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Voorwoord 

Na een werkelijk schitterende eerste editie van het Jaarboek 2017-2018, met 

maar liefst 91 pagina’s van de hand van zo’n 12 verschillende schrijvers, was het 

aan de enthousiaste commissie van het jaarboek om een tweede uitgave voor 

elkaar te boksen. Om het één en ander te bewerkstelligen kan ik mijzelf 

voorstellen dat de nodige pressiemiddelen niet worden geschuwd. Vriendelijk 

doch dringend werden bijvoorbeeld onze teamcaptains verzocht om even een 

samenvatting te maken van de prestaties van de teamgenoten, terwijl zij naar 

lucht happend nog maar net het einde van het seizoen hadden gehaald. Oh ja, 

of er dan ook nog een hoogtepunt in de vorm van een uitgewerkte partij bij mag.  

 

Ook voor de nodige bestuursleden en andere vaste schrijvers valt niet te 

ontsnappen aan de voortdurende dadendrang van onze jaarboekmannen. Als 

voorzitter van onze mooie club kom ik er natuurlijk ook niet onderuit om wat 

zinnigs te schrijven en dat terwijl ik nog geen flauw benul heb wat er in dit 

jaarboek zal worden opgenomen. Een ander lastig puntje is dat ik vrij recent een 

jaarverslag ten behoeve van de Algemene Vergadering heb geschreven en dat 

ik er dus voor moet waken om niet in herhaling te vallen. 

 

Vorig jaar ging ik gewapend met een aantal verse jaarboeken richting Capelle 

aan den IJssel om daar ons derde RSB-team aan te moedigen. Uiteraard kan je 

het niet maken om zo’n prachtig boekwerk direct op de tafels van onze spelers 

te leggen. Dat zou teveel afleiden. Ik had de boeken daarom keurig opgestapeld 

op een tafeltje net buiten de speelzaal gelegd, in afwachting dat ik de onzen één 

voor één kon voorzien van een exemplaar. Omdat de meesten der onzen nog 

zwaar in de denktank zaten liep ik op mijn gemak naar de bar en maakte hier 

en daar een praatje. Bij terugkomst zag ik dat er van de imposante stapel boeken 

nog maar weinig over waren. Diverse leden van CSV stonden het boekwerk in 

één adem uit te lezen. Er waren er zelfs bij die vrij hoge bedragen boden om zo’n 

boek te mogen bezitten. Daar mocht ik natuurlijk niet aan toegeven en ik was 

blij toen ik alle spelers van Overschie had voorzien van hun jaarboek. Er viel 

een last van mijn schouders. 

 

Gezien de vorige editie kan het haast niet anders dan dat dit ook weer een 

prachtig jaarboek zal zijn! Ik wens u derhalve veel leesplezier toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Verbeek  

Voorzitter Schaakgenootschap Overschie 
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Verenigingsinformatie 

Bestuur 

Schaakgenootschap Overschie werd in het verenigingsjaar 2018-2019 geleid 

door het volgende bestuur: 

 

Functie 
 

Naam 
 

Voorzitter Ronald Verbeek 

Vicevoorzitter Marcel Terluin 

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 

Het schaakgenootschap beschikt ook dankbaar over veel medewerkers, die elk 

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

van deze betrokken leden functioneert de vereniging goed. 

 

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

2018-2019 in handen van Serge Erdtsieck, die daarbij werd ondersteund door 

veel andere leden. Bijvoorbeeld Han Smit die verantwoordelijk was voor het 

bijhouden van de zomerladder, winterladder en interne bekercompetitie, Erik 

Brandenburg die alle uitslagen van de meerkampen verwerkte en Ricardo van 

Oldenbarneveld die jeugdcompetities voor zijn rekening nam. Albert Segers, 

Arnout van Kempen, Niels van Diejen, Gijs van Dongen, Edwin van Kleef en 

Ronald Verbeek droegen zorg voor de wedstrijdverslagen en diverse leden 

leverden verschillende artikelen aan. 

 

Het horecateam bestond het verenigingsjaar 2018-2019 wederom 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: Serge Erdtsieck 

door: Marcel Terluin  
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Penningmeester Rinus Degeling vormde ook dit verenigingsjaar 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 Edwin van Kleeff en Mario Dirks.  

 

Trainers 

Dit verenigingsjaar werden er uiteraard ook diverse trainingen aangeboden. 

Rinus Degeling en Erik Brandenburg gaven regelmatig training aan de senioren 

en Niels van Diejen, Erik Brandenburg, Daan Smit, Han Smit, Mario Dirks, 

Ricardo van Oldenbarneveld, Stefan Nelwan, Fabio van ’t Hoff en Lana van 

Dongen gaven elke week training aan de jeugd. Zij werden daar overigens 

regelmatig in bijgestaan door Gijs van Dongen en Ronald Verbeek. Onder de 

bezielende leiding van de jeugdleider Niels van Diejen probeerden zij dus elke 

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

vereniging. Naast deze reguliere trainingen werd er dit verenigingsjaar ook een 

korte cursus voor ouders georganiseerd. Marcel Terluin gaf deze cursus en 

maakte daarbij gebruik van het lesmateriaal dat Niels van Diejen speciaal voor 

deze cursus had ontwikkeld. 

 

Teamleiders 

Het seizoen 2018-2019 kwamen twee teams uit in de externe competitie van de 

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

werd er door één team gestreden in de bekercompetitie van de RSB. Nieuw dit 

seizoen was deelname van één team aan de viertallencompetitie van de RSB. 

Hoewel het bekeravontuur enigszins teleurstellend verliep, kunnen we spreken 

van een goed extern seizoen. Elk team wist zich te handhaven en een paar teams 

kwamen zelfs zeer dicht bij promotie. Tijdens de externe competities werd 

wedstrijdleider Erik Brandenburg weer volop bijgestaan door de teamleiders en 

wel de volgende personen:  
 

Team 
 

Teamleider(s) 
 

Overschie K1 (KNSB Klasse 3F) Albert Segers 

Overschie K2 (KNSB Klasse 6D) Gijs van Dongen 

Overschie R1 (RSB Klasse 1B) Daan Smit 

Overschie R2 (RSB Klasse 1A) Hans Doornheim 

Overschie R3 (RSB Klasse 3C) Edwin van Kleeff 

Overschie V1 (RSB Klasse 1B) Jan de Liefde 

Overschie Bekerteam Daan Smit 

door: Marcel Terluin en Serge Erdtsieck 

door: Marcel Terluin en Serge Erdtsieck 
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Leden 

Aan het einde van het verenigingsjaar 2018-2019 telde de vereniging in totaal 89 

leden. Daarvan waren 49 leden ouder dan 18 jaar en 39 leden 18 jaar of jonger. 

De oplettende lezer komt evenwel al snel tot de conclusie dat de som van 49 en 

39 niet 89 is, maar 88. Dit komt omdat de vereniging ook één zogenaamde 

begunstiger had dit verenigingsjaar. 

