Bram van Lennep 1,00 

15 Timo Zunderman 6,50 32 Marcel Terluin 0,60 

16 Edwin van Kleeff 6,00 33 Ruud Gorseman 0,00 

17 Wil de Gids 5,80 34 Leo Meerman 0,00 
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Jeugdcompetities 

De jeugd kende een overduidelijke wisseling in 

de hiërarchie, zoals regelmatig gebeurt. Timo 

Zunderman had officieel het jeugdschaken al 

achter zich gelaten, wat er voor zorgde dat er 

een strijd ontstond tussen wie van de jeugd de 

positie van meest getalenteerde jeugdspeler op 

zijn of haar naam zou schrijven. Het ging tussen 

Jaya Khelawan, Kris van den Heuvel en Seppe 

Schön, met als sterke outsiders Fabio van 't Hoff, 

Mees Eijsermans en Nick van Toledo. Kris pakte 

uiteindelijk de prijs voor de beste snelschaker en 

de wisselbeker voor de jeugdmeerkamp, terwijl 

Fabio de eerste cyclus van het seizoen 2017-2018 

won en Kris de tweede. Noemenswaardig zijn 

ook Rudram Ramasre en Vico van Wijk die de 

laddercompetitie wonnen en Max Staal die eerst 

groep C en daarna groep B won. Hij deed zelfs 

mee in groep B van de jeugdmeerkamp en laat 

daarmee zien dat hij vastberaden is om zijn status van talent echt waar te maken! Tot 

slot nog de eervolle vermeldingen van Merlijn Nelwan en Aryan Ramdajal, die beiden 

al snel vanaf dat zij kwamen schaken de eerste prijs te pakken hadden. 
 

 
 

 

 
 

 

door: Niels van Diejen 
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Ook zeer positief is dat Timo Zunderman, Erik Brandenburg en nieuwkomer Stefan 

Nelwan zich officieel bij het trainerskorps hebben gevoegd. Daarentegen moest Cor 

van Lennep, vanwege nieuwe verplichtingen, na ruim 10 jaar helaas besluiten om te 

stoppen. Blij zijn we ook met de groeiende toewijding van Mario Dirks en Ricardo van  

Oldenbarneveld. Zij bewijzen telkens weer van grote toegevoegde waarde te zijn. Tot 

slot rest mij nog te vermelden 

dat Mees Eijsermans en Fabio 

van 't Hoff (ook) mee willen 

gaan spelen met de senioren, 

maar dat Alexander Zee daar, 

door de indruk die hij maakte 

tijdens het leuke uurtoernooi, 

wellicht ook snel aan toe is. 

Kortom het was een geweldig 

seizoen voor de jeugd en er 

staat genoeg potentie klaar 

om op voort te bouwen. 
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Eindstand Groep A (1e Cyclus 2017-2018) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Fabio van ‘t Hoff 7 10 16 

2 Seppe Schön 5½ 7 18,75 

3 Nick van Toledo 5 7 13 

4 Paul Groen 4½ 8 8,25 

5 Mees Eijsermans 4 6 17 

6 Steven Groen 4 8 8,5 

7 Arwien Kalloe 2½ 7 5,75 

8 Timo Zunderman 2 3 11 

9 Kris van den Heuvel 2 7 10,5 

10 Shiva Ramdajal 1½ 6 2,75 

11 Arish Kalloe 1 4 0 

12 Alexander Zee 0 5 0 
 

Eindstand Groep B (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Jaya Khelawan 4½ 5 10,75 

2 Giel Donkers 4½ 6 8,25 

3 Oktay Irmak 3½ 4 6,25 

4 Job Eijsermans 2½ 5 4,75 

5 Rudram Ramasre 2½ 7 3,25 

6 Iris Smit 2 5 3 

7 Wessel Visser 1½ 2 2,75 

8 Raniya Kalloe ½ 5 0,25 

9 Diya Koemarsingh ½ 5 0,25 
 

Eindstand Groep C (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Max Staal 5 5 9 

2 Pari Koemarsingh 3½ 5 5,5 

3 Mertcan Mete 2 5 4,5 

4 Julian de Souza 2 4 3,5 

5 Tariq Ghafiki 2 5 1,5 

6 Harish Ramdajal 1½ 5 2 

7 Soufiane Bouchtaoui 1 2 2 

8 Berat Irmak ½ 2 0,25 

9 Emira Donkers 0 2 0 
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Eindstand Groep D (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Dave de Souza 6½ 8 12,25 

2 Sami Oubouchra 5 7 5,5 

3 Lars van Kleef 4½ 5 8,75 

4 Koen Swiderski 3½ 4 9,75 

5 Vico van Wijk 3 3 4,5 

6 Aryan Ramdajal 2 6 3 

7 Raif Salmanli 2 7 1 

8 Kaan Hiraozlu ½ 3 3 

9 Toprak Lacin 1 5 0 

10 Rayan Essanoussi 1 1 0 

11 Jane Zhou ½ 2 1,75 

12 Alisha Khelawan ½ 4 1 

13 David Zhou 0 3 0 

14 Noah van Asperen 0 2 0 

15 Turan Unsal 0 1 0 

16 Gijs Lievestro 0 1 0 
 

De eindstanden van de tweede cyclus zijn helaas verloren gegaan. Derhalve hieronder 

alleen de winnaars van het eremetaal, dat gelukkig nog wel bewaard is gebleven. 
 

Groep A (2e Cyclus) 
 

# 
 

Naam 
 

1 Kris van den Heuvel 

2 Jaya Khelawan 

3 Fabio van ‘t Hoff 
 

Groep C  (2e Cyclus) 
 

# 
 

Naam 
 

1 Lars van Kleef 

2 Jane Zhou 

3 Pari Koemarsingh 
 

Groep E  (2e Cyclus) 
 

# 
 

Naam 
 

1 Aryan Ramdajal 

2 Raif Salmanli 

3 Merlijn Nelwan 

Groep B  (2e Cyclus) 
 

# 
 

Naam 
 

1 Max Staal 

2 Iris Smit 

3 Wessel Visser 
 

Groep D  (2e Cyclus) 
 

# 
 

Naam 
 

1 Mirre Nelwan 

2 Sami Oubouchra 

3 Mijntje Nelwan 
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Evenementen 

Uurtoernooi 

Schaken met een halfuur bedenktijd per speler 

is welhaast een ideale vorm van beoefening van 

het schaakspel. Speel je thuis tegen de buurman 

of een vriend, dan houd je zonder schaakklok 

min of meer een dergelijk tempo aan. Ooit - als 

het geheugen tenminste niet al te zeer faalt - zijn 

we bij Schaakgenootschap Overschie met dit 

speeltempo begonnen op een Goede Vrijdag. 

Die vrijdag organiseerden we geen competitie, 

zodat enkele leden de avond op een meer 

passende wijze konden besteden en de wel 

aanwezige leden alsnog schaakplezier konden 

beleven. Dit bleek zo’n groot succes dat we 

onder de noemer ‘Uurtoernooi’ een competitie 

organiseerden van - als dat geheugen weer niet 

bedriegt - zeven avonden (één per maand) met 

drie partijen per avond en dus in totaal maar 

liefst 21 partijen per persoon! Maar nogmaals 

dit was vroeger, toen alles beter was. 

 

Na enige tijd raakte de schaakkalender zo vol 

dat we zo’n Uurtoernooi er niet meer bij konden 

hebben, maar vele jaren later planden we het 

einde van de wintercompetitie op drie weken 

voor de Algemene Vergadering en kwamen op 

het lumineuze idee die drie weken te benutten 

voor een herleving van het Uurtoernooi. Echter 

de wintercompetitie is tegenwoordig helaas 

bijna nooit drie weken voor die vergadering 

beëindigd. Niet voor niets is de stelling: vroeger 

was alles beter. 

Ook in 2017-2018 sloten we het voorgaande 

seizoen af en startten het nieuwe seizoen, met 

het Uurtoernooi, maar hoewel vroeger, toen 

alles beter was, deelname van twaalfvoudig 

clubkampioen Erik Brandenburg betekende dat 

de kampioen van het toernooi op voorhand al 

bekend was, liep het deze keer toch ietsjes 

door: Rinus Degeling 
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anders. Nieuwkomer Marcel Terluin hielp die vaste regel van vroeger omver en 

veroverde met een 100% score over twee avonden de eerste plaats, o.a. door een 

overwinning op Erik en dus bleek er niets gestolen te zijn. 

 

Wie in de eerste of tweede ronde verhinderd is, krijgt een bye ter waarde van één vol 

punt. Dat er een strijd op leven en dood heeft plaats gevonden moge duidelijk zijn. 

Mijn persoonlijke afwezigheid maakt het lastig daar verder op in te gaan, maar de 

navolgende tabel geeft allicht meer inzicht (een score tussen haakjes is een bye). 
 

Eindstand Uurtoernooi Seizoen 2017-2018 
 

# 
 

Naam 
 

1e Avond 
 

2e Avond 
 

3e Avond 
 

Totaal 
 

1 Marcel Terluin 3 (1) 3 7 

2 Erik Brandenburg 2 2,5 2,5 7 

3 Cor Feelders (1) 3 2 6 

4 Wijnand Rijnders 2,5 2 1 5,5 

5 Niels van Diejen 2 2 1 5 

6 Hans Doornheim 1,5 2 1,5 5 

7 Edwin van Kleeff (1) 2 1 4 

8 Albert Segers 2,5 1,5 - 4 

9 Bram van Lennep 1 2 1 4 

10 Martin Schlüter 1 1 2 4 

11 Mario Dirks 1,5 1 1,5 4 

12 Daan Smit 2,5 (1) - 3,5 

13 Cor van Lennep 1,5 (1) 1 3,5 

14 Ronald Verbeek 2 (1) - 3 

15 Pim Kleinjan 2 1 - 3 

16 Wil de Gids 1,5 (1) - 2,5 

17 Sam van Dongen 1,5 (1) - 2,5 

18 Jasper van Dis 0 2 0,5 2,5 

19 Ruud Gorseman (1) 1 - 2 

20 Alex van Trirum 0 1 (1) - 2 

21 Daniel Saane 0,5 (1) - 1,5 

22 Jurriaan Verbeek 0,5 (1) - 1,5 

23 Angel van Lennep - (1) - 1 

24 Timo Zunderman (1) 0 - 1 

25 David Prins 1 0 - 1 
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Open Kampioenschap Overschie 

In totaal 36 deelnemers streden op 3 december 2017 om de felbegeerde titel: Kampioen 

van Overschie. Het open toernooi was super gezellig en in alle drie de groepen was 

het bijzonder spannend. In groep A waren er drie grote kanshebbers op de titel, te 

weten Stefan Colijn (2322), Johan Quist (2307) en Roman Tomaszewski (2285). Als 

eerste haakt Johan enigszins af door tegen een onverwachte nederlaag aan te lopen. 

Doordat Stefan en Roman bleven winnen moest de beslissing gaan vallen in een 

onderling duel. Stefan werd - zoals hij zelf vertelde - redelijk overspeeld, maar had een 

gelukje toen Roman in tijdnood zijn koning liet instaan. In de laatste ronde had Stefan 

voldoende aan een remise tegen Arnout van Kempen om de titel te pakken met een 

fraaie score van 6,5 uit 7. Roman werd met 6 uit 7 tweede. De gedeelde derde plaats, 

met vijf punten, was voor Johan Quist, John van Baarle, Maurits de Jong en Ronald 

Ruijtenberg. 

 

In groep B speelde Arnout van Kempen het toernooi van zijn leven en werd met de 

winst van deze groep feitelijk derde overall met 5,5 punt. Hiermee werd hij tevens de 

beste speler van SGO dit toernooi. Op een gedeelde tweede plaats eindigden Aad 

Everwijn en Clement van Eijsden met 4 punten. Ook in groep C waren de spelers van 

SGO oppermachtig. Cor van Lennep speelde een goed toernooi en werd eerste met 4 

punten. Jurriaan Verbeek verbeterde zijn prestaties van de voorgaande jaren door met 

3,5 punt tweede te worden. De gedeeld derde plaats met 3 punten ging naar Mario 

Dirks, Rene Weerts, Martin Schluter en Willem van Randwijk.  

 

Eindstand Groep A (≥ 1850) 
 

Plaats 

Groep 
 

Plaats 

Totaal 
 

Naam 
 

Score 
 

Rating 
 

1 1 Stefan Colijn 6½ 2322 

2 2 Roman Tomaszewski 6 2285 

3 4 Johan Quist 5 2307 

  John van Baarle 5 2137 

   Maurits de Jong 5 2008 

   Ronald Ruijtenberg 5 1948 

7 8  Symon Algera 4½ 2054 

   Erik Both 4½ 2181 

9 10 Cor de Wit 4 2015 

   Marcel Terluin 4 1872 

   Gijs van Dongen 4 1858 

 

door: Ronald Verbeek en Marcel Terluin 
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Eindstand Groep B (≥ 1600 & < 1850) 
 

Plaats 

Groep 
 

Plaats 

Totaal 
 

Naam 
 

Score 
 

Rating 
 

1 3 Arnout van Kempen 5½ 1835 

2 10 Aad Everwijn 4 1813 

  Kees van Toor 4 1759 

  Clement van Eijsden 4 1781 

5 17 Niels van Diejen 3½ 1669 

  Sam van Dongen 3½ 1643 

  Pim Kleinjan 3½ 1807 

8 21 Ronald Verbeek 3 1799 

  Jacques Goud 3 1619 

  David Berendsen 3 1736 

11 28 Johan van der Griend 2½ 1823 

12 30 Richard Koopman 2 1700 

  Eli van der Heide 2 1796 

  Hans van Helden 2 1620 

  Roy Tholense 2 1700 

 

Eindstand Groep C (< 1600) 
 

Plaats 

Groep 
 

Plaats 

Totaal 
 

Naam 
 

Score 
 

Rating 
 

1 10 Cor van Lennep 4 1577 

2 17 Jurriaan Verbeek 3½ 1465 

3 21 Mario Dirks 3 1436 

  Rene Weerts 3 1403 

  Martin Schlüter 3 1489 

  Willem van Randwijk 3 1530 

7 28 Jesse van Dongen 2½ 1363 

8 30 Edwin van Kleeff 2 1383 

9 35 Ruud Gorseman 1 1280 

10 36 Jaya Khelawan 0 1000 
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Fiësta-del-Vitesse-de-Caïssa 

Een mooie opdracht: schrijf iets over de evenementen van of voor Schaakgenootschap 

Overschie, maar dan blijkt er toch een ruim verschil in interpretatie van het begrip 

‘evenement’ te zijn bij de Jaarboekcie. 

 

Activiteiten als het Uurtoernooi, de Bekercompetitie, het Open Kampioenschap van 

Overschie en het Fiësta-del-Vitesse-de-Caïssa zijn vanwege hun jaarlijkse karakter 

beslist niet onder die noemer te vangen. Juist dat snelschaakfestijn werd genoemd, 

maar dat toernooi bestaat al bijna net zo lang als de vereniging zelf. Toen ik in 1956 bij 

Schaakgenootschap Overschie kwam kenden ze al een snelschaakkampioenschap. 

Later, ongeveer eind jaren zestig, kreeg dit kampioenschap z’n huidige vorm en plaats 

op de kalender. 

 

Omdat we geen ronde van de interne competitie 

wilden plannen in de kerstvakantie, besloot het 

bestuur om op de tussenliggende clubavond het 

snelschaakkampioenschap te organiseren. Onze 

toenmalige voorzitter de heer J.A.W. Hammer 

had een kantoor aan de Heemraadssingel en 

daar sleutelden Dick Liefhebber en ik aan ons 

clubblad en bedachten ook de naam voor ons 

toernooi, dat een feest moest zijn met snelheid 

namens de schaakgodin Caïssa. Het zal de ware 

kenner duidelijk zijn dat onze kennis van het 

Spaans en/of Italiaans minimaal geweest moet 

zijn en even ‘Googlen’ was er toen nog niet bij. 

Een toernooi met een dienstverband van meer 

dan 50 jaar kun je toch echt geen evenement 

meer noemen: dat is een traditie. 

 

Na het voorgaande zal de goede lezer begrijpen 

dat de zinsnede uit ons jaarverslag: “Ook afgelopen seizoen hebben we het Vitesse-de-

Caïssa gehad, dat werd gevolgd door het snelschaaktoernooi van Overschie.”, niet 

geheel correct met de historische feiten en naamgeving corresponderen. “De winnaar 

was wederom Erik Brandenbrug.”, is dan weer wel feitelijk juist. Zo dit was tevens 

mijn bijdrage onder de titel: “Uit de oude doos!” 

 

“Maar hoe verliep nu het toernooi van dit seizoen?” Dit is wellicht op dit moment uw 

vraag als lezer van dit jaarboek. Als min of meer zelfbenoemde eindredacteur - en dus 

hiermee tevens plots coauteur van dit stuk - wilde ik u het hierna volgende verslag dat 

op onze website staat en is geschreven door onze voorzitter Ronald Verbeek, maar ook 

door: Rinus Degeling (en Serge Erdtsieck) 
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een impressie door middel van enkele foto’s, niet onthouden. 

 

“Onder de bezielende leiding 

van de jeugdleider Niels van 

Diejen en de jeugd trainers 

verliep het toernooi soepel en 

bovendien in bijzonder goede 

harmonie. Groep A werd met 

overmacht gewonnen door 

Kris van den Heuvel met 4 uit 

4. Vorig schaakseizoen won 

hij overigens groep B met 5 

uit 5. Zijn progressie is dus 

indrukwekkend. Later op de 

avond deed hij tevens mee met de senioren en boekte ook daar een aantal mooie 

overwinningen. Nick van Toledo, die er helaas mee gaat stoppen, pakte een mooie 

tweede plaats met 3 uit 4 . Shiva Ramdajal werd derde op basis van onderling resultaat.  

 

In groep B was het uitermate 

spannend, want twee spelers 

eindigde met 3½ punt en twee 

met 3 punten. Op SB-punten 

werd Arwien Kalloe eerste, 

werd Alexander Zee tweede 

en werden Arish Kalloe en 

Giel Donkers derde. In groep 

C zwaaide Wessel Visser de 

scepter met 5 uit 5! Max Staal 

werd knap tweede met 3½ 

punt en Iris Smit derde met 3 

punten. In groep D was Soufiane Bouchtaoui de baas met een prima score van 4,5 uit 

5. Tariq El Ghafiki werd tweede met 3½ punt en Alisha Khelawan derde met 2 punten. 

Groep E was ook spannend en werd ook op SB-punten beslist. Sami Oubouchra werd 

eerste, Aryan Ramdajal tweede en Toprak Lacin derde. 

 

Na de prijsuitreiking werden er door Serge Erdtsieck en Monique Verbeek, en met 

hulp van Mario Dirks en Niels van Diejen, nog een aantal groepsfoto’s genomen. Dit 

had de nodige voeten in de aarde want met zoveel jeugdspelers bleek het erg lastig te 

zijn om iedereen in één shot te kunnen vangen, maar na een aantal pogingen lukte het 

toch om het volgende plaatje te schieten. 
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Niet lang na afloop van het jeugdtoernooi kwam het eten binnen. Wederom met dank 

aan Verhage Fastfood en New Yangstse Kiang, die weer voor een uitstekende service 

zorgden en een royale korting gaven. 
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Inmiddels was het Prachthuis al redelijk volgelopen, zodat wij met zo’n 80 personen 

aan de gezamenlijke maaltijd konden beginnen. Direct na het eten ging wedstrijdleider 

Erik Brandenburg aan de slag met de indeling van het seniorentoernooi, maar voordat 

daar mee kon worden begonnen moest er ook van de senioren een groepsfoto worden 

gemaakt. Wat een chaos, want ook hier bleek de zaal bijna te klein om iedereen erop 

te krijgen. Vooral door de twee palen in de zaal. Maar met een beetje proppen bleek 

het toch te lukken en voor mij een mooi moment om een speech te houden. Het was 

namelijk een bijzondere avond, want het was de laatste grote happening in het 

Prachthuis. Immers er staat weer een gedwongen verhuizing op het programma. 

 

 
 

Het was ook erg fijn dat onze 

twee oudste leden Peter van 

Steenis (94) en Leo Meerman 

(96) gezellig een hapje mee 

kwamen eten. Onze andere 

nestor Frits van den Berg (86) 

kon er vanwege een toch wel 

vervelende val helaas niet bij 

zijn. Zij zagen samen met de 

andere aanwezigen hoe Hans 

Doornheim, op aangeven van 

enkele spelers van het vierde 
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team even in het zonnetje gezet werd als “Supporter van Verdienste”. Een officieuze 

titel die werd bedacht door Jurriaan Verbeek en Martin Schlüter, omdat hij bij bijna 

alle thuis- en uitwedstrijden van de teams aanwezig was geweest.  

Na het eten, rond 21:00 uur, 

kon het toernooi voor de 

senioren, aangevuld met een 

paar talentvolle jeugdspelers, 

beginnen. Met 40 deelnemers 

was het toernooi bijzonder 

sterk bezet, vooral omdat er 

veel spelers van het eerste en 

tweede team deelnamen. Het 

zal u wellicht niet verbazen 

dat “the one and only” Erik 

Brandenburg er uiteindelijk 

weer eens met de titel van door ging. In de voorronde was hij een half puntje aan 

Wijnand Rijnders kwijtgeraakt, maar in groep A behaalde hij de maximale score. Leuk 

om te zien dat, naast onze vaste klanten bij de wedstrijden van de senioren, Timo 

Zunderman, Sam van Dongen en Jurriaan Verbeek - ze zijn toch echt nog officieel 

jeugdleden - ook Shiva Ramdajal, Seppe Schön en Kris van den Heuvel het goed 

deden. Kris wist o.a. Jan de Liefde te verschalken. Voor de rest van de winnaars verwijs 

ik u graag naar de bijgaande eindstanden. 
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Na het seniorentoernooi begon om even voor 00.00 uur de prijsuitreiking. Han Smit 

had weer gezorgd voor een gevulde prijzentafel, zodat iedereen weer met een prijsje 

naar huis kon gaan. Ook hadden wij een tweetal dozen met dubbele boeken uit onze 

bibliotheek neergezet, die door de leden konden worden meegenomen. Mario Dirks 

moet nu waarschijnlijk een boekenkast gaan kopen. Kortom een zeer geslaagde avond! 

Met dank aan iedereen voor het deelnemen, het helpen en de superleuke sfeer! 

 

 
 

 

 
 

 

 

Eindstand Jeugd Groep A 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Kris van den Heuvel 4 7 

2 Nick van Toledo 3 2 

3 Shiva Ramdajal 2 3 

4 Jaya Khelawan 2 3 

5 Paul Groen 2 3 

6 Steven Groen 1 1 

7 Fabio van 't Hoff 1 0 

8 Seppe Schön 0 0 

Eindstand Jeugd Groep B 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Arwien Kalloe 3½ 7,25 

2 Alexander Zee 3½ 7,25 

3 Arish Kalloe 3 5,5 

4 Giel Donkers 3 5 

5 Rudram Ramasre 1½ 3,75 

6 Oktay Irmak ½ 0,75 
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Eindstand Jeugd Groep C 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Wessel Visser 5 10 

2 Max Staal 3½ 6,25 

3 Iris Smit 3 3,5 

4 Raniya Kalloe 2 1,5 

5 Julian de Souza 1 0,5 

6 Diya Koemarsingh ½ 1,75 

Eindstand Jeugd Groep D 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Soufiane Bouchtaoui 4½ 9,25 

2 Tariq El Ghafiki 3½ 5,25 

3 Alisha Khelawan 2 3,75 

4 Pari Koemarsingh 1½ 2,25 

5 Berat Irmak 1 2,25 

 
 

Eindstand Jeugd Groep E 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Sami Oubouchra 3½ 8,25 

2 Aryan Ramdajal 3½ 7,25 

3 Toprak Lacin 2½ 6,75 

4 Noah van Asperen 2 4 

5 Dave de Souza 2 3,5 

6 Harish Ramdajal 1½ 4,75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eindstand Senioren Groep A 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Erik Brandenburg 5 10 

2 Ronald Ruijtenberg 3 5,25 

3 Maurits de Jong 2½ 4 

4 Rob Hopman 2 3,5 

5 Karel Looijmans 1½ 2,5 

6 Daan Smit 1 2,25 
 

Eindstand Senioren Groep B 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Han Smit 4 7 

2 Hans Doornheim 3½ 7 

3 Jeroen van der Meer 3½ 5,5 

4 Ronald Verbeek 2 3,5 

5 Aad Everwijn 2 2 

6 Mario Dirks 0 0 
 

Eindstand Senioren Groep C 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Wijnand Rijnders 4½ 8,75 

2 Arnout van Kempen 4 6,5 

3 Niels van Diejen 3½ 5,25 

4 Ruud-Jan Kloek 2 1 

5 Fokke Lindeboom 1 0 

6 Wil de Gids 0 0 

Eindstand Senioren Groep D 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Jurriaan Verbeek 4 6 

2 Gijs van Dongen 3 3 

3 Serge Erdtsieck 2 1 

4 Sam van Dongen 1 0 

5 Cor van Lennep 0 0 
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Eindstand Senioren Groep E 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Martin Schlüter 4 6 

2 Edwin van Kleeff 2 2,5 

3 Jan de Liefde 2 2 

4 Jasper van Dis 1½ 2,25 

5 Bram van Lennep ½ 0,75 

 

Eindstand Senioren Groep F 
 

# 
 

Naam 
 

Pnt 
 

SB 
 

1 Timo Zunderman 4 6 

2 Kris van den Heuvel 3 3 

3 Ruud Gorseman 2 1 

4 Alex van Trirum 1 0 

5 Jim Zandvliet 0 0 

 

Reünietoernooi 

Aan het zeer geslaagde reünietoernooi van 2017 namen ruim 40 leden, oud leden en 

gasten deel. Naast een toernooitje, een simultaan en een gezamenlijk diner werd er 

vooral ook veel gelachen. 
 