 

Zoals gebruikelijk was het verloop bij de senioren ook dit jaar gering. Twee 

leden verlieten helaas het schaakgenootschap, maar daarentegen meldden twee 

nieuwe leden zich ook weer aan. Waaronder voormalig lid Dick Bothof. Bij de 

jeugd is het verloop doorgaans groter. Er waren dit jaar 12 aanmeldingen en 23 

afmeldingen. Althans, dit alles volgens de gegeven die de commissie tot haar 

beschikking had. Dit zeggen we bewust, want wederom geldt dat de oplettende 

lezer zal concluderen dat onze getallen niet overeenkomen met de getallen die 

de secretaris heeft gepubliceerd in het jaarverslag. In dit verslag is namelijk te 

lezen dat het aantal seniorleden met 4 was toegenomen en het aantal jeugdleden 

met 6 was afgenomen, terwijl wij uiteraard uitkomen op achtereenvolgens een 

gelijkblijvend aantal seniorleden en een afname van in totaal 11 jeugdleden. We 

hebben geprobeerd om de exacte oorzaak van het verschil te achterhalen, maar 

verder dan de volgende conclusie zijn we helaas niet gekomen. Ook niet als we 

rekening houden met leden die ouder dan 18 jaar zijn geworden. Het verschil 

wordt vermoedelijk veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder 

mogelijk een niet volledig juiste lijst in het vorige jaarboek en administratieve 

onnauwkeurigheden, vooral in de periode rondom de Algemene Vergadering. 

Enfin wat de oorzaak ook is, met de getallen van de secretaris is sowieso de 

volgende mooie grafiek te maken. 
 

 

door: Serge Erdtsieck 
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Seniorleden 2018-2019 a = aangemeld; o = opgezegd 
 

Frits van den Bergh  Wil de Gids  Jeroen van der Meer  

John Berkers o Ruud Gorseman  Leo Meerman  

Dick Bothof a Jaap van den Herik  Henk Ochtman  

Erik Brandenburg  Rob Hopman-Been  Ricardo van Oldenbarneveld  

Murphy Brunings  Maurits de Jong  David Prins  

Rinus Degeling  Arnout van Kempen  Wijnand Rijnders o 

Niels van Diejen  Edwin van Kleeff  Ronald Ruijtenberg  

Mario Dirks  Pim Kleinjan  Daniel Saane  

Jasper van Dis  Ruud-Jan Kloek  Martin Schlüter  

Gijs van Dongen  Jaap Koenen  Albert Segers  

Hans Doornheim  Henri Krop  Daan Smit  

Dirk Erdtsieck  Bram van Lennep  Han Smit  

Serge Erdtsieck  Cor van Lennep  Peter van Steenis  

Aad Everwijn  Jan de Liefde  Marcel Terluin  

Cor Feelders  Michelle de Liefde a Alex van Trirum  

Robbert Fokkink  Fokke Lindeboom  Ronald Verbeek  

Daniel Gavrilov  Karel Looijmans  David van der Vloed  

 

Jeugdleden 2018-2019 a = aangemeld; o = opgezegd 
 

Niek Bruinzeel a Jaya Khelawan  Shiva Ramdajal o 

Thierry Delgado Santos a Emery Klas a Raif Salmanli  

Jesse van Dongen a Lars van Kleef o Seppe Schön o 

Lana van Dongen a Diya Koemarsingh o Iris Smit o 

Sam van Dongen  Pari Koemarsingh o Julian de Souza o 

Giel Donkers o Melis Kurtar o Marcus Souer a 

Job Eijsermans  Art Lachmon o Jim Staal a 

Mees Eijsermans  Toprak Lacin  Max Staal  

Tariq El Ghafiki  Virginia van Lennep o Koen Swiderski o 

Paul Groen  Gijs Lievestro o Turan Unsal o 

Steven Groen  Mertcan Mete  Tibor Toussaint  

Kris van den Heuvel  Adam Mouaouia o Jurriaan Verbeek  
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Fabio van ‘t Hoff  Merlijn Nelwan  Wessel Visser  

Leander Hulsbergen a Mirre Nelwan  Jesse van der Voort ao 

Steven Hulsbergen a Mijntje Nelwan  Vico van Wijk  

Berat Irmak o Aki Nguyen a Daan Wilton  

Oktay Irmak o Sami Oubouchra  Alexander Zee  

Arish Kalloe o Rudram Ramasre  David Zhou  

Arwien Kalloe o Surya Ramasre a Jane Zhou  

Raniya Kalloe o Aryan Ramdajal  Timo Zunderman  

Alisha Khelawan o Harish Ramdajal o   

 

Eregalerij 

Uiteraard mag ook in 

dit tweede jaarboek de 

eregalerij van SGO niet 

ontbreken. Met gepaste 

trots presenteren we als 

eerste de lijst met alle 

geëerde personen die 

dit verenigingsjaar nog 

lid waren. Nieuw in de 

lijst is onze kampioen 

en ook stille kracht Erik 

Brandenburg, die zeer 

terecht tijdens de Algemene Vergadering werd benoemd tot Lid van Verdienste. 

 

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  

Erik Brandenburg Lid van Verdienste  

door: Serge Erdtsieck 
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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 kunnen achterhalen. Hopelijk komt 

hier in de toekomst nog verandering in, maar gezien de tijd en het verstrijken 

daarvan achten we de kans hierop niet erg groot. 

 
 

 

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 2004 - 2005 Erik Brandenburg 

 & Jan Klapwijk 2005 - 2006 Henk Ochtman 

1977 - 1978 Joop Slaa 2006 - 2007 Erik Brandenburg 

1978 - 1979 Joop Slaa 2007 - 2008 Henk Ochtman 

1979 - 1980 Henri Krop 2008 - 2009 Erik Brandenburg 

1980 - 1981 Rinus Degeling 2009 - 2010 Henk Ochtman 

1981 - 1982 Henri Krop 2010 - 2011 Erik Brandenburg 

1982 - 1983 Ruud-Jan Kloek 2011 - 2012 Cor Feelders 

1983 - 1984 Joop Slaa 2012 - 2013 Erik Brandenburg 

1984 - 1985 Rinus Degeling 2013 - 2014 Erik Brandenburg 
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1985 - 1986 Taco Wirschell 2014 - 2015 Erik Brandenburg 

1986 - 1987 Rinus Degeling 2015 - 2016 Albert Segers 

1987 - 1988 Taco Wirschell 2016 - 2017 Erik Brandenburg 

1988 - 1989 Albert Segers 2017 - 2018 Erik Brandenburg 

1989 - 1990 Johan Quist 2018 - 2019 Robbert Fokkink 
 

 

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. 

 

Ranglijst Clubkampioenen 
 

# 
 

Naam 
 

Aantal 
 

# 
 

Naam 
 

Aantal 
 

1 Erik Brandenburg 12 11 Jan Bakker 1 

2 Rinus Degeling 7  Willem Broekman 1 

 Johan Quist 7  Cor Feelders 1 

4 Taco Wirschell 5  Robbert Fokkink 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 

 Albert Segers 2    

 

Clublokaal 

Onze historie aan clublokalen is rijk. In het vorige jaarboek heeft Rinus Degeling 

daar al een stukje over geschreven en ter gelegenheid van ons 80-jarig jubileum, 

dat wij vierden op 28 juni 2016, hebben we derhalve een wandeling langs alle 

voormalige clublokalen georganiseerd. Op onze mooie website staat onder het 

kopje ‘Over SGO’ en vervolgens ‘Geschiedenis’ het gedetailleerde verhaal over 

deze rijke historie aan clublokalen. 

 

Zoals al aangekondigd in het vorige jaarboek hebben we het PrachtHuis aan het 

einde van het vorige verenigingsjaar ingeruild voor een nieuw clublokaal en wel 

de Grote Kerk Overschie. Deze locatie is uiteraard prachtig en biedt ons veel 

voordelen, maar heeft ook enkele nadelen. Maar welk lokaal heeft dat niet? De 

Grote Kerk is verreweg het grootste pand waarin wij ooit hebben gespeeld. Het 

door: Ronald Verbeek en Serge Erdtsieck  
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is daar dan ook prima verstoppertje spelen zullen we maar zeggen. Bij een lage 

opkomst op een clubavond lijkt het daarom al snel minder gezellig. Sinds we de 

klokkentorenkamer echter meer bij de keuken hebben betrokken is dit gevoel 

gelukkig al anders geworden. Bovendien kunnen we in de warmere maanden 

ook meer gebruik maken van de zogenaamde kerktuin binnen. Hier zitten we 

dichter bij elkaar. 