Na een paar maanden van plannen, voorbereiden, oud leden vinden, uitnodigen 

versturen, aanmeldingen en afmeldingen verwerken, inkopen doen, controleren en 

nog meer inkopen doen, de lokale Chinees New Yangtse Kiang en Verhage Fastfood 

lastig vallen met de bestellingen voor het eten - met dank voor het alweer leveren van 

het werkelijke super lekkere eten tegen gereduceerde prijzen - was het zaterdag 24 juni 

2017 eindelijk zover! Vroeg opgestaan, een bakkie koffie gedronken met echtgenote 

Monique en Hans Doornheim (mijn wekservice), de auto ingeladen en hup naar de 

club gereden om de laatste voorbereidingen te treffen. Erik Brandenburg kwam gelijk 

met ons aan en wij zagen tot onze verbazing dat Cor Feelders al voor het pand in zijn 

auto zat te wachten. Hij dacht namelijk dat wij er al om 09:00 uur zouden zijn?! Gunstig 

want nu kon hij mooi helpen met sjouwen. 
 

Even na 10:00 uur kwam Jim Klinge met een grote glimlach het pand binnen stormen. 

Die glimlach werd alleen nog maar groter toen bleek dat het bakkie koffie gratis was. 

Even afremmen die man uit Holten, want hij wilde er vervolgens met de hele 

thermoskan vandoor gaan. Ook onze prominente oud-leden Hans Brobbel, Rob 

Hopman, Johan Quist en mijn oudste zoon Pim waren al zeer vroeg van de partij en 

dus werd het langzaam aan steeds drukker in het Prachthuis. Nagenoeg iedereen hielp 

vlijtig mee om de zalen gereed te maken voor het toernooi. In tegenstelling tot de ene 

Cor (Feelders), die altijd lekker op tijd is, werd de andere Cor (van Lennep), die altijd 

aan de late kant is, bij voorbaat al vroeg telefonisch gestalkt door Mario Dirks. Kortom 

wonder boven wonder waren alle senioren al vroeg aanwezig en kon ik ruim op tijd 

mijn gebruikelijke zeer korte speech houden, terwijl wedstrijdleider Erik Brandenburg 

een aantrekkelijke groepsindeling maakte. Aangezien bijna ons gehele eerste team 

meespeelde, aangevuld met zeer sterke spelers zoals Johan Quist, Rob Hopman en Jim 

Klinge, waren de eerste twee groepen van een buitencategorie. De gemiddelde rating 

door: Ronald Verbeek en Rinus Degeling 
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van de eerste groep was meer dan 2100 en die van de tweede groep meer dan 2000! 

 

Bij de jeugd verliep het in het 

begin minder soepeltjes. Het 

blijft vreemd dat jeugdleden 

zich opgeven en vervolgens 

zonder zich even netjes af te 

melden niet op komen dagen. 

Jeugdleider Niels van Diejen 

toonde zich echter erg creatief 

en gaf een kloksimultaan en 

liet de jeugd daarna nog even 

doorgeefschaak tegen elkaar 

spelen. Dit leidde tot heel veel 

rumoer en plezier. We hebben zelden zo’n stel enthousiaste schaakkinderen gezien. 

Hoewel kinderen: Mees Eijsermans is intussen 2 meter lang en dus nauwelijks meer 

als kind te herkennen. Na de lunch, die uiteraard weer uitstekend werd verzorgd door 

het horecateam Lonneke van Toledo, Monique Verbeek en Hans Doornheim, kon 

alsnog het jeugdtoernooi beginnen. Groep A bestond uit de jeugdspelers Max Staal, 

Kris van den Heuvel, Mees Eijsermans en Jaya Khelawan en in groep B speelden Lars 

van Kleef, Dave de Souza, Julian de Souza en Melis Kurtar. 

 

Gedurende het jeugdtoernooi was het aardig druk geworden in het Prachthuis en 

werden sommige bezoekers zelfs in een oogwenk omgetoverd tot deelnemer. Jan de 

Liefde, die alleen even kwam kijken, werd direct bij binnenkomst in de kraag gevat en 

achter een schaakbord gezet. Dit alles onder het toeziend oog van onze nestor Peter 

van Steenis, die met een bak koffie in de hand zichtbaar genoot van de buitengewoon 

goede sfeer. Als gastheer van de dag had ik mijzelf redelijk vrij gepland van andere 

taken dan met zoveel mogelijk personen een praatje houden. Dit leverde onder andere 

één nieuw lid op, want Rob Hopman besloot om weer lid te worden en het eerste team 

te komen versterken. U begrijpt dat ik hem direct het aanmeldingsformulier heb laten 

invullen en ondertekenen.  

 

De toernooien van de jeugd en senioren verliepen op rolletjes en leverden de volgende 

resultaten op. In groep 1 bleek Johan Quist met een score van 5 uit 5 een maatje te groot 

en won terecht het senioren toernooi. In groep 2 bleek Cor Feelders gelukkig weer zijn 

vorm en praatjes terug te hebben gevonden. Of kwam het door die warming up aan 

het begin van de dag? Groep 3 viel ten prooi aan Mario Dirks, wat een knappe prestatie 

is gezien ook de sterkte van deze groep, en groep 4 werd gewonnen door ‘good old’ 

Wil de Gids. Bij de jeugd won Mees Eijsermans de kloksimultaan tegen Niels van 

Diejen door het langst stand te houden. Het jeugdtoernooi werd gewonnen door Kris 
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van den Heuvel en groep B werd gewonnen door Lars van Kleef. Helaas kon ik de 

eindstanden van de jeugd niet meer vinden. Die zal ik wel ergen hebben laten liggen. 
 

Eindstand Senioren Groep 1 
 

# 
 

Naam 
 

SB 
 

1 Johan Quist 5 

2 Erik Brandenburg 2½ 

3 Robbert Fokkink 2 

4 Maurits de Jong 2 

5 Henk Ochtman 2 

6 Rob Hopman 1½ 
 

Eindstand Senioren Groep 2 
 

# 
 

Naam 
 

SB 
 

1 Cor Feelders 4 

2 Jim Klinge 4 

3 Karel Looijmans 2½ 

4 Henri Krop 2 

5 Albert Segers 1½ 

6 Marcel Terluin 1 
 

Eindstand Senioren Groep 3 
 

# 
 

Naam 
 

SB 
 

1 Mario Dirks 2½ 

2 Cor van Lennep 2½ 

3 Rinus Degeling 2 

4 Hans Brobbel 2 

5 Jurriaan Verbeek 1 
 

Eindstand Senioren Groep 4 
 

# 
 

Naam 
 

SB 
 

1 Wil de Gids 3 

2 David Prins 3 

3 Jasper van Dis 2 

4 Edwin van Kleeff 2 

5 Pim Verbeek 0 
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Na de toernooien gaf Johan Quist een simultaan op 27 borden. Op het eerste bord was 

een plek vrijgehouden voor Murphy Brunings, die nog steeds flink aan het revalideren 

was en tot ons plezier al een maand van te voren had aangekondigd zeker aan de 

simultaan mee te doen. Net als bij de kloksimultaan voor de jeugd hielden de meeste 

spelers lang stand en duurde het een tijdje alvorens de lege plekken konden worden 

opgevuld met verse krachten. 

Tegen 17:00 uur moest Johan 

Quist echter nog gezinsleden 

ophalen voor de gezamenlijke 

maaltijd en dus nam onze 

clubtrainer Rini Kuijf het van 

hem over. Ook hij bleek goed 

in vorm te zijn, want samen 

stonden ze maar 3 remises toe 

in 33 partijen en wel tegen Jim 

Klinge, Murphy Brunings en 

Marcel Terluin. 

 

Gedurende de simultaan werd er in de andere ruimte druk gesnelschaakt door de 

echte fanaten. Ook had Erik Brandenburg een tiental stellingen (schaakpuzzels) klaar 

gezet, oplopend in moeilijkheidsgraad. Er was veel animo om die op te lossen en als 

ik mijzelf niet vergis losten alleen Henk Ochtman en Cor Feelders alle puzzels op. 

Vooral de laatste paar puzzels bleken behoorlijk lastig te zijn. Een aantal jeugdleden 

deden ook mee en bleven lang puzzelen, vaak met de goede oplossing als resultaat.  

 

Om precies 17.45 uur eindigde de simultaan, die erg lang heeft geduurd. Altijd weer 

die Jim Klinge. De zaal werd daarom in rap tempo omgetoverd tot eetzaal, want om 

18:00 uur zou een enorme lading overheerlijk eten worden bezorgd. Na de maaltijd 

was er tijd en ruimte voor spelletjes en uiteraard gezellig bij kletsen onder het genot 

van een drankje. Rond oud lid Dick Bothof verzamelden een aantal jongere ouderen 

zich aan een soort van stamtafel om eens flink wat mooie herinneringen op te halen. 

Ook leuk om te zien was dat Max Staal - naar mijn mening een groot talent, maar niet 

de enige want ik was onder de indruk van wel meer jeugdleden deze dag - nog steeds 

aan het schaken was. Eerst tegen meester Cor van Lennep en daarna tegen meester 

Niels van Diejen. Het viel op dat hij, op het eten na, de hele dag heeft geschaakt. Hij 

heeft er dus een goede motor in zitten. Na binnenkomst van de andere leden van de 

Van-Lennep-clan begon de spelletjesavond eigenlijk pas echt. Met groot vermaak 

werden er onder andere een paar potjes Weerwolven gespeeld onder de bezielende 

leiding van Jurriaan Verbeek. Rond 23:00 uur was het in het Prachthuis enigszins 

rustiger geworden en konden we de boel opkuisen en rond middernacht huiswaarts 

keren. Het was een geslaagde dag, met dank aan de medewerkers en aanwezigen. 
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Koningsdag 

Op 27 april is SG Overschie 

traditiegetrouw van de partij 

bij de Koningsdagviering in 

Overschie (uiteraard was dit 

voorheen Koninginnedag op 

30 april), dat tot onze vreugde 

weer werd georganiseerd op 

en in de directe omgeving van 

het Saenredamplein in plaats 

van in het vele malen minder 

gezellige Sidelingepark. Onze 

vereniging beschikt op deze 

dag altijd over één of meerdere kraampjes, waarop ten minste een aantal schaakborden 

worden klaargezet om een potje te kunnen spelen. Het kernteam bestaat intussen al 

weer geruime tijd uit het trio Monique Verbeek, Ronald Verbeek en Hans Doornheim, 

die doorgaans kunnen rekenen op de hulp van Niels van Diejen, Erik Brandenburg, 

Arnout van Kempen en Jurriaan Verbeek, maar ook het vaste bezoek van Wil de Gids, 

Mario Dirks, Cor van Lennep, Pim Verbeek en Ricardo van Oldenbarneveld. 

 

Dit jaar werden onze kramen 

weer druk bezocht. Uiteraard 

door de genoemde personen, 

maar ook door Jasper van Dis, 

David van  der Vloed, diverse 

jeugdleden en enkele andere 

bezoekers van de vrijmarkt. 

Vaak voor een gezellig praatje 

pot of een potje schaak, maar 

soms ook vanwege interesse 

in het lidmaatschap van SGO. 

Het is dus niet ongebruikelijk 

dat het koningsdagteam een paar nieuwe leden werft op Koningsdag. Oftewel het is 

niet alleen erg gezellig bij SG Overschie op Koningsdag, er wordt ook druk gepromoot.  

 

Koldertoernooi 

Elk jaar wordt met Pasen een toernooi georganiseerd voor de jeugd. De afgelopen jaren 

heeft dit zich steeds meer ontwikkelt tot een koldertoernooi, wat ook het geval was in 

het seizoen 2017-2018. Er werden weer meerdere zakken met paaseieren aangeschaft, 

die tijdens het schaken gebruikt werden in plaats van pionnen, paarden, torens, lopers 

door: Niels van Diejen 

door: Serge Erdtsieck 
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etc. Anders dit jaar was dat tijdens het toernooi, de functie van de paaseieren ook kon 

veranderen. Zo konden de paaseieren op het ene moment paarden zijn en dan opeens 

lopers! Deze spelvorm is al jaren ontzettend populair bij zowel de jeugdleden als de 

jeugdtrainers, omdat er elk jaar een ontzettend gezellige chaos ontstaat. Het toernooi 

heeft geen echte toernooivorm, in de zin dat er geen standen bij worden gehouden. De 

kinderen spelen voor paaseieren ofwel proberen er zoveel mogelijk van te verzamelen. 

Na afloop van het schaken mochten de kinderen nog paaseieren gaan zoeken in het 

Prachthuis. Dit was extra speciaal omdat dit de laatste keer was dat er geschaakt zou 

worden in het Prachthuis, in ieder geval door Schaakgenootschap Overschie. Het 

toernooi zal hoogstwaarschijnlijk een andere vorm gaan krijgen in de nieuwe locatie, 

de Grote Kerk, maar daarover volgend jaar meer. 

 

 
 

 

 
 

 
 

  



 

  Schaakgenootschap Overschie - Jaarboek Seizoen 2017-2018 67 
 

Uitgelicht 

Overschie 1: Feelders vs. Brindza 

Mij is gevraagd om als topscoorder van het afgelopen seizoen één van mijn partijen te 

becommentariëren c.q. een verhaal erbij te schrijven. Ik heb gekozen voor mijn partij 

tegen Brindza, uit de zesde ronde tegen Erasmus. Eerst dacht ik nog aan de partij tegen 

de Willige Dame (eerste ronde), omdat deze partij met een paar leuke aanvallende 

zetten werd beëindigd. De tegenstander heeft de tornado die op hem afkwam totaal 

niet zien aankomen. De reden dat ik deze partij niet kies is dat mijn tegenstander op 

het moment suprême niet de juiste zet(ten) deed. Wel een hele leuke overwinning, 

maar uiteindelijk met iets teveel medewerking van mijn tegenstander. Daarbij om 

topscoorder te worden was deze partij (nog) niet van belang omdat er nog vele partijen 

dienden te volgen. 

 

Ik heb dus gekozen voor de voorlaatste wedstrijd. Deze partij was wel van belang, 

omdat wij die wedstrijd ook als team moesten winnen om kampioen te worden. Ook 

voor mijzelf was deze partij van belang, omdat ik één wedstrijd had gemist, maar toch 

nog bovenaan stond op de topscoorders lijst van de promotieklasse.  Mijn tegenstander 

had ruim 2050 aan rating en was dus een geduchte tegenstander waarvan je niet 

zomaar wint. Dus voor mij was er spanning of wij als team wel zouden winnen en of 

ik zou winnen van mijn tegenstander. Gelukkig had ik weer eens wit en kon ik mijn 

favoriete opening spelen. Toch altijd prettig als je tegen een goede tegenstander speelt. 

De opening verliep onregelmatig en daarom des te leuker. 

 

WIT Cor Feelders  ZWART Zoltan Brindza 

TEAM Overschie 1  TEAM Erasmus 1 

COMPETITIE RSB Promotieklasse  BORD 3 

RONDE 6  DATUM 19 maart 2018 
 

d4 1 Pf6 

Lg5 2 e6 

Pd2 3 h6 

Lh4 4 g5 

Lg3 5 Ph5 

Le5 6 Lg7 

Lxg7 7 Pxg7 

e4 8 d5 

c3 9 Pc6 

h4 10 gxh4 

   

e5 11 Pf5 

Ph3 12 Ld7 

Ld3 13 Pce7 

Pf4 14 c5 

Ph5 15 Db6 

Pf6+ 16 Kd8 

dxc5 17 Dxc5 

Pb3 18 Db6 

Dh5 19 Le8 

Td1 20 a5 

   

door: Cor Feelders 
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0-0 21 Pg3 

Dg4 22 Pg6 

Tfe1 23 Kc7 

Pd4 24 Pe4 

Lxe4 25 dxe4 

Dxe4 26 Td8 

b4 27 axb4 

Tb1 28 Lc6 

De3 29 h3 

Txb4 30 Da6 

   

g3 31 Lg2 

Teb1 32 h5 

f3 33 b6 

Pb5+ 34 Kc8 

Pd6+ 35 Txd6 

exd6 36 Da7 

Txb6 37 Tf8 

Dc5+ 38  

   

1 - 0 

   
 

 

1. d4 Pf6, 2. Lg5 e6, 3. Pd2 
 

Ik opende de partij tegen Zoltan Brindza op een voor mij ongebruikelijke manier. 

Normaal speel ik 3. e4, maar ik wilde deze keer eerst eens de kat uit de boom kijken. 
 

3. ... h6, 4. Lh4 g5!? 
 

De zet g5 is zeer verrassend en een knuppel in het hoenderhok. Zwart geeft hiermee 

eigenlijk zijn korte rokade op. 
 

5. Lg3 Ph5? 
 

Na 5. Lg3 is de stelling enigszins in mijn voordeel en met 5. … Ph5? denkt zwart niet 

aan zijn ontwikkeling. Hij gaat verder met het verzwakken van zijn koningsvleugel. 

Hier had ik uiteraard rekening mee gehouden na 4... g5. 
 

6. Le5 
 

Al zeg ik het zelf: hier staat wit al heel lekker. 6. ... f6 faalt op 7.e3, zwart staat dan 

namelijk erg slecht. Ook na 6. ... Pg7, 7. e3 

krijg je een zeer mooie stelling voor wit. 
 

6 ... Lg7 
 

Ook hier succes voor mij, want ik raak 

geen loper kwijt tegen een zwart paard. 
 

7. Lxg7 Pxg7, 8. e4 
 

De zwarte stukken staan slecht opgesteld, 

terwijl wit een normale opstelling heeft. 

Volgens Fritz was 8. h4 nog beter geweest, 

maar in mijn beleving is e4 beter. Zie het 

hiernaast geplaatste diagram. 
 

8. ... d5 
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Zwart probeert hier de stelling van wit in het centrum aan te tasten. 
 

9. c3 
 

Deze zet houdt de spanning in centrum vast. 
 

9. ... Pc6 
 

Eindelijk ontwikkeling voor zwart, eerste stuk wat op een goed veld staat. 
 

10. h4! 
 

Nu speel ik wel h4. Een offer om de zwarte stelling nog slechter te maken. Fritz is het 

hier ook helemaal mee eens, want die geeft wit hier een voorsprong. 
 

10. ... gxh4, 11. e5 
 

Helaas niet helemaal de juiste zet. De aangewezen zet is 11. Pgf3 en wit staat zeer goed. 
 

11. ... Pf5 
 

Het paard staat dan wel op goed veld, maar doet verder helemaal niets. Het kost weer 

een zet die zwart beter kon gebruiken voor zijn ontwikkeling. 
 

12. Ph3 
 

Volgens Fritz inderdaad de beste zet, terwijl ik deze op gevoel speelde. Schaken is niet 

alleen rekenen, maar je moet ook echt wel een beetje gevoel hebben voor gevaar en 

dreiging. In ieder geval heeft wit veld f4 ter beschikking voor zijn paard, dat best een 

prettig veld is voor het paardje. 
 

12. ... Ld7, 13. Ld3 Pce7, 14. Pf4 
 

Dit moest nu wel, anders kan zwart Pg6 spelen en is Pf4 niet meer mogelijk. Als zwart 

nu 14. ... Pg6 speelt heeft wit 15. Ph5, gevolgd door Pf6 met een geweldige stand. 

Eigenlijk was 13. ... Pce7 een verloren zet. 
 

14 ... c5 15. Ph5! 
 

Dus toch!! Zwart dreigde een tweede pion te winnen, maar dan komt na Pf3 het 

antwoord Txh4, met weer een extra stuk inde komende aanval. 
 

15. ... Db6, 16. Pf6+ Kd8, 17. dxc5 

16. … Kd8 is ‘the only move’ en mijn zeventiende zet is eigenlijk ook geen keus. 
 

17 ... Dxc5 
 

Na 17. ... Dxb2?! zou wit na Tb1 nog meer aanvalskracht hebben. De zwarte stukken 

staan allemaal heel ongelukkig. Wit staat op dit moment 1,5 punt voor volgens Fritz. 
 

18. Pb3 Db6 
 

Volgens Fritz was Dc7 veel beter. Db6 ziet er logischer uit. Hier had ik ook rekening 

mee gehouden. 
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19. Dh5 
 

Ik ga verder met optimaliseren van mijn 

stelling, terwijl zwart problemen heeft op 

beide vleugels. 
 

19. ... Le8 
 

Optisch de enige zet, echter ik kan nu heel 

hard toeslaan. Zie het hiernaast geplaatste 

diagram. 

Ik had hier het volgende moeten spelen: 

20. Lxf5 Pxf5, 21. Pxd5! exd5, 22. Dxf5. 

Hiermee win ik een pion terug en heb een  

geweldige stelling. Smetje op de partij. Ik 

had het wel gezien, maar ik verrekende 

mijzelf en dacht dat het niet goed zou zijn. Ik koos daarom om 20. Td1 te spelen. 
 

20. Td1 a5 
 

Een verrassende zet, maar zwart moet uiteraard iets. 
 

21. 0-0 (!) Pg3 
 

Zwart trapt in de val. Het is moeilijk te zien, maar in plaats van kwaliteitswinst verliest 

hij een stuk als hij voor de toren op f1 gaat. 
 

22. Dg4 Pg6 
 

Als zwart 22. … Pxf1 speelt dan volgt 23. Dg7 en staan er twee stukken van zwart in. 

Speelt hij het paard weg, dan volgt Dxh8, Kc7 en Pxe8. Speelt hij 23. ... Tg8, dan volgt 

24. Pxg8 Pg3 en 25. Df6 en is één van beide paarden niet meer te redden. Fritz geeft 

overigens ook aan dat wit na 22. ... Pxf1 gewonnen staat. 
 

23. Tfe1 Kc7, 24. Pd4 Pe4, 25. Lxe4 dxe4 
 

Het wordt tijd om ook wat te gaan innen. Het is wel een moeilijke keuze met welk stuk 

te slaan. Ook hier speelde ik dus weer een beetje op gevoel. 
 

26. Dxe4 Td8, 27. b4 axb4 
 

De beslissende fout. Nu gaat de stelling ook aan die kant helemaal open. Het moest er 

van komen dat zwart eens een fout zou maken. De stelling was er rijp voor en zwart 

was helemaal murw gespeeld. 
 

28. Tb1! 
 

Deze zet is door zwart over het hoofd gezien. 
 

28. ... Lc6, 29. De3 h3 
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Wanhoop! 
 

30. Txb4 Da6, 31. g3 
 

Uiteraard geen kans geven. Zwart staat 

met de pion op h3 zichzelf in de weg. 
 

31. ... Lg2 
 

Zwart wil ten koste van een tempo zijn 

loper behouden. 
 

32. Teb1 h5, 33. f3! 
 

Nu wordt b7 pijnlijk, zwart stort in. Zie 

het diagram hiernaast. 
 

33. ... b6, 34. Pb5+ Kc8 
 

Er is geen houden meer aan. 

 

35. Pd6+ Txd6, 36. exd6 Da7, 37. Txb6 Tf8, 38. Dc5+ 

… en mat is niet meer te voorkomen (1-0). 

 

Al met al een prima overwinning, waar volgens Fritz ook niets op af te dingen valt. 

Soms heb je van die partijen waar alles gewoon goed in gaat. Ik ben vooral trots op 

mijn 21e zet: de rokade ondanks het dreigende kwaliteitsverlies, maar ook mijn 10e zet 

h4. Na deze partij moest ik nog de laatste ronde winnen om topscoorder te worden en 

dat gebeurde ook. Ik won mijn laatste partij en ben nu de laatste topscoorder van de 

Promotieklasse ooit! Immers deze verdwijnt. Prettig om zo te worden opgenomen in 

de annalen.  