 

Om ons verblijf in de Grote Kerk nog 

aangenamer te maken hebben we veel 

nieuwe dingen aangeschaft. Bijvoorbeeld 

nieuwe tafels en kasten en een afrijplaat 

voor onze minder valide schakers. Hoe 

de toekomst van de Grote Kerk eruit gaat 

zien is nog ongewis. Ongetwijfeld zal de 

kerk nog heel lang blijven bestaan, maar 

of het in de toekomst nog een gebouw is 

dat voornamelijk dienst doet als kerk is 

nog maar de vraag. De omvang van de 

Nederlandse kerkgemeenschap neemt af. 

Vanuit de Grote Kerk heeft men daarom 

al getracht om de krachten met andere 

kerken en/of geloven te bundelen. Omdat 

de kosten van het onderhoud van de kerk 

ongeveer € 50.000,00 per jaar bedragen, 

heeft men jaren geleden ook besloten om 

de kerk commercieel te gaan verhuren. Eén van de hoofdtaken van de Stichting 

Grote Kerk. Hoe dat op termijn voor ons zal uitpakken is nog de vraag, maar 

vooralsnog hebben we onze draai in de Grote Kerk al steeds meer gevonden. 
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Externe Competities 

Overschie K1 - Wisselvallig Seizoen 

Na het fraaie kampioenschap in de laatste (!) RSB Promotieklasse, mocht het 

vlaggenschip van ons Schaakgenootschap wederom aantreden in de derde 

klasse van de KNSB competitie. Met dezelfde negen spelers als in het vorige 

seizoen. Gezien de regelmatige afzeggingen is het zeker geen overbodige luxe 

om met een vaste kern van negen spelers te starten. Mede gezien het feit dat er 

minder invallers beschikbaar zijn op een zaterdag, omdat we nu ook een tweede 

team in de KNSB competitie hebben.  

 

Het seizoen 2018-2019 

is uiteindelijk een zeer 

wisselvallig schaakjaar 

geworden. De start was 

prima, winst op Goes, 

maar daarna volgden 

twee toch wel enigszins 

ongelukkige te noemen 

nederlagen op een rij. 

Vervolgens haalden we 

geweldig uit tegen het 

team van Bergen op 

Zoom en wonnen we ook de vijfde wedstrijd, al was het ietwat moeizaam, van 

degradatiekandidaat numero uno Middelburg. Dan sta je op een mooie vierde 

plek en denk je aan verder stijgen … om vervolgens met slechts één punt uit de 

volgende drie wedstrijden aan de rand van de afgrond te hangen! Gelukkig 

deed de concurrentie ook slechte zaken in de voorlaatste ronde, zodat er slechts 

een uiterst minieme en louter theoretische kans op degradatie was. En dan 

verslaan we in de laatste ronde de kampioen Het Witte Paard in Sas van Gent 

met 5½ -2½. Lust u nog peultjes?  

 

De eerste ronde tegen Goes verliep dus qua resultaat op rolletjes, ook al was het 

een emotioneel beladen wedstrijd. Er was namelijk sprake van een heus incident 

met een reglementaire nul voor de tegenstander van Maurits de Jong (na twee 

onreglementaire handelingen), wat later in het door Goes aangespannen beroep 

werd teruggedraaid door de competitieleider (de partij zou alsnog hervat 

moeten worden). De motivatie hiervan was niet erg bevredigend, maar na 

intern overleg en ingewonnen extern advies (o.a. van de RSB competitieleider) 

hebben we uiteindelijk besloten om geen hoger beroep in te stellen. In de eerste 

plaats omdat dit als kansloos ingeschat moest worden. In de tweede plaats 

omdat er ook geen belangrijke impact op het resultaat van de wedstrijd was: de 

door: Albert Segers 
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slotstelling was geforceerd remise (werd ook niet meer uitgespeeld) waardoor 

beide matchpunten hoe dan ook in handen van Overschie bleven. Dit was een 

prima resultaat tegen de uiteindelijke nummer vier, zeker gezien het feit dat we 

na vier afzeggingen met drie invallers moesten aantreden. Ronald Ruijtenberg, 

Han en Daan Smit hebben als invallers een goede bijdrage geleverd met drie 

plusremises aan de borden 6-8. En dankzij overwinningen van Karel Looijmans 

en Henri Krop haalden we de volle buit binnen. Albert Segers moest als enige 

een (bittere) nederlaag slikken tegen hun topspeler Joey Grochal (FM 2319), na 

halverwege totaal gewonnen te hebben gestaan maakte ik aan het eind ook nog 

een lelijke misrekening in een potremise eindspel.  

 

In de tweede ronde vonden we in het verre Oost-Souburg ons Waterloo. Een 

verdiende nederlaag, hoewel de 4-4 aan het eind binnen handbereik was. Op de 

eerste drie borden haalden we remises tegen de zware jongens van Souburg, 

waarbij Robbert Fokkink en Cor Feelders heel erg snel klaar waren en Erik 

Brandenburg een dikke plusremise scoorde. Robbert was daardoor al snel 

vertrokken, maar invaller Serge Erdtsieck was nog net op tijd om hem op de 

gevoelige plaat vast te leggen. 

 

Robberts commentaar 

de volgende dag was 

weergaloos: “Serge is 

een duivelskunstenaar. 

Hoe heeft hij mij op de 

foto kunnen krijgen? 

Heb ik meegespeeld? 

Ik kan mezelf van die 

wedstrijd totaal niets  

meer herinneren”. 

Op de resterende vijf 

borden was het een en 

al avontuur: koffiehuis schaak in optima-forma, met ups en downs. Maar 

duidelijk meer ups voor Souburg: op drie borden stonden ze lange tijd een stuk 

voor en ook de andere twee partijen stonden duidelijk minder voor Overschie. 

Dus een dikke nederlaag lag in het verschiet, maar toch bleef het spannend tot 

aan het slot ... Albert Segers won namelijk vanuit verloren positie en invaller 

Serge Erdtsieck sleepte er op knappe wijze nog een remise uit, nadat hij 

halverwege in betere stelling een stuk had weg geblunderd. Toen kwam bij een 

stand van 4-3 voor Souburg alles aan op de spektakelpartij van Marcel Terluin. 

Hij had een speculatief stukoffer gepleegd (al op zet 15) wat resulteerde in een 

complexe stelling met veel latente dreigingen. Lange tijd (ca. 15 zetten lang) 

bleef de waardering -2.00 of hoger voor zwart, maar toch kon de zwartspeler 
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niet goed onder de druk vandaan 

komen. Hieronder geven we het 

spannende slot van deze partij in 

wederzijdse tijdnood. We pakken 

de partij op na de 37e zet van wit 37. 

Tb1-e1 (zie diagram). 

 

Zwart staat met zijn stuk meer nog 

steeds gewonnen, maar moet ook 

nog steeds lastige keuzes maken, in 

essentie het wezen van schaken. 

Het meest eenvoudigste zou de 

consolidatie met 37. … Lxd4, 38. 

Dxd4 Dd5 en 39. Da1 Kg8 zijn 

geweest, maar ook 37. … Lb4 ziet er natuurlijk niet slecht uit. In plaats daarvan 

wilde zwart zelf graag aanvallen, maar gaat dan (eindelijk) in de fout met het 

gespeelde 37. … Ld6?. Marcel had nu meteen kunnen profiteren met 38. Pf3!, 

waarna hij zijn stuk terug wint omdat 38 ... Lf7 dan faalt op 39. Te8+!! Lxe8, 

40.f7+. Na het gespeelde 38.h3? had zwart de diagonaal gesloten moeten houden 

met 38. ... Lf7 (met een winststelling), maar hij ging voor de “kill move” 38. ... 