 

Overschie 2: Schukking vs. Smit 

Als trotse topscoorder van het tweede team en de RSB Klasse 1A met 6 uit 7 - gedeeld 

eerste met Ricardo Klepke (2236) en vóór John van Baarle (2131) - mag een partij van 

Daan Smit natuurlijk niet ontbreken. Hij koos voor de volgende leuke miniatuur uit 

de 6e ronde tegen HZP Schiedam 1, waarvan het aantal zetten omgekeerd evenredig 

was aan de tijd die hij nodig had om deze in te leveren bij de redactie van dit jaarboek.  

 

De partij is een goede illustratie van de uitstekende vorm waarin Daan dit seizoen 

verkeerde en nog steeds verkeert. Na een prima gespeelde opening heeft hij maar één 

enkele kans nodig en straft de fout van zijn tegenstander 13. d4? dan ook genadeloos 

af. Zijn eigen commentaar bij deze partij is net zo kort als de partij zelf, maar meer 

toelichting is eigenlijk ook niet nodig: het is éénrichtingsverkeer en geforceerd mat na 

slechts 18 zetten. 

door: Daan Smit en Albert Segers 
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WIT Andries Schukking  ZWART Daan Smit 

TEAM HZP Schiedam 1  TEAM Overschie 2 

COMPETITIE RSB Klasse 1A  BORD 6 

RONDE 6  DATUM 5 maart 2018 
 

b3 1 e5 

Lb2 2 Pc6 

e3 3 d6 

c4 4 Lf5 

d3 5 Pf6 

Pd2 6 Le7 

Tc1 7 Lg6 

a3 8 0-0 

Dc2 9 a5 

Pgf3 10 Pd7 

   

Le2 11 f5 

e4 12 Pc5 

d4 13 fxe4 

Pxe5 14 dxe5 

dxc5 15 Txf2 

Td1 16 Df8 

b4 17 e3 

Db3 18 Txe2+ 

   

0 - 1 

   
 

 

Opmerkingen van baas Daan: 

13. d4? is een slechte zet. Veel beter is 13. 0-0 

waarna het nog een echte partij is. 15. ... 

Txf2!: altijd leuk om zulke zetten te spelen! 

 

Leuk om ook nog te vermelden is dat met 16. 

Kxf2 wit zijn dame verliest door 16. … e3+ 

(zie diagram). 

Tot slot ging de partij vanaf het diagram 

verder met 16. Td1 Df8, 17. b4 e3 en 18. Db3 

Txe2+, waarna wit logischerwijs opgaf. Na 

het gedwongen 19. Kxe2 volgt namelijk 19. 

… Df2#.  

 

Overschie 3: Hoogenboom vs. Erdtsieck 

In het jaarverslag van Overschie 3 schreef ik reeds kort over de personele problemen 

die wij hadden tegen Krimpen a/d IJssel. Serge Erdtsieck, die liever niet had gespeeld 

omdat hij niet alleen vocht tegen zijn tegenstander, maar ook tegen een vervelend 

griepje, leverde uiteindelijk een bijzondere partij af en bovenal een zeer belangrijk 

resultaat. Serge, spelend met zwart, bracht zoals hij wel vaker doet een Caro-Kann op 

het bord en tot en met zet 20 was dit een vrij standaard partij. Daarna volgen echter 

een aantal interessante momenten. 

door: Niels van Diejen 
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WIT Eduard Hoogenboom  ZWART Serge Erdtsieck 

TEAM Krimpen a/d IJssel 3  TEAM Overschie 3 

COMPETITIE RSB Klasse 2C  BORD 3 

RONDE 5  DATUM 16 februari 2018 
 

e4 1 c6 

d4 2 d5 

Pc3 3 dxe4 

Pxe4 4 Lf5 

Pg3 5 Lg6 

h4 6 h6 

Pf3 7 Pd7 

Ld3 8 Lxd3 

Dxd3 9 e6 

Lf4 10 Pgf6 

0-0-0 11 Le7 

Kb1 12 Pd5 

Ld2 13 0-0 

Pe4 14 P7f6 

g3 15 Db6 

Pe5 16 Tad8 

c3 17 Pxe4 

Dxe4 18 c5 

dxc5 19 Lxc5 

f4 20 Le3 

Pc4 21 Dc6 

Dd3 22 Lxd2 

Pe5 23 Pxc3+ 

   

Dxc3 24 Dxc3 

Lxc3 25 Lxc3 

Pc4 26 Lb4 

Kc2 27 f6 

Pb2 28 Kf7 

Pd3 29 La5 

Thf1 30 Td5 

Tf3 31 Tc8+ 

Kb2 32 Tc3 

Pe5+ 33 fxe5 

Txd5 34 exd5 

Txc3 35 Lxc3+ 

Kxc3 36 exf4 

gxf4 37 Ke6 

Kd4 38 g6 

a3 39 b6 

a4 40 Kd6 

Kd3 41 Kc5 

Kc3 42 d4+ 

Kd3 43 Kd5 

Kd2 44 Ke4 

Ke2 45 Kxf4 

0 - 1 

   
 

 

De notatie tot en met de twintigste zet levert ons de hierna afgebeelde stelling op. De 

partij was tot hier aan toe nog vrijwel compleet in evenwicht (0.10 volgens Fritz 14) en 

wat dat betreft dus nog weinig spannend is. Zet 21. Pc4 levert echter de eerste echte 

breuk op in de stelling. Aangemerkt met een score van -0.40 kunnen we spreken van 

een kleine fout, die iets meer dan een tempoverlies oplevert. Het antwoord van zwart, 

21. ... Dc6, zet druk op de witte stelling vanwege de duidelijke dreiging van 22. ... Pxc3+ 

dat winst van de dame als gevolg kan hebben. Wit is dus zeker verplicht om actie te 

ondernemen en doet dit met 22. Dd3. Een blunder van jewelste vanwege 22. Pb6. Een 
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aanval op de witte dame en tevens plots 

een tweevoudig aangevallen wit paard. 

Serge speelde (onder lichte druk) helaas 

het mindere 22. ... Lxd2. Het levert hem 

een voordeel van -1.35 punten op, wat -4 

punten had kunnen zijn, maar de stelling 

brak hiermee wel definitief volledig open. 

Daarnaast had Serge de mogelijkheid om 

verder door te drukken. Zijn tegenstander 

speelde vervolgens echter het behoorlijk 

onbegrijpelijke 23. Pe5?. De stelling vliegt 

naar een -5 voorsprong voor Serge die, in 

tegenstelling tot zijn tegenstander, niet de 

dreiging van 23. ... Pxc3 was vergeten, die 

we op zet 22 ook al zagen. 24. Dxc3 volgt en dat levert de volgende stelling op. Precies 

waarom ik ook graag deze partij wilde. Er zit namelijk een venijnige truc in. 
 

Serge speelde hier 24. ... Dxc3, gevolgd 

door 25. bxc3 Lxc3. Dit levert hem twee 

pionnen voorsprong op, maar beter was 

geweest 24. ... Dxh1!! 25. Txh1 Lxc3 en hij 

staat een toren en pion tegen een kwaliteit 

voor, wat de wedstrijd onmiddellijk had 

beslist. We kunnen het hem niet kwalijk 

nemen, want het uitspelen van de partij 

was minstens zo fraai. 26. Pc4 Lb4, 27. Kc2 

f6, 28. Pb2 Kf7, 29. Pd3 La5, 30. Thf1 Td5, 

31. Tf3 Tc8+, 32. Kb2 Tc3. Volgens Fritz 

was 32. ... Lc3+ beter, maar Tc3 lokte de 

volgende leuke, maar falende, combinatie 

uit: 33. Pe5+?? (wit geeft zijn laatste kans 

helemaal weg) 33. … fxe5, 34. Txd5 exd5, 35. Txc3 Lxc3+, 36. Kxc3 exf4!! Logisch lijkt 

36. ... e4, omdat zwart dan twee verbonden vrijpionnen heeft, maar het principe van 

wit zijn laatste pionnen verzwakken weegt zwaarder dan het principe van twee 

verbonden vrijpionnen. De zet 36. ... exf4 had een waardering van -12, waar Fritz -9 

aan 36. ... e4 geeft. Nog steeds een ruim gewonnen stelling, maar wellicht een leuk 

principe voor vele schakers om wat aandacht aan te besteden, inclusief mijzelf. 
 

Hierna volgen nog de zetten 37. gxf4 Ke6, 38. Kd4 g6, 39. a3 b6, 40. a4 Kd6,  41. Kd3 

Kc5, 42. Kc3 d4+, 43. Kd3 Kd5, 44.K d2 Ke4 en 45. Ke2 Kxf4 waarna wit eindelijk de 

handdoek in de ring gooit. Er zaten een aantal geweldige tactische mogelijkheden in 

de partij, die beide partijen uiteindelijk niet altijd even goed zagen, maar 23. ... Pc3 was 
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uiteindelijk dé essentiële zet waarmee de partij gewonnen werd. Dat gecombineerd 

met de finesse van 36. ... exf4 in plaats van 36. ... e4 en de niet te onderschatten effecten 

van de griep van Serge, maken dit een uitermate goede partij van zijn kant. Die 

daarnaast niet te vergeten ook van groot belang was voor het kantelen van de 

teamwedstrijd. Daarnaast is het erg leuk om het eindspel nog eens goed te bekijken, 

aangezien er hier en daar kleine nuances waren die van beide partijen beter hadden 

gekund en misschien gebruikt kunnen worden in stellingen die meer gelijk zijn. 

 

Overschie 4: Schrumpf vs. Verbeek 

Ronald Verbeek was de super-sub van Overschie 4 dit seizoen en scoorde 3 uit 3! Zijn 

partij in de zesde ronde tegen Hans Schrumpf van HZP Schiedam was belangrijk 

omdat mede hierdoor handhaving van het vierde team werd veilig gesteld. De 

kwaliteit van deze partij was misschien niet hoog, maar dit wordt ruimschoots 

gecompenseerd door het hoge vermakelijkheidsgehalte. Hans Schrumpf wordt - na 

een forse blunder op zet 16, Db3 had wit in de partij gehouden - vakkundig 

kaalgeplukt en geschoren. Zie het eigen commentaar van Ronald Verbeek hierna. 

 

WIT Hans Schrumpf  ZWART Ronald Verbeek 

TEAM HZP Schiedam 2  TEAM Overschie 4 

COMPETITIE RSB Klasse 3A  BORD 2 

RONDE 6  DATUM 19 februari 2018 
 

e4 1 c5 

Le2 2 Pc6 

f4 3 d6 

Pf3 4 g6 

0–0 5 Lg7 

c3 6 Pf6 

d3 7 0–0 

Dc2 8 Dc7 

Ld2 9 Tb8 

a4 10 a6 

Pa3 11 Ld7 

d4 12 cxd4 

cxd4 13 Tbc8 

Tac1 14 Db6 

Lc3 15 Pb4 

   

Dd2 16 Pxe4 

De3 17 Pxc3 

bxc3 18 Pd5 

Dd2 19 Db3 

Pb1 20 Lxa4 

c4 21 De3+ 

Kh1 22 Dxd2 

Pbxd2 23 Pxf4 

Tfe1 24 Pxe2 

Ta1 25 Pxd4 

Txa4 26 Pxf3 

gxf3 27 Lc3 

Td1 28 Lxd2 

Txd2 29 Tc7 

0 - 1 

   
 

door: Ronald Verbeek en Albert Segers 
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Net als op het WK voetbal zijn de omstandigheden soms cruciaal.  De pot tegen HZP 

Schiedam 2 moest en zou gewonnen moeten worden. Kortom schaken onder lichte 

hoogspanning. Je kent dat wel, dat gevoel. Teamcaptain Ed van Kleeff offerde - hoewel 

hij beter is dan hijzelf denkt - zich op door op bord 1 te gaan zitten. Zelf werd ik op 

bord 2 geparkeerd en kwam tegen de veel bier drinkende Hans Schrumpf te spelen. 

Iemand met een relatief lage rating, maar die bekend staat als iemand die nog weleens 

kan winnen van een sterke speler. Een gewaarschuwd mens … 
 

Zelf speelde ik met zwart en had deze keer geen zin om Frans te spelen. Onder het 

genot van meerdere biertjes speelde Hans Schrumpf de eerste tien zetten vrij snel. Nu 

ben ik over het algemeen wel redelijk thuis in het Siciliaans, maar de stelling met 2. 