Ld5? wat echter een “self-kill” was geweest als Marcel het schitterende 39. Pf5!! 

had gevonden (+10.60), zie diagram. 

 

Na 39. ... Dxf5 wint 40. Te8+ en na 

39. ... Kg8 wint 40. f7+!! in alle 

varianten! En deze aanvalszet 39. 

Pf5! verhindert ook nog eens dat 

zwart remise kan maken met 39. 

... Lxg2+ omdat de zwarte dame 

nu geen schaak kan geven op d5 

of c5. Een erg mooie en super 

veelzijdige zet dus en ook de 

enige zet die wint! Het kan dus zo 

de combinatieboeken in. Marcel 

koos voor 39. Pxc6 met hetzelfde 

idee (40. f7+ spelen en als zwart 

blokkeert met 39. ... Lf7 of Df7 dan 

wint 40. Te8+!), maar nu kon zwart het verdedigen met het gespeelde 39. ... Kg8!. 

Het ging verder met 40. Pe7+ Lxe7? (na 40. ... Kf7! staat zwart nog steeds beter) 

41. fxe7 De8. Tijdcontrole gehaald, hoe staat het nu eigenlijk? Nou, wit staat 

totaal gewonnen omdat hij nu met schaakjes de loper op d5 kan ophalen. Helaas 

zag Marcel dit niet en ging voor het eeuwig schaak dat hij in zijn vooruit- 



 

   20 
 

berekening had gezien. 

Hierdoor verloren we 

dus nipt de wedstrijd, 

maar een 4 - 4 gelijkspel 

was ook wel heel erg 

gelukkig geweest.  

 

In opvolgende tweede 

thuiswedstrijd gingen 

we nipt onderuit met 

3½ - 4½ tegen D4 uit 

Oosterhout. Tot het 

eind bleef het razend spannend, toen Cor Feelders en Robbert Fokkink hadden 

gewonnen stond het 3½ - 3½ en kwam het dus wederom aan op de allerlaatste 

partij. Maurits de Jong had met prima spel een totaal gewonnen positie bereikt, 

maar raakte toen plots verzeild op dwaalwegen naar een bitter einde op de 

eeuwige jachtvelden. Gek genoeg ging het pas mis na de 40e zet, dus geen 

tijdnood meer. Maurits bleef in gewonnen stelling combineren en offerde een 

stuk, maar waanzin won het hier van genialiteit, met een keiharde nul als gevolg 

en dus ook nul matchpunten in de pocket. Verder was het verlies van Erik 

Brandenburg opvallend, hij was om tactische redenen op bord 5 geplaatst, trof 

daar ook een veel lager gerate tegenstander maar verloor na een mislukt 

openingsexperiment binnen 26 zetten. Een echte domper dus.  

 

In de vierder ronde kwam de wederopstanding tegen Bergen op Zoom. In het 

verleden altijd een lastige tegenstander voor ons, maar deze keer veegden we 

ze met prachtig powerchess totaal van de kaart! De ene partij was nog mooier 

dan de andere en de teller bleef uiteindelijk steken op een 6½ - 1½ overwinning 

met maar liefst zes klinkende 

overwinningen! Erik Brandenburg 

zat gewoon weer op bord 1 tegen 

de erg sterke tegenstander Arjon 

Severijnen (2149) en won heel fraai. 

Zie diagram. 

 

Na een sterk gespeelde partij staat 

Erik op winst en maakt het nu 

prachtig af met 42. Dxf8+! en had 

dit ook helemaal tot het eind 

uitgerekend: 42. ... Kxf8, 43. Txf7+ 

Kg8, 44. Te7+ Kf8, 45. Txh7 Tc6, 46. 

Tf1+ Tf6, 47. Th8+ Ke7 en 48. Te8+!. 
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De pointe, wit blijft nu een volle toren voor en zwart moest het opgeven.  

 

Henri Krop scoorde 2 uit 2 met de volgende fraaie aanvalspartij. 

 

Uitgelichte Partij 1 
 

WIT Henri Krop  ZWART Lars van Dort 

TEAM Overschie K1  TEAM Bergen op Zoom K1 

COMPETITIE KNSB Klasse 3F  BORD 5 

RONDE 4  DATUM 24 november 2018 
 

1. d4 f5, 2. Pc3 d6, 3. e4 fxe4, 4. Pxe4 Pf6, 5. Ld3 g6, 6. Pxf6+ exf6, 7. h4! 
 

Zo doen we dat! 
 

7. ... De7+, 8. Pe2 Pc6, 9. c3 Lg4, 10. 0-0 0-0-0, 11. f3 Ld7, 12. Pg3 Te8, 13. b4! 
 

Dan maar hier lekker aanvallen! 
 

13. ... f5, 14. Lg5 Dg7, 15. Te1 Txe1+, 16. Dxe1 h6, 17. Le3 Df6, 18. Pe2 g5 
 

Maar zwart doet ook mee! Een spannende stelling die lang in evenwicht blijft. 
 

19. Lf2 Le7 20. b5 Pd8 

(zie diagram) 
 

21. d5!? Tg8, 22. h5 Df7, 23. Pd4 

Te8? 
 

Na een aantal wat aarzelende 

zetten komt zwart nu minder te 

staan en grijpt Henri het initiatief 

met een pionoffer. 
 

24. Dd2!? Dxd5, 25. c4 De5? (Df7) 

26. Te1 Df4, 27. Da5! c5? 
 

Zwart bezwijkt nu onder de druk. 
 

28. bxc6 Pxc6, 29. Pxc6 Lxc6, 30. 

Lxf5+ Ld7, 31. Lxd7+ Kxd7, 32. Db5+ Kd8, 33. Lxa7 Df7, 34. Dxb7 (1-0) 
 

Na afloop was het gezellig nagenieten en analyseren, maar vooral smullen van 

de verschafte maaltijd in de knusse woning van Rob Hopman op loopafstand 

van de speelzaal in Bergen op Zoom. 

 

In de volgende thuiswedstrijd wonnen we vrij moeizaam van het laag gerate en 

laag geklasseerde Middelburg. We hadden helaas weer twee invallers nodig, 

waarvan Arnout van Kempen wel mooi wist te winnen. De grote verrassing was 
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de nederlaag van Erik Brandenburg aan bord 3 tegen een tegenstander met een 

rating van 1851. Dit dreigde dus een thema te worden: winst of remise tegen 

sterke, gelijkwaardige tegenstanders en verlies tegen zwakkere spelers (aan een 

lager bord). Ook nu viel de beslissing pas in de allerlaatste partij, waarin Cor 

Feelders met vaste hand zijn betere stelling tot winst voerde (5-3). We stonden 

nu op een mooie vierde plek met een sloot aan bordpunten. Geen vuiltje aan de 

lucht dus zou je denken. Hoe anders zou het lopen ...  

 

In de uitwedstrijd tegen Sliedrecht speelden we een echte baggerwedstrijd. 

Door een jeugdig Sliedrecht werden wij op alle fronten afgetroefd. Alleen Erik 

Brandenburg redde nog enigszins de eer door een prima overwinning aan bord 

1. Verder wisten we nog drie schamele remises te boeken en daarmee was de 

koek op. Al was er nog een heldenrol voor onze last-minute invaller Jurriaan 

Verbeek (Maurits de Jong meldde zich ’s morgens ziek). Hij speelde een prima 

pot en het scheelde weinig of hij had zijn sterke tegenstander van diens 100% 

score afgeholpen!  