Le2 in combinatie met f4 die ik tegen kreeg had ik ook nog nooit gezien, laat staan op 

het bord gehad. Enige voorzichtigheid was dan ook geboden. Ik had mijzelf een paar 

keer op de gebruikelijke wijze met d5 kunnen bevrijden, maar ik wilde de zaak 

gecompliceerd houden en op de damevleugel toeslaan. Op de veertiende zet kon ik 

eindelijk het initiatief grijpen door Db6 te spelen, met een kijk ook op de witte 

monarch. Op zet 16 (en bier 7) maakte mijn tegenstander echter een blunder, waarna 

ik met het betere Pacman-werk kon beginnen ofwel ik won om de aantal zetten een 

pion. Na zet 29 stond ik inmiddels vier pionnen voor en dat deed Hans Schrumpf 

besluiten om enigszins mompelend huiswaarts te keren. O, en gelukkig werkte de 

tactiek van onze teamcaptain uitzonderlijk goed en werd deze belangrijke wedstrijd 

gewonnen, waardoor de handhaving een feit was! 
 

Bekerteam: Segers vs. Sideras 

De grote charme van het bekertoernooi is natuurlijk de directe afvalrace. Elke partij is 

belangrijk, maar voorbereiden is ondoenlijk omdat de kleurverdeling geloot wordt en 

het voorspellen van je tegenstander is lastig gezien de sterk wisselende opstellingen. 

Mijn tegenstander met de bijzondere naam Kostandinos Sideras speelde tegen de 

doorschuifvariant van de Caro-Kann het minder gebruikelijke 3. ... c5. Dit had ik nog 

nooit eerder op het bord gehad, maar ik wist wel dat slaan op c5 en proberen de pion 

zolang mogelijk voor te blijven (met o.a. Le3) kans op succes zou kunnen bieden. 
 

WIT Albert Segers  ZWART Kostandinos Sideras 

TEAM Overschie  TEAM Spijkenisse 

COMPETITIE RSB Beker  BORD 3 

RONDE 3 (kwartfinale)  DATUM 16 februari 2018 
 

e4 1 c6 

d4 2 d5 

e5 3 c5 

   

dxc5 4 Pc6 

Pf3 5 e6 

Le3 6 Ph6 

   

door: Albert Segers 
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Lb5 7 Da5+ 

Pc3 8 Pf5 

a3 9 Pxe3 

fxe3 10 g6 

b4 11 Dc7 

0-0 12 Lg7 

Dd4 13 0-0 

Lxc6 14 bxc6 

Tab1 15 f6 

exf6 16 Txf6 

Dd3 17 a5 

b5 18 cxb5 

Pxd5 19 Da7 

Pxf6+ 20 Lxf6 

Dxb5 21 La6 

   

Dc6 22 Lxf1 

Tb7 23 Da6 

Dc7 24 Dxb7 

Dxb7 25 Tf8 

Kxf1 26 e5 

Ke2 27 Tf7 

Dd5 28 e4 

Pe5 29 Lxe5 

Dxe5 30 Tf5 

De6+ 31 Kg7 

c6 32 Tf6 

De5 33 Kf7 

c7 34  

   

1 - 0 

   
 

 

De opening werd door ons beiden niet 

optimaal gespeeld. Ik zal jullie de details 

besparen, maar 7. Lb5 en 7. ... Da5+ waren 

niet zo best. Met 9. a3! (zie diagram) grijp 

ik alsnog de kans op voordeel. Zwart kan 

daarmee namelijk de pion op c5 niet meer 

terugwinnen. Daartegenover staat het feit 

dat mijn pionnenstelling verminkt is door 

9. ... Pxe3.  
 

10. fxe3 g6, 11. b4 
 

Ik speelde bijna 11. 0-0?, maar dan had ik 

na 11. ... Lxc5!, 12. b4 Lxe3+ lelijk op mijn 

neus gekeken. 
 

11. ... Dc7, 12. 0-0 Lg7, 13. Dd4 0-0, 14. Lxc6 bxc6, 15. Tab1 f6! 
 

Dit is de juiste reactie, want het witte voordeel is nu zeer gering. 
 

16.exf6 Txf6 
 

Het ziet er enigszins vreemd uit, maar Fritz geeft dit ook als beste zet. Hoewel Lxf6 

zeker gelijkwaardig is. 
 

17. Dd3 a5, 18. b5 cxb5? 
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18. … cxb5 is een blunder (zie diagram), 

waarschijnlijk omdat mijn tegenstander 

de zet 19. b6 niet wilde toelaten. Fritz 

geeft doodleuk de volgende fantastische 

variant: 18. ... Da7?!, 19. b6 De7!, 20. Pa4 

La6, 21. Dxa6! Txa6, 22. b7 Txf3, 23. b8D+ 

(23. Txf3 Le5), 23. ... Tf8, 24.T xf8+ Dxf8, 

25. Db7 Ta8, 26. Dxc6 met alsnog voordeel 

voor wit. Zwart heeft natuurlijk evenwel 

een nuttigere 18e zet, bijvoorbeeld 18. ... 

Tf8 en 19. b6?! De7!.  
 

19. Pxd5! 
 

Deze tactische wending wint op slag: wit 

wint de kwaliteit omdat na 19. ... exd5 de zetten 20. Dxd5+ en 21. Dxa8 volgen. In deze 

variant wreekt zich dan toch de zet 16. ... Txf6 in plaats van 16. ... Lxf6. 
 

19. ... Da7 
 

19. ... Dxc5 en 20. Txb5 gevolgd door 21. Pxf6+ is niet beter. Zwart wil de mogelijkheid 

La6 in de stelling houden als wit met de toren of dame op b5 slaat. 
 

20. Pxf6+ Lxf6, 21. Dxb5! 
 

Wit slaat toch op b5 (!), gewoon omdat het kan! Altijd lekker als je in gewonnen stelling 

(met weinig tijd) een geforceerde winst ziet. 
 

21. ... La6, 22. Dc6 Lxf1 
 

Het is weer tijd voor een diagram, want 

op zet 23 volgt de genadeklap. Kortom we 

naderen het einde van de partij. 
 

23. Tb7! 
 

Voor de volledigheid de pointe van deze 

zet: vanwege de mataanval via de 7e rij 

moet zwart zijn dame inleveren en er blijft 

tevens nog extra materiaal hangen. 

 

Hoewel het na de 23e zet eigenlijk al wel 

over en uit was speelden we nog enige tijd 

verder, maar na 23. ... Da6, 24. Dc7 Dxb7, 

25. Dxb7 Tf8, 26. Kxf1 was de weg naar de winst voor mij uiteraard vrij gemakkelijk te 

vinden. 
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Meerkamp (C1): Smit vs. Erdtsieck 

In de eerste cyclus van de Meerkamp Seizoen 2017-2018 lukte het Serge Erdtsieck met 

3 punten om tweede te worden in groep B en daarmee te promoveren naar groep A. 

Omdat hij als speler met de laagste rating in de groep Han Smit, Jeroen van der Meer, 

Ronald Verbeek en Wijnand Rijnders achter zich liet en alleen Marcel Terluin boven 

zich moest dulden, kan zijn promotie als opmerkelijk worden gezien. Zelf ziet Serge 

zijn partij tegen Han Smit als de sleutelpartij voor zijn behaalde promotie. Dit is dan 

ook de reden dat we deze partij uitlichten. 
 

WIT Han Smit  ZWART Serge Erdtsieck 

COMPETITIE Meerkamp (1e cyclus)  PARTIJ 1 

GROEP B  DATUM 1 september 2017 
 

e4 1 c6 

d4 2 d5 

exd5 3 cxd5 

c4 4 Pf6 

Lf4 5 Pc6 

Pf3 6 Lg4 

c5 7 Lxf3 

gxf3 8 Pd7 

Lb5 9 e5 

Lxc6 10 bxc6 

De2 11 Le7 

Lxe5 12 Pxe5 

dxe5 13 0-0 

Pd2 14 Lxc5 

Tc1 15 Db6 

0-0 16 Tfe8 

   

Pb3 17 Le7 

f4 18 f6 

Kh1 19 Ld6 

Tce1 20 fxe5 

Dh5 21 e4 

Dg4 22 e3 

Tg1 23 g6 

f3 24 Db4 

f5 25 Dxg4 

Txg4 26 Kf7 

fxg6 27 hxg6 

Kg2 28 c5 

Tg5 29 c4 

Txd5 30 Lb4 

   

0 - 1 

   
 

 

 

We pakken de partij op vanaf het eerste diagram op de volgende pagina ofwel na 5. … 

Pf6 van de Panov variant van de Caro-Kann verdediging. 

 

Han speelt hier de zet 5. Lf4, dat als een onnauwkeurigheid kan worden geduid. Ook 

hier is zonder meer van toepassing: “Ontwikkel eerst de paarden en dan de lopers.”. 

Beter was: 5. Pc3 of 5. cxd5. Na de zetten 5. … Pc6 en 6. Pf3 en Lg4! komt namelijk het 

nadeel van Lf4 al naar voren. Als wit nu bijvoorbeeld 7. cxd5 zou spelen gevolgd door 

7. … Pxd5 dan verliest wit een tempo met zijn loper. Toch zou dit beter zijn geweest 

door: Ronald Ruijtenberg 
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dan wat Han speelde. Met 8. Lg3 Lxf3 en 

9. gxf3 heeft wit ten minste het loperpaar 

als compensatie voor de redelijk geprakte 

pionnenformatie. Althans dit schreef ik 

hier aanvankelijk, maar Fritz wijst mij er 

op dat wit na Da5+ op zijn minst een pion 

verliest. Bovendien blijft zijn stelling niet 

al te best. Het minste euvel was dan toch 

7. Le3. Als zwart dan gulzig wordt met 7. 

… Lxf3 8. Dxf3 dxc4, 9. Lxc4 Pxd4? raakt 

hij na 10. Lxd4 Dxd4, 11. Lb5+ Pd7, 12. 

Dxb7 Td8, 13. Pc3 (dreigt Td1) Db6, 14. 

Dxb6 axb6, 15. 0-0-0 e6 (wat anders?), 16. 

Txd7 Txd7 en 17. Td1 een stuk kwijt. De 

kenners van de klassiekers herkennen hierin een beroemde partij van Morphy. 

 

Han kiest evenwel voor 7. c5 (7. Le2 dxc4) met het volgende vervolg: 7. … Lxf3, 8. gxf3 

Pd7 en 9. Lb5? Na deze tweede misser is de partij niet meer te redden. Veel beter is 9. 

Pc3 met tegenaanval op d5: 9. … e6, 10. Dd2 Le7, 11. 0-0-0 0-0, 12. Lb5 Tc8 en 13. Kb1 

met ongeveer gelijk spel. Als zwart op Pc3 

toch e5 doet volgt 10. dxe5 d4, 11. Pe4 

Lxc5, 12. Pxc5 Pxc5 en 13. Lc4 en wit staat 

weliswaar minder maar heeft nog wel wat 

kansen. Op de misser van Han antwoordt 

Serge met 9. e5!, waarmee we bij het 

gegeven diagram zijn aangekomen. Met 

deze zet verdient Serge de promotie naar 

de A-groep, want passief spel zoals 9. … 

e6 is niet voldoende. De reactie van Han, 

10. Lxc6, is wel te begrijpen want het 

alternatief is ook echt niet aanlokkelijk: 

10. dxe5 Dh4, 11. Lg3 Db4+, 12. Pc3 d4, 13. 

a3 Db2 en 14. Pd5 Tc8. 

 

De partij gaat als volgt verder: 10. … bxc6, 11. De2, Le7, 12. Lxe5 Pxe5, 13. dxe5 0-0, 14. 

Pd2 Lxc5, 15. Tc1 Db6, 16. 0–0 Te8, 17. Pb3 Le7, 18. f4 f6, 19. Kh1 Ld6 en 20. Te1 fxe5. 

Op 13. Dxe5 volgt 13. … 0-0, 14. 0–0 Lf6, 15. Df4 Tb8 en 16. b3 Tb4 met hetzelfde 

resultaat: wit heeft weinig meer te hopen (17. Td1 Db8, 18. De3 Te8, 19. Dc3 Td4, 20. 

Td4 De5, 21. De3 Dxe3, 22. fxe3 Txe3 en 23. Ta4 Lxa1). In verloren stelling probeert 

Han nog  iets, maar tevergeefs. 21. Dh5 e4 en 22. Dg4 “und der rest ist Schweigen” 

(Tarrasch?). 
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Vanaf het laatste diagram (hiernaast) gaat 

de partij verder met 22. … e3, 23. Tg1 g6, 

24. f3, maar Fritz geeft hiervoor nog de 

volgende noemenswaardige variant: 24. f5 

exf2, 25. fxg6 fxg1D+, 26. Txg1 h6. 