 

In de zevende ronde speelden we uit in het verre Sas van Gent tegen HWP 3. In 

deze wedstrijd kregen we geen loon naar werken. In vier partijen lieten we een 

half punt liggen, hiertegenover stond maar één meevaller (Rob Hopman keepte 

een stelling met een kwaliteit minder). Uiteindelijk werd het 4-4, dus we hebben 

hier echt een matchpunt laten liggen waarmee we ons meteen al veilig gespeeld 

zouden hebben. Wat wel veel genoegen verschafte was de winstpartij van 

Robbert Fokkink. Op de heenweg in de auto noemde Maurits de Jong terloops 

een bizar openingsidee voor zwart omdat Carlsen dat wel eens gespeeld had: 1. 

e4 Pf6, 2. e5 Pg8!? waarna zwart weer volledig in de uitgangspositie staat! Ik 

had dit ook wel eens gezien en wist dat dit (ook theoretisch) niet zomaar te 

weerleggen is. Toen besloot Robbert ter plekke: dat ga ik vanmiddag spelen en 

dit werd een doorslaand succes! Zijn arme tegenstander (rating 2030) had bijna 

anderhalf uur nodig voor de eerste tien zetten, hij kwam ook qua stelling onder 

druk te staan (dat is natuurlijk de verdienste van ons creatieve genie Robbert!) 

en verloor een stuk na een blunder op zet 16. 

 

Uitgelichte Partij 2 
 

WIT Samuel Verbruggen  ZWART Robbert Fokkink 

TEAM Het Witte Paard K3  TEAM Overschie K1 

COMPETITIE KNSB Klasse 3F  BORD 2 

RONDE 7  DATUM 18 maart 2019 
 

1. e4 Pf6, 2. e5 Pg8!? 
 

De argeloos langslopende toeschouwers moesten wel even in de ogen wrijven. 
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Na twee zetten staat zwart volledig in de beginstand. “Watskeburt man?”. Toch 

is het idee - ook wel eens toegepast door Carlsen - best logisch: na het normale 

vervolg 2. ... Pd5 3. c4 wordt het paard met tempowinst naar b6 gedreven en 

misschien staat het paard wel beter op g8 dan op b6, maar het kost natuurlijk 

wel een tempo. Voor de duidelijk verraste tegenstander nu de uitdaging om 

hiervan te profiteren, maar dit werkte als een boemerang. 
 

3. d4 d6, 4. Pf3 Lg4, 5. h3 Lh5, 6. 

exd6 Dxd6, 7. Lc4 Pc6, 8. c3 e5, 9. g4 

Lg6 
 

De witspeler heeft veel tijd 

verstookt in de opening en gaat nu 

in de fout, zie diagram. 
 

10. dxe5? 
 

Met 10. De2 of 10. Pxe5 Pxe5, 11. 

De2 had hij de stelling beter in 

evenwicht kunnen houden. 
 

10. ... Dxd1+!, 11. Kxd1 0-0-0+, 12. 

Pbd2 h5! 
 

 

Robbert grijpt het initiatief. 12... Le4? 13. Pg5! Lxh1 14. Pxf7 is beter voor wit. 
 

13. e6 Pa5 
 

13. ... hxg4, 14. exf7 Pf6 was sterker geweest. 
 

14. exf7 Pxc4 15. fxg8D Txg8 16. b3? 
 

Een grove fout die geheel te verklaren is door het verloop van de partij en de 

tijdnood waarin de witspeler nu al geraakt is. Met 16. Pd4 Pe5, 17. f4 Pd3, 18. 

Tf1 Lc5, 19. f5 had hij zijn boeltje 

nog bij elkaar kunnen houden. 
 

16. ... Le4! 
 

Wint op slag. Zie diagram. 
 

17. Ke2 Pxd2, 18. Lxd2 Lxf3+, 19. 

Kxf3 Txd2 
 

Robbert staat nu een vol stuk voor, 

de witspeler spartelt nog lang tegen 

maar het verlies is onafwendbaar 

voor hem. 
 

20. Thd1 hxg4+, 21. hxg4 Txd1, 22. 

Txd1 Ld6, 23. c4 Tf8+, 24. Ke2 Te8+, 
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25. Kf3 Lc5, 26. Td2 Tf8+, 27. Kg3 Ld6+, 28. Kh4 Lf4, 29. Td5 c6, 30. Th5 g5+, 31. 

Kh3 c5, 32. Kg2 Td8, 33. Kf3 Td2, 34. Th8+ Kc7, 35. Th7+ Kc6, 36. Th6+ Td6, 37. 

Th7 a6 ,38. Ke4 Td4+, 39. Kf3 Td2, 40. Th6+ Kc7, 41. a3 Td3+, 42. Ke4 Txb3, 43. 

Th7+ Kb6, 44. Th6+ Ka5, 45. Kd5 b6, 46. Kc6 Txa3, 47. Kb7 Ta4, 48. Ka7 Kb4 (0-1) 

 

Nu lag er wel enige druk op de voorlaatste wedstrijd, thuis tegen Charlois 

Europoort 3, want bij verlies zouden we degradatiegevaar lopen. Het werd een 

enorme deceptie: we werden ingemaakt met 6-2 door een team met een veel 

lagere gemiddelde rating. Cor Feelders, Karel Looijmans en Albert Segers 

hebben een duidelijk gewonnen stelling helemaal verknald. En Maurits de Jong 

en Rob Hopman verloren geheel onnodig. Het grote lichtpunt was onze invaller 

Han Smit, die met zwart zijn veel hoger gerate tegenstander eenvoudig (ik zou 

haast zeggen professioneel) op remise hield. Erik Brandenburg onderstreepte 

zijn goede vorm met een echte inmaakpartij. Gelukkig bleek in de loop van de 

avond dat we toch vrijwel zeker waren van handhaving in de 3e klasse. Want 

D4 verloor met maar liefst 6½-1½ van HWP 3 en zodoende stonden we twee 

matchpunten en zes bordpunten op hen voor. Middelburg was al gedegradeerd.  

 

Dus alle reden om het seizoen ontspannen af te sluiten en een goede beurt te 

maken tegen HWP 2 die al vrijwel zeker kampioen waren (zij hadden daarvoor 

slechts twee bordpunten nodig en dan zou Sliedrecht ook nog met 8-0 moeten 

winnen). Dit betekende wel opnieuw een verre reis naar Sas van Gent. Een 

ander déjà-vu was de opening van Robbert Fokkink met dezelfde surprise 

variant van de Aljechin als tegen HWP 3 (zie hiervoor) en opnieuw een 

overwinning, al moest hij er deze keer harder en langer voor werken. De 

speelzaal was wel anders, deze keer speelde er maar één team thuis van HWP 

en daardoor moesten we aantreden in een kale ruimte zonder daglicht, waarbij 

ternauwernood associaties met een beruchte Belgische kelder onderdrukt 

konden worden. 

We traden aan in een fantasie opstelling: 1. Maurits de Jong 2. Albert Segers 3. 

Cor Feelders 4. Henri Krop 5. Erik Brandenburg 6. Marcel Terluin 7. Karel 

Looijmans en 8. Robbert Fokkink. Aan het begin van de wedstrijd hengelden 

Cor en Marcel al snel een remise binnen tegen veel hoger gerate tegenstanders. 