 

Tot slot voor de volledigheid nog de laatste 

reeks zetten van de partij, waarna Han de 

witte vlag hees en Serge dus in deze eerste 

partij van de eerste Meerkampcyclus van 

het seizoen 2017-2018 een belangrijk punt 

scoorde: 24. … Db4, 25. f5 Dxg4, 26. Txg4 

Kf7, 27. fxg6+ hxg6, 28. Kg2 c5, 29. Tg5 c4, 

30. Txd5 Lb4. 

 

Meerkamp (C2): Terluin vs. Feelders 

Op mijn verjaardag speelde ik deze boeiende, maar alles behalve correcte, partij tegen 

Cor Feelders. In een groep met zeven spelers, waarvan er drie zouden degraderen was 

dit voor ons de laatste partij van de cyclus. Met beiden drie punten konden we niet 

meer degraderen en ook Erik Brandenburg was niet meer in te halen, die was al zeker 

van de eerste plaats. Ondanks dit alles hadden we er allebei zin in en wilden we er een 

mooie pot van maken. 

 

WIT Marcel Terluin  ZWART Cor Feelders 

COMPETITIE Meerkamp (2e cyclus)  PARTIJ 6 

GROEP A  DATUM 4 mei 2018 
 

e4 1 e6 

d4 2 d5 

Pc3 3 Lb4 

e5 4 c5 

Ld2 5 a6 

Dg4 6 g6 

dxc5 7 Pc6 

a3 8 Lxc5 

Pf3 9 Dc7 

0-0-0 10 b5 

Lxb5 11 axb5 

   

Pxb5 12 Db7 

c4 13 Pa7 

Pd6+ 14 Lxd6 

exd6 15 f6 

The1 16 Kf7 

Pg5+ 17 fxg5 

Lc3 18 dxc4 

Dd4 19 Pb5 

Dg7+ 20 Ke8 

Txe6+ 21  

1 - 0 

   
 

door: Marcel Terluin 
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We pakken de partij op na de zet 5. … a6, 

waarmee de dreigingen met Pb5 worden 

gestopt maar 6. Dg4 wordt toegelaten. Die 

zet speel ik dan ook, gevolgd door 6. … g6 

en 7. dxc5. Deze laatste zet is niet slecht, 

maar een beter alternatief is bijvoorbeeld 

7. a3 Lxc3, 8. bxc3 Db6, 9. Pf3 Db2, 10. Tc1 

Dxa3, 11. Df4 +. 

 

Op 7. dxc5 antwoordt Cor met 7. … Pc6 en 

ik op mijn beurt weer met 8. a3?!. Met 8. 

Pf3 had wit een enigszins betere stelling 

gekregen. De partij gaat verder met 8. … 

Lxc5 en 9. Pf3 Dc7. Volgens de computer 

vraagt de stelling hier om 9. … f6!. Een voortzetting is dan 10. exf6 Pxf6, 11. Dh4 0-0, 

12. Lg5 Le7, 13. Ld3 Ld7, 14. 0-0 en de stelling is ongeveer gelijk, maar het lijkt me wel 

iets makkelijker te spelen voor zwart. Met mijn volgende zet koos ik voor wat scherpte: 

10. 0-0-0. Na 10. … Lxf2, 11. Ld3 f5 en 12. exf6 heeft wit voldoende compensatie voor 

de pion en staat de stelling min of meer gelijk, maar Cor laat de pion voor wat het is 

en speelt 10. … b5. Ik had niet zoveel zin in een iets passievere stelling en koos daarom 

voor het offer 11. Lxb5??, waarmee we zijn aangekomen bij het onderstaande diagram. 

 

Na enige tijdrovende overpeinzing neemt 

Cor het offer aan 11. … axb5 en speel ik 

12. Pxb5. Met twee pionnen voor de loper 

geeft de computer gewoon -3.0! Kortom 

dit was helaas een wel heel slecht getimed 

offer van mij. 

 

De zetten 13 van ons beiden, te weten na 

12. … Db7, zijn niet al te best: 13. c4? Pa7?  

Na 13. … Ta4! en 14. b3 Dxb5 kan wit 

namelijk direct opgeven! Zo verliep de 

partij gelukkig niet en dus vervolgden we 

met 14. Pd6+ Lxd6,  15. exd6 f6. Na 15. ... 

Pc6 en 16. Df4 Ta4 staat zwart nog steeds 

iets beter, alhoewel de strijd dan ook nog lang niet is gestreden natuurlijk. 

 

Het hierna volgende diagram bereiken we na de zetten 16. The1 Kf7, waarmee een 

offer mogelijk wordt gemaakt. Overigens beter was 16. … Kf8 met een interessante, 

maar gelijke stelling als resultaat. 
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Het offer waar ik zojuist op doelde is mijn 

zet 17. Pg5+!!, dat deze keer gelukkig wel 

een correct offer is. Na enige tijd van 

wikken en wegen besloot Cor het offer 

wederom aan te nemen en wel met 17. … 

fxg5. Dit is niet de aller beste zet, maar het 

alternatief 17. … Kg7, 18. Pxe6+ Lxe6, 19. 

Txe6 Df7 en 20. cxd5 is ook niet echt 

aantrekkelijk. Hoewel zwart met het offer 

direct verloren staat spelen we nog een 

paar zetten door, maar na 18. Lc3 dxc4   

(overtuigender nog was 18. Dd4!), 19. Dd4 

Pb5?, 20.Dg7+ Ke8 en 21. Txe6+ geeft Cor 

zich gewonnen. 

 

Op de Troon: David van der Vloed 

De jaarboekcommissie wilde graag ten minste 

één lid belichten in het jaarboek. Al snel werd 

besloten om het betreffende lid ‘op de troon’ te 

zetten, zoals ook wel in het clubblad ‘Overschie 

Schaakt’ werd gedaan. Maar wie moest er dan 

op die troon komen deze keer? Na enig beraad 

viel de keuze op een nieuw lid en wel David van 

der Vloed, die eind 2017 lid werd van onze 

vereniging. 

 

David heeft al eerder een paar jaar in Rotterdam 

gewoond (2010-2016). In deze periode leerde hij 

zijn vrouw Marleen kennen en was hij lid van 

HZP Schiedam, waar hij enige tijd de extern 

wedstrijdleider is geweest. Na hun verhuizing 

naar Amsterdam in 2016 is hij een periode lid 

geweest van misschien wel de grootste club van 

Nederland: Caïssa. 

 

Op dit moment is hij werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut  als expert op 

het gebied van het vergelijken van stemmen, zeg maar een soort van CSI specialist. 

Zijn vak is een combinatie van gebruik van slimme software en het oordeelsvermogen 

van de mens. Hiervoor heeft hij Linguïstiek, met als specialisatie Fonetiek, gestudeerd 

in Utrecht. Veel van zijn adviezen worden gebruikt in mogelijke rechtszaken.  

door: Marcel Terluin 
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Door het beroep van zijn vrouw Marleen heeft David een bijzondere binding met 

Overschie en dan voornamelijk met ons huidige clublokaal de Grote Kerk. Marleen is 

predikant van de Protestantse Gemeente van Overschie. Via haar werk wonen ze nu 

vlakbij de Grote Kerk in een prachtige woning met ruime achtertuin, waar het deze 

zomer meer dan goed toeven is. 
 

Naast schaken speelt David af en toe squash en 

de game ‘Civilization’ vindt hij ook erg leuk op 

zijn tijd. Sinds kort gaat ook veel tijd zitten in de 

opvoeding van zijn eerste kind Joep, die in april 

is geboren. Hier kan hij logischerwijs erg van 

genieten. Wat betreft schaken is hij nog zoekend 

naar zijn speelstijl en repertoire. Eén van zijn 

favoriete auteurs en schaakdocenten is Jeremy 

Silman, die onder andere het populaire boek 

‘How to reassess your chess’ heeft geschreven. 

Online kijkt hij op YouTube graag naar de Saint 

Louis Chessclub en Ben Finegold, die te zien is 

op meerdere kanalen.  
 

We eindigen deze keer met de guilty pleasure 

van David, te weten: Pokémon. Hij speelt onder 

andere graag het spel ‘Pokémon Go’ en voor de 

kenners onder ons: ‘Sneasel’ is zijn favoriete 

karakter. 
 

In Memoriam: Willem Hajenius 

Eind maart 2018 bereikte ons het verdrietige bericht dat Willem Hajenius onverwacht 

was overleden. Willem speelde zijn eerste partij voor SG Overschie uit tegen het ZSG 

uit Zwolle in de 1e ronde van de KNSB competitie 2001 2002. Voor Willem was dat 

begin waarschijnlijk ook de verste uitwedstrijd ooit voor onze club want van Mechelen 

in België naar Zwolle in Nederland is natuurlijk niet niks. 

 

Willem was, zoals altijd eigenlijk, ruim op tijd aanwezig in tegenstelling tot Maurits 

de Jong, de man die Willem naar SG Overschie haalde, en teamleider Rinus Degeling 

die als passagier bij Maurits moest vaststellen dat wij, in de buurt van Utrecht op de 

A28 “2½ uur nodig hadden voor 8 km” (citaat uit ons clubblad) en dus ruimschoots te 

laat in Zwolle aankwamen. Maurits de nul maar Willem was die dag, in die allereerste 

partij voor SG Overschie, als eerste klaar en met een vol punt trok hij de stand weer 

gelijk. 

door: Rinus Degeling 
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Ook schreef Willem al voor zijn optreden in SGO 1 fraaie artikelen in ons clubblad en 

heeft in de daarop volgende jaren met zijn vele bijdragen ons clubblad naar een hoger 

niveau gebracht. Hij bleek een aanwinst voor onze redactie maar ook voor ons eerste 

team. Hij viel vooral op door de vele fraaie partijen, zijn ongelooflijke openingskennis 

al vermeed hij bij voorkeur de gebruikelijke en dus veelal bekende hoofdvarianten. 

Door thuisstudie bekwaamde hij zich in de sub- en subsub varianten. De daaruit 

voortvloeiende stellingen verkoos hij op grond van complexiteit en kansen. Door zijn 

voorkennis verwierf hij daarbij vaak veel tijdvoordeel. 
 

Je zag bij Willem ook veelvuldig fraaie 

stellingsbeelden op het bord verschijnen, 

zijn gevoel voor esthetiek was formidabel 

en in deze herinnering mag dan ook niet 

de bijgevoegde stelling ontbreken, die 

ontstond na zijn zet 23. … Tc8xc4. Op dit 

punt zag wit in dat alleen opgeven recht 

zou doen aan de stelling. 

 

Willem zag je altijd achter het bord zitten 

met naast zich een flesje meegenomen 

water of sap en zover het geheugen 

toelaat dronk hij tijdens de partij nooit iets 

anders. Ook geen koffie, maar wellicht 

schiet het geheugen hier tekort. De schaker Willem had eigenlijk één handicap: hij kon 

slecht tegen storingen van buitenaf. Lawaai, gepraat, gefluister, het irriteerde hem 

snel. Na de partij was dat evenwel snel voorbij, dan was hij ontspannen, aimabel en 

de beminnelijkheid zelve, maar ook … een Bourgondiër. Hij genoot wanneer wij, na 

afloop van uiteraard een bij voorkeur 

gewonnen wedstrijd, een goed restaurant 

vonden en besprenkelde dat graag met een 

goed glas wijn of bier. 
 

In de begeleidende brief bij de rouwkaart 

schreven zoon Alexander en echtgenote 

Lucie: “Een goede en nobele man heeft 

deze wereld veel te snel verlaten. Hij zal 

liefdevol worden herinnerd als een trotse 

vader, een liefhebbende echtgenoot, een 

fanatieke schaker en een goede vriend van 

velen." Daar sluiten wij van SG Overschie 

ons graag bij aan. 
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Ter ere en nagedachtenis van Willem tot slot zijn artikel ‘Apenrots’. Het laatste artikel 

dat hij o.a. voor ons clubblad ‘Overschie Schaakt’ schreef, maar dat daar helaas nooit 

in is gepubliceerd. Het bestuur had namelijk kort daarvoor besloten om geen clubblad 

meer uit te geven en door middel van de website volledig digitaal te gaan. Het artikel 

is tot op heden dus slechts alleen daar als document te vinden. Kortom naar onze 

mening is er dan ook geen betere afsluiting van dit artikel en tevens dit jaarboek 

denkbaar. Veel plezier met het lezen van dit laatste aan het papier toevertrouwde 

toernooiavontuur van Willem Hajenius. 

 

Apenrots 

Gibraltar is al van verre (± 150 

km) te zien. De erg imposante 

rots (‘The Rock’) rijst als een 

stenen bewaker van Europa 

hoog boven de zee uit. Aan de 

overzijde ligt Marokko, met 

daarin de Spaanse enclave 

Ceuta. Wegens zijn enorme  

strategische ligging (toegang 

tot de Middellandse zee en de 

Atlantische Oceaan) is het een 

plek waar flink om gevochten 

is. Eerst de Neanderthalers zo’n 100.000 jaar geleden. Later de Romeinen, de Feniciërs, 

de Grieken, noem maar op. Daarna volgde de Moorse invasie in 711, met hoofdman 

de Berber Tarik Ibn Ziyad. Die noemde het ‘Jabal Tarik’ (Tarik’s berg) wat later werd 

verbasterd tot Gibraltar. De Moren hielden het daar 700 jaar uit. Toen was het de beurt 

aan de Spanjaarden, die bleven er 300 jaar zitten en moesten toen de aftocht blazen, 

omsingeld door Hollandse en Engelse troepen. Het vredesverdrag van Utrecht (1713) 

gaf Gibraltar weg aan de Kroon van Groot-Brittanië, ‘voor eeuwig’. En dat is lang! 

Bloedige veldslagen volgden, bijvoorbeeld Trafalgar in 1805. Zelfs in moderne tijden 

bleef Gibraltar een twistappel tussen Engeland en Spanje. De grens ging twintig jaar 

dicht vanaf 1969! Tegenwoordig is er niet veel aan de hand, alhoewel de Spaanse 

douane nog steeds de naam heeft lastig te kunnen zijn met uitgebreide controles e.d., 

maar daar hebben we zelf niets van gemerkt, ons autootje mocht altijd doorrijden, wel 

nadat ze onze paspoorten nauwlettend hadden bekeken. 

 

Als je aan komt rijden vanuit het Spaanse dorp La Linea is Gibraltar een erg machtig 

gezicht. De grote rots verheft zich 426 meter boven de zeespiegel. Opeens gaan alle 

stoplichten op rood. Iedereen moet stoppen want een vliegtuig gaat landen. De enige 

verkeersweg kruist de landingsbaan wegens gebrek aan ruimte, want die is schaars in 

door: Willem Hajenius 
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Gibraltar. Groeien kan bijna 

alleen nog maar in de hoogte. 

Met 35.000 inwoners, samen 

op zes vierkante kilometer, 

waarvan het meeste ook nog 

rots is en ruim 20.000 auto’s 

hebben ze er een behoorlijk 

groot parkeerprobleem. 

 

Eind 2017 was ik met mijn 

goede schaakmakker Eddy 

Bosschem in Gibraltar om te 

schaken. Met dank aan ‘price fighter’ Ryanair (€34,00 voor een retour Brussel - 

Málaga!) begon ons avontuur uitstekend. Dat werd wel iets minder nadat we ontdekt 

hadden dat het leven in Gibraltar twee keer zo duur was als in Spanje! Iedereen is er 

tweetalig (Engels/Spaans) en er is ook nog een lokaal dialect, het “Llanito”, met veel 

Andaluz, oud-Genovees en woorden van immigranten. Gibraltar bestaat uit een 

mengelmoes van rassen en geloven. Uiteraard veel Engelsen en Spanjaarden, die er 

werken en over de grens in Spanje wonen, maar ook veel immigranten zoals hindoes, 

joden, moren en katholieken. Alles leeft in vrede en respect met elkaar. Een voorbeeld 

voor de rest van de wereld! 

 

We speelden niet in het beroemde ‘Masters’, waar de helft van de wereldtop aan 

meedeed. De andere helft zat namelijk in Wijk aan Zee. Het Masters duurt tien ronden, 

ongeveer 12 dagen en was veel te sterk voor ons. Wij deden mee met de ‘Challengers’ 

(rating onder de 2150) en de ‘Amateurs’ (rating onder de 1900), allebei 5 ronden. Er 

was nóg een Challengers en een Amateur toernooi, nadat de eerste beëindigd was. Zo 

kon je ook tien ronden spelen, maar wij hielden het maar bij vijf. Toch wel leuk om 

toppers als Ivanchuk, Nakamura, Hou Yifan, Nigel Short en Fabiano Caruana van 

dichtbij aan het werk te zien! 

We zaten in een hotel zo’n 5 

km van het speeloord: Hotel 

Caleta. Heel erg sympathiek 

van de organisatoren om alle 

deelnemers een mooie badge 

te geven waarmee ze gratis 

alle bussen in konden. Veel 

beter dan een parkeerplaats te 

moeten zoeken voor de auto! 

Gibraltar is Engels, en ook dat 

bleek duidelijk uit hun goede 
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opvoeding. Elke passagier die uit de bus uitstapte liet een welgemeend en sonoor 

‘Thank You!’ horen. Ook al gingen er twintig uit, een zee van ‘thank-you’s’ volgde. 

Nooit ergens anders gezien! 
 

Behalve mooi aangelegde plantsoenen met 

palmbomen - tenslotte is het daar niet zo koud - 

heeft Gibraltar nóg iets speciaals: apen! Nee, ik 

bedoel niet de schaakspelers … De staartloze 

Macaques Sylvanus, ook bekend als ‘Barbary 

Apes’, leeft in het bovenste deel van ‘The Rock’. 

Ongeveer 240 stuks verdeeld over 6 groepen (of 

kuddes, roedels, bendes of … 

hoe noem je zoiets eigenlijk? 

Er bestaat een legende: als de apen uit Gibraltar verdwijnen raakt Engeland Gibraltar 

kwijt. Winston Churchill was tijdens de Tweede Wereldoorlog even in Gibraltar. Hij 

vreesde dat de apen zouden sterven en daarmee gratis propaganda voor de vijand 

zouden maken. Hij beval de militaire autoriteiten goed voor de apen te zorgen en er 

nog een aantal te importeren, wat dan ook geschiedde! Een echt ‘broodje-aap’ verhaal!  
 

Iedereen die van de militaire 

geschiedenis houdt, kan ook 

zijn hart ophalen in Gibraltar. 

De vele belegeringen lokten 

de bouw van tunnels in ‘The 

Rock’ uit, zeker meer dan 50 

km tunnel in harde rots, maar 

ook grote kanonnen, zoals de 

‘100 Ton Gun’ uit het jaar 1870 

bijgenaamd ‘The Rock Buster’ 

Het duurde maar liefst drie 
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weken om dat enorme onding 500 meter te verplaatsen met behulp van een colonne 

ezeltjes. Daar hadden ze een compleet hydraulisch systeem neergezet om het kanon te 

kunnen richten. Het mikken duurde drie uur! Maar omdat de doelen voornamelijk 

langzame zeilschepen waren, was dat niet zo erg. Het afvuren had ook iets speciaals: 

een platinadraad werd door middel van een elektrische batterij verhit! 

 

De hoogste tijd om terug te 

keren naar het toernooi. Dit 

was al de vijftiende editie en 

dat zonder onderbrekingen! 

De grote toernooibaas was de 

grootmeester Stuart Conquest 

die ik nog kende uit eind jaren 

‘80 van de schaaktoernooien 

in Brussel en Oostende. Hij 

deed het voortreffelijk, overal 

was hij prominent aanwezig 

en had dan ook nog tijd voor 

een praatje en wat foto’s. Want - dit moet gezegd worden - op een of andere manier 

bulkt het in het schaaktoernooi van Gibraltar altijd van de mooie vrouwen! Dat is wel 

wat anders dan die seniortoernooien, haha! En ik verdenk Stuart ervan daar zwaar de 

hand in te hebben. Al dat vrouwelijk schoon zat zich te verdringen om met hem op de 

foto te gaan, en dat in hele 

heftige poses. Zelfs fotografe 

Sophie Triay was zeer goed 

voorzien van oren en poten, 

zoals de Vlaamse uitdrukking 

luidt. Ze was bovendien ook 

nog eens uiterst charmant en 

sympathiek. Enkele foto’s zijn 

van haar hand en als zodanig 

gemerkt. Kortom Sophie was 

goed bezig, de sympathie was 

wederzijds heel tof: bedankt 

Sophie!  

 

Zoals ik al eerder ondervond was de groep met een rating van meer dan 2150 te hoog 

gegrepen voor mij. Enigszins bescheiden eindigde ik met een duidelijke minscore. 

Mijn maat Eddy daarentegen deed het in slechts één woord geweldig! Aan ‘zijn’ 

tafeltje met nummer één (hij had de hoogste rating van zijn groep, een strategische 

1899) maakte hij komaf met iedereen die zijn heiligdom maar durfde te betreden! Met 



 

  Schaakgenootschap Overschie - Jaarboek Seizoen 2017-2018 90 
 

 

veel geduld en een oer soliede stijl won hij zijn eerste vier schaakpartijen en hij maakte 

professioneel remise in de slotronde. Zijn tegenstander zie voor de partij: “It doesn’t 

have to be a long game, does it?”. Een prachtige manier om vooraf remise aan te 

bieden, weer wat geleerd! Gedeeld 1-3 (66 deelnemers) en een erg vette prijs! Werkelijk 

prachtig Eddy! Donner zou zeggen: “Dat had ik zelf niet beter kunnen doen!”, en ik 

deed het ook niet. Met 1 uit 5 werd ik slechts 66e van de 73 deelnemers. 

 

Een hilarisch moment vond 

plaats vlak voor aanvang van 

de laatste speelronde. David 

Welch, de hoofdarbiter, ging 

de topspelers, bewapend met 

een metaaldetector, heel even 

elektronisch aftasten. Je weet 

immers maar nooit of enkele 

snoodaards onder ons heel 

stiekem een klein Fritzje in de 

oksels meedragen! Iedereen 

moest uiteraard erg lachen en 

applaudisseerde voor dit toch wel ongewone verzetje. 
 

Het ‘echte’ toernooi (Masters) werd gewonnen 

door de Amerikaan Hikaru Nakamura. Drie 

spelers eindigden 8.5 uit 10 (255 deelnemers) en 

hij won de play-offs tussen hen. De anderen 

waren de Chinees Yangyi Yu (pas 22!) en de 

Spanjaard David Antón Guijarro (pas 21!). 

 

De beste dame, goed voor een prijs van 15.000 

pond, was de beeldschone Ju Wenjun (zij werd 

al 26 tijdens het toernooi!) met 7 uit 10, net voor 

de wereldkampioene Hou Yifan. Dat had alles 

te maken met een bizar incident dat Yifan zelf 

uitlokte. Ze was niet tevreden met de paringen, 

waar ze 7 van de 10 ronden moest uitkomen 

tegen een vrouw en bij wijze van protest verloor 

ze daarom expres haar laatste partij in 5 zetten! 

Met wit tegen de Indische grootmeester Babu 

Lalith, na eerst een half uur te laat te zijn 

gekomen: 1. g4 d5, 2. f3 e5, 3. d3 Dh4+, 4. Kd2 h5 en 5. h3 hxg4 (0-1). Nee, een diagram 

hoeven we niet te verkwisten aan dit gedrocht van een partij. Een drietal arbiters 
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hebben nog gecontroleerd of er niets mis was 

met de paringen, die worden gemaakt door 

speciale computerprogramma’s zodat er geen 

invloed is van buitenaf. Intussen is Yifan ook 

haar WK-titel kwijt, want ze wilde niet meedoen 

aan het kandidatentoernooi in Teheran, dat 

vond ze maar een loterij. Een andere Chinese, 

Zhongyi Tan, is daar nog wereldkampioen 

geworden. Vroeger was het ‘de Russen komen!’, 

nu is het ‘de Chinezen (en de Indiërs!) komen’! 

 

Het was een prachtig toernooi met een heel 

speciaal decor, warm aanbevolen! Gibraltar ziet 

veel toeristen, het hele jaar door. Maar schakers 

zijn er zeker extra welkom. Waarom? Wel, heel 

eenvoudig: toeristen zijn vaak dagjesmensen, 

goed voor hooguit één of twee overnachtingen 

wanneer ze in de Costa del Sol rond Málaga, 

Fuengirola en zo vertoeven. Schakers daarentegen komen met honderden tegelijk, en 

dan niet voor slechts een dagje. Nee, ze blijven er twee weken eten, drinken en slapen. 

En het zijn geen trouble makers, maar juist easy going fellows. Alleen, in de nabije 

toekomst zou die vermaledijde grens hen wel eens parten kunnen spelen. In plaats van 

‘einde’ van dit verhaal zou ik dan ook tegen u willen zeggen: BREXIT! 
 

 
 

Ter ere en nagedachtenis aan Willem Hajenius.  



 

 

 