Hun opponenten waren vredelievend gestemd, hier speelde het behaalde 

kampioenschap zeker een rol. En de tegenstander van Cor, Kees Nieuwelink 

(2194), finishte zodoende op 8 uit 9. Als hij nog 100% had kunnen halen had hij 

zeker doorgespeeld liet hij weten. Cor zag dit natuurlijk geheel anders: de 

originele en scherpe opening die Cor op het bord bracht deed zijn tegenstander 

sidderen en verbleken. Hoe het ook zij, de start was veelbelovend. En het werd 

nog veel mooier: na overtuigende overwinningen van Karel, Erik, Robbert en 

Albert was de matchoverwinning al binnen. Henri verloor helaas na een 

ongelukkig verlopen opening. Als laatste was Maurits nog bezig en hij behaalde 
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een eervol resultaat aan bord 1: remise tegen FM Johan Goormachtigh (2153). Al 

met al een geweldige afsluiting van het seizoen en we kunnen zodoende ook vol 

goede moed uitkijken naar het nieuwe seizoen.  

 

De overall individuele scores van onze spelers zijn min of meer in lijn met hun 

sterkte, met een enkele uitschieter naar boven en naar beneden. 

 

Eindstand KNSB Klasse 3F Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

1 HWP Sas v Gent K2 13 43 ▪ 3½ 5½ 5½ 6 5½ 2½ 4 5 5½ 

2 Souburg K1 12 40 4½ ▪ 3½ 4 3 4½ 4½ 4 6½ 5½ 

3 Sliedrecht K1 12 38½ 2½ 4½ ▪ 4 5 3½ 5½ 4½ 4 5 

4 Goes K1 10 42½ 2½ 4 4 ▪ 7 3½ 3½ 5 6 7 

5 Charlois/Europ. K3 10 36½ 2 5 3 1 ▪ 6 6 3 4½ 6 

6 HWP Sas v Gent K3 10 36½ 2½ 3½ 4½ 4½ 2 ▪ 4 4 6½ 5 

7 Overschie K1 9 37 5½ 3½ 2½ 4½ 2 4 ▪ 6½ 3½ 5 

8 Bergen op Zoom K1 9 36½ 4 4 3½ 3 5 4 1½ ▪ 5 6½ 

9 D4 K1 5 28½ 3 1½ 4 2 3½ 1½ 4½ 3 ▪ 5½ 

10 Middelburg K1 0 21 2½ 2½ 3 1 2 3 3 1½ 2½ ▪ 

 

Individuele Score Overschie K1 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Erik Brandenburg 5½ 9 2146 2134 

2 Cor Feelders 5 8 2033 2084 

3 Albert Segers 5 9 1980 2029 

4 Robbert Fokkink 4 6 2103 2140 

5 Karel Looijmans 4 7 2024 1938 

6 Marcel Terluin 3 7 1896 1848 

7 Maurits de Jong 2½ 7 1949 1830 

8 Rob Hopman-Been 2½ 7 1861 1787 

9 Henri Krop 2 4 1972 1934 

10 Arnout van Kempen 1 1 1842 1965 

11 Han Smit 1 2 1927 1985 

12 Ronald Ruijtenberg ½ 1 1967 1866 

13 Serge Erdtsieck ½ 1 1706 1865 

14 Jurriaan Verbeek 0 1 1603 1540 
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Overschie K2 - Prachtig Debuut 

Gelijkspel Smaakt Naar Meer Ronde 1: Botwinnik K2 - Overschie K2 (4-4) 

Op een mooie zaterdag 6 oktober 2018 mocht Overschie K2 voor het eerst 

aantreden in de vernieuwde competitie van de KNSB en wel tegen Botwinnik 

K2 uit Zoetermeer, dat tegen ons aantrad met drie jeugdspelers. Dan weet je 

uiteraard nooit wat je moet verwachten. 

 

Voordat ik mijn stukken een beetje leuk 

ontwikkeld had en mijn rituelen van  de 

start van het potje had afgerond, kwam 

Jesse al vertellen dat hij op bord 7 had 

gewonnen. Een koningsaanval liet zich 

erg snel uitbetalen en daar was de 0-1! 

Gelukkig had hij zijn huiswerk bij zich, 

want anders was het wel een hele lange 

middag geworden. Op bord 8 had Dick al 

zes zetten gedaan en zijn tegenstander 

had misschien al wel ruim 45 minuten 

verbruikt. Later meer daarover maar 

Dick lijkt de gave te hebben om zelfs in de 

start het spel zeer ingewikkeld te maken. 

 

Op bord 1 had Ronald deze dag een 

pittige tegenstander, maar hij zette vol 

vertrouwen een Engelse pot neer die 

goede mogelijkheden gaf tot goed spel. Hans speelde op bord 2 een Franse 

partij. Ik herkende aan zijn tegenstander de moeder van een jeugdspeler van SV 

Promotie die, zoals ze vertelde, gewoon in 2017 was begonnen met schaken. 

Onvoorstelbaar want ze misstond niet op bord 2. Ikzelf had op bord 3 in de 

opening een mooie mogelijkheid gevonden om de koningsstelling van mijn 

tegenstander behoorlijk te slopen met een vervelend pionzetje. Nu kijken hoe ik 

deze kon uitbouwen. 

Op bord 4 stond Niels al redelijk snel een stuk voor door gewoon goed en 

degelijk spel. Ook Martin op bord 5 stond lekker. Hij had veel ruimte en 

activiteit. Michelle op bord 6 had een pittige tegenstander. Een jeugdspeler die 

in binnen- en buitenland zijn potjes speelt. Toch kon ik er weinig van zeggen, 

behalve dan dat het min of meer een gelijke stelling betrof. Intussen had Dick al 

weer enkele zetten gedaan en had zijn tegenstander nog maar 5 minuten op zijn 

klok. Deze jeugdspeler dacht  in ieder geval wel na zullen we maar zeggen. Dat 

is bij jeugdspelers wel eens anders. 

 

door: Gijs van Dongen 
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Niet veel later ging het snel. Martin verloor zijn partij, maar het kon niet anders 

of hij ging dit seizoen leuke potten spelen, zo goed stond hij eigenlijk, en ook 

Ronald moest helaas zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. Op dat 

moment heb ik ook nog even gekeken naar de partij van Dick, maar nadat ik 

zag dat zijn tegenstander nog minder dan één minuut over had ben ik weer 

terug gegaan naar mijn eigen partij. Ik weet niet of het nu de stelling of de klok 

was, maar Dick maakte er kort daarna 2-2 van. Een mooie start voor Dick! Zelf 

had ik intussen een winnende koningsaanval opgezet en Hans, die twee stukken 

voor stond en er helaas weer ééntje onbedoeld terug gaf,  zette zijn tegenstander 

mat achter de paaltjes. Met een 2-4 voorsprong was een halfje dus genoeg om 

de winst binnen te slepen en ik had er alle vertrouwen in dat dit ging lukken. 

Michelle bood dan ook remise aan, maar dit werd uiteraard niet aangenomen 

en dus zouden de partijen van Michelle en Niels nog lang duren. 

 

Niels had ergens sportief een stuk teruggegeven en daardoor kreeg zijn 

tegenstander steeds meer activiteit. Michelle was aan het afronden naar een 

toreneindspel, maar de torens van de tegenstander stonden net iets actiever. Na 

twee pionnen achter werd het iets te veel van het goede en werd het 3-4. Toch 

een lekkere pot, maar helaas zonder punten. Niels vocht voor wat hij waard was 

en kwam  best aardig terug en had misschien nog wel mogelijkheden op een 

remise. Maar wat weet ik nou eigenlijk van het eindspel … Na een twijfelachtige 

ruil van loper en paard kwam Niels vast te staan en na een mooie zet van zijn 

tegenstander met zijn pion naar het veld h4 werd de einduitslag dus 4-4. 

Jammer, maar het was wel een erg gezellige dag. Een lekker zonnetje en genoeg 

verhalen tot aan de volgende ronde op 3 november thuis tegen Spijkenisse! 

 

Voor Jong en Oud! Ronde 2: Overschie K2 - Spijkenisse K3 (5½-2½) 

Zeer gemotiveerd trokken we - klinkt mooi, maar eigenlijk speelden we een 

thuiswedstrijd - ten strijde tegen Spijkenisse K3. Op bord 1 zat de tegenstander 

van Niels al ruim voor aanvang vol verwachting te wachten. Een jeugdspeler 

van 9 jaar oud en een rating van 1720. Zittend kwam zijn neus ongeveer tot net 

boven de tafel. Een mooie tegenstander dus. Het lastige aan een dergelijke 

tegenstander is echter wel dat je het eigenlijk nooit goed kan doen. Verlies je er 

van dan zorgt dat wekenlang voor plezier voor de clubgenoten. Ik had mijn 

opmerkingen arsenaal al klaar staan. Win je er van dan komen de opmerkingen 

in de trant van: ''Kan je wel …''. Ik moet zeggen dat ik veel plezier heb beleefd 

aan deze middag. Tijdens het nuttigen van gezonde snackjes (worteltjes) en een 

chocoladekoekje, die hij van zijn moeder had meegekregen, drukte de jeugdige 

opponent van Niels vaker mijn klok in dan die van zichzelf. Daarentegen deed 

hij regelmatig een zet die Niels tot diep nadenken aanzette. De grote grap was 

dat dit vaak nog hele goede zetten waren ook. Een groot talent in aantocht dus, 

die dan ook moeiteloos een antwoord verzon op de Siciliaan van Niels. Onze 
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topper is echter ook niet snel onder de indruk en bracht met een lekkere penning 

en daarmee winst van een kwaliteit, de boel uit balans. 

 

Op bord twee mocht ik het zelf opnemen 

tegen een ander jeugdtalent, die het Sam 

vaak moeilijk had gemaakt. Ze dacht na 

als geen ander, maar misschien wel iets te 

lang. Ik besloot het maar wat ingewikkeld 

te houden, want tijd kon naar mijn idee 

wel eens een factor gaan zijn. Ik stond op 

een gegeven moment meer dan 50 

minuten voor in tijd! Hans op bord 3 en 

Mario op bord 4, die beiden niet te 

spreken waren over de opstelling maar 

dat mogen ze zelf uitleggen, waren bezig 

een lekkere pot neer te zetten en op bord 

5 liep Jesse tegen een vervelend trucje aan 

waar zijn tegenstander met een loper in 

de koningsstelling van Jesse insloeg. 

Mooi gezien door zijn tegenstander en 

even schrikken voor Jesse, maar gelukkig 

bleef hij rustig. Murphy speelde zoals vaker degelijk en stond eigenlijk vanaf 

het begin van de partij stevig en sterk. Over bord 7 maakte ik mij echter zorgen 

want vroeg in de wedstrijd stond Martin al een stuk achter en daarvoor had hij 

weinig compensatie. Ruud daarentegen had een mooie pionnenketen opgetuigd 

en had naar mijn inzicht het betere van het spel.  

 

Hoewel Niels zijn tegenstander enige tijd later nog hoopvol remise aanbood, 

wist Niels dat een kwaliteit voor vaak leidt tot winst. Kortom een mooie pot van 

Niels en het eerste punt voor het team. Op het bord van Mario zag het er naar 

mijn idee wat minder rooskleurig uit. Vooral toen zijn tegenstander een mooie 

dubbele aanval had op de koningsstelling en dame op het bord toverde. Zijn 

tegenstander had dit volgens mij wel wat beter kunnen uitspelen. Mario, die 

zijn eigen supporters had geregeld, liet echter zien dat hij in bloedvorm was en 

voor ik het door had pakte hij de winst. Ondertussen had Jesse zijn verloren 

pion weer terug gewonnen en ontstond er een remise-eindspel met ongelijke 

lopers. Aangezien Ruud in de tussentijd had verloren was de stand op dat 

moment dus 2½ -1½. Zijn tegenstander had veel initiatief gekregen op de 

koningsvleugel en anders dan ik had verwacht, moest Ruud helaas opgeven. 

Jammer, maar wel een sterk begin van de partij. Martin bleef knap vechten en 

kwam zelfs remiseachtig te staan en Hans en Murphy hadden ondertussen 
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beiden gewonnen. Helaas weet ik niet precies hoe dit is gegaan, maar hulde aan 

beide heren!  

 

Mijn tegenstander op bord twee zat op een gegeven moment in zware tijdnood 

en had ook nog te kampen met een lekkere aanval op haar koningsvleugel, 

waarbij haar koning alle kanten op moest dansen. Hoewel ik blijkbaar een mat 

in één over het hoofd zag -  tsja ik denk wel eens te ingewikkeld - had ik wel een 

mat in 4 gezien! Rest alleen nog de partij van Martin. Helaas ging deze verloren, 

maar hij had meer verdiend. Niets dan lof over de wijze waarop hij zich terug 

had gevochten in de partij, maar het was net niet genoeg. 

 

Opnieuw Winst Ronde 3: LSG K7 - Overschie K2 (2½-5½) 

Op papier was LSG K7 een tegenstander waar we goede kansen tegen konden 

hebben. Zoals gewoonlijk was ons team ruim voor aanvang aanwezig, wat mij 

als beginnend teamleider weer gerust stelde. Snel viel ons op dat we niet de 

enigen zouden zijn die kwamen spelen. Het leek wel of heel Leiden aan het 

schaken ging. Als topteam mochten wij in een apart zaaltje. Vooraf voelden we 

ons nog vereerd, maar later zou anders blijken … 

 

Voordat ik goed en wel uit de opening 

was gekomen zag ik Mario op bord 3 al 

met een grote glimlach achter zijn bord 

zitten. Mario leek in die periode niet te 

stoppen en ook deze partij toverde hij een 

pittige aanval op het bord tegen een 

tegenstander waar ik in een rapidpartij 

twee jaar geleden nog flink van verloren 

had. Zowel Hans als ik hadden het op 

bord 1 en 2 helemaal niet zo makkelijk. 

We hadden toch zo’n 300 ratingpunten 

meer, maar op het schaakbord zegt dat 

natuurlijk helemaal niks. Dick op bord 4 

had een partij die ik niet doorgrond 

kreeg. Hij stond een pion achter, maar hij 

had zeker compensatie. Jesse op bord 5 

kwam goed uit de opening met een mooie 

pluspion. Michelle stond stevig en zeker 

niet minder. Toen ik keek stond Martin een kwaliteit achter. Hij overzag een 

schaakje met verlies van een kwaliteit en een dreiging van een tweede schaakje 

met paard met nog meer materiaalverlies als gevold. Ruud stond met een pion 

minder naar mijn idee iets minder. 
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Zoals gezegd had ik het zelf op bord 1 erg lastig. Mijn tegenstander bleef goede 

zetten doen en na zet 21 stond hij volgens Fritz op een plusremise. Gelukkig 

wilde hij breken met f6, waarna ik met een dubbele aanval (Dc2) beter kwam te 

staan. Echter alle lof voor mijn tegenstander, want hij stond tot die tijd erg 

lekker. Ik had tot zet 21 liever zwart dan mijn eigen kleur wit. De tegenstander 

van Hans was binnen gedrongen in zijn stelling en deed dat ook vol overgave. 

Probleem was echter dat Hans, na een zorgvuldige analyse, de juiste zetten deed 

om de dame van zijn tegenstander in te sluiten. Op bord 3 had Mario zijn punt 

al te pakken. Mooie aanval en 0-1! 

 

Dick kwam niet veel later op een mooie remise (½-1½) en Jesse kwam 

langzaamaan op drie pionnen voor. Ik telde het punt al bijna. Michelle haar 

stelling zag er nog steeds remiseachtig uit. Martin verloor helaas, soms is het 

schaken pijnlijk. Tot het trucje met schaak was er eigenlijk niks aan de hand (1½-

1½). Ruud had ondertussen vanuit een pion achter een monsterlijke aanval op 

de koningsstelling van de tegenstander los gelaten en won. Mooi punt! Ook 

Hans zijn tegenstander zag er ondertussen geen lol meer in en gaf op. Michelle 

vroeg of ze remise kon aanbieden, dat mij gezien de stand wel een goed plan 

leek en niet veel later werd dit overeengekomen (2-4). Jesse had door een mooie 

dubbele aanval van zijn tegenstander (mat of torenverlies) een toren verloren en 

dan ziet een stelling er toch wat anders uit. Ik stond ondertussen duidelijk beter, 

maar ik liet in het vervolg zien dat ik mijn boekjes over het toreneindspel nog 

eens moet doorlezen. 

 

Richting het einde waren alleen Jesse en ik nog bezig. De van Dongens hebben 

soms hun tijd nodig zullen we maar zeggen en tot onze verbazing werd ons 

gevraagd om in een andere zaal verder te schaken zodat andere spelers konden 

analyseren in de betreffende zaal. Nog nooit meegemaakt. Ik zie het in de WK 

match tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana nog niet gebeuren. Nu zitten 

we als team nog niet helemaal op dit niveau, maar zo wordt het ons wel een 

beetje erg duidelijk gemaakt. Beetje bijzonder, maar het gaf wel even wat ruimte 

voor een wandel. Jesse stond ondertussen verloren, maar als een duveltje uit het 

doosje offerde hij nog een toren en had hierdoor eeuwig schaak. De eerste gaf 

hij eigenlijk meer gewoon weg. Complimenten voor zijn sportieve tegenstander, 

die er zelf ook wel de lol van inzag (2½-4½). Zelf bracht ik enkele minuten later 

de eindstand op 2½-5½. Kortom een mooie overwinning. 

 

Leiderdorp Krijgt Klop Ronde 4: Overschie K2 - Leiderdorp K2 (6-2) 

Een ruime zege op het gelijkwaardig geachte Leiderdorp K2, waarvan verdere 

details helaas in de schoot van het verleden liggen begraven. We kunnen dan 

ook niet anders dan doorgaan naar de volgende wedstrijd en wel de kraker 

tegen RSR Ivoren Toren K2! 
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De Kraker! Ronde 5: RSR Ivoren Toren K2 - Overschie K2 (5-3) 

De wedstrijd tegen RSR Ivoren Toren K2 was vooraf een kraker tussen de 

nummers 1 en 2. Bij winst dwongen we zeer waarschijnlijk ten minste promotie 

af. Ons team had deze wedstrijd een prachtige opstelling: 

1. Daniel Gavrilov 

2. Hans Doornheim 

3. Gijs van Dongen 

4. Ronald Verbeek 

5. Niels van Diejen 

6. Jesse van Dongen 

7. Ruud Gorseman 

8. Martin Schlüter 

 

Michele had zich ziek gemeld en vervanger Niels had nog iets goed te maken 

voor zichzelf na de wat ongelukkige invalbeurt eerder in het seizoen tegen 

Botwinnik. Met een gemiddelde rating van 200 tot 300 punten meer, zeker op 

de hogere borden, mochten we onszelf toch wel goede kansen toedichten. 

Vooraf hadden we wel goed scherp dat er een aantal jeugdspelers meededen en 

dat daardoor schijn kon bedriegen. Niet voor niets hadden onze tegenstanders 

nog alles gewonnen. Toch zag ik de wedstrijd met vertrouwen tegemoet. Helaas 

liep het anders. 

 

Het adres was op de Lombardkade in Rotterdam. Parkeren was erg lastig dus 

vooraf besloten met het OV te gaan. Voor mij al een heel avontuur omdat ik nog 

net wist dat mijn strippenkaarten waarschijnlijk niet meer geldig zouden zijn. 

Gelukkig kon Jesse mij vertellen hoe het werkte met OV chip en dergelijk. Voor 

de scherpe lezer: nee ik ga niet echt vaak met het OV. Omdat ik nog rekende 

met stoomlocomotieftijden waren we flink te vroeg, maar dat was geen straf. 

Mooie locatie, gezellige bar en heerlijke stoelen. 

 

Bij het binnendruppelen van de tegenstanders zag ik inderdaad enkele 

jeugdspelers die zowel Jesse als ik nog wel kenden van de verschillende 

jeugdtoernooien. De opstelling van de tegenstander verraste mij niet, dus vol 

vertrouwen gingen we achter ons bord zitten. Het eerste wat opviel was de 

partij van Jesse waar in zeer korte tijd een soort van ontploffing op het bord 

plaats vond tijdens een Najdorf. Er stonden meer stukken in dan ik reeds 

ontwikkeld had en de tegenstander van Jesse offerde er lustig op los. Vol 

opluchting keek ik naar mijn eigen bord waar het er gelukkig wat rustiger aan 

toe ging. Gaandeweg de middag stond Daniel remise-achtig, Hans zijn 

tegenstander moest lopen met de koning en Hans leek mij best lekker te staan. 

Zelf was ik ook niet ontevreden. Mijn tegenstander speelde redelijk vroeg in de 

partij g5 wat inderdaad f4 tegenhield. Maar g5 verzwakte zijn koningsstelling 
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in die mate dat hij lang zou moeten rokeren. Mijn aanvalsplan was geboren. Op 

bord 4 stond Ronald een beetje passief maar het was nog vroeg.  

 

Op bord 5 was Niels met b4 lekker aan 

het knutselen tegen een wat oudere 

jeugdspeler. Zijn tegenstander had wel 

enigszins meer het centrum, dat voor 

problemen kon gaan zorgen. Jesse zijn 

partij was naar mijn mening een lust voor 

het oog  en bezat meerdere stap 3/4/5 

opgaven in één. Jesse stond voor qua 

materiaal maar er was wel compensatie 

voor zijn tegenstander. Op bord 7 was 

Ruud bezig met een koningsaanval nadat 

hij was gestart vanuit een Engelse opzet. 

Ruud stond gewoon beter. Martin op 

bord 8 stond ook prima, een beetje 

remiseachtig. Opvallend was wel dat de 

spelers op bord 7 en 8 van Ivoren Toren 

bijna instinctief hun zetten deden. Vaak 

goede zetten met op de klok zelfs 

plusminuten. 

 

Het uurtje van mineur kwam snel. Ronald had in overleg remise aangeboden. 

Ronald stond er inderdaad wat gedrukt voor. Remise werd overeen gekomen. 

Daaropvolgend werden bij Hans wat stukken afgeruild en het zag er ineens wat 

minder goed uit. Zelf stond ik wel lekker. Niels op bord 5 had het moeilijk maar 

leek er goed uit te komen. Op bord 6 begon het er bij Jesse steeds beter uit te 

zien met 2 stukken voor wat pionnen, maar gezien de scherpe stelling waar geen 

koning veilig stond was het niet helemaal duidelijk.  

Martin ruilde af naar wat in mijn ogen op een remisepot leek. Bij Ruud was het 

ergens mis gegaan en Ruud stond ineens een kwaliteit achter en kreeg last van 

2 centrumpionnen die aan het lopen waren om een dame te worden. Niet veel 

later volgde hier een jammerlijke 0. Volledig onverwacht (voor mij) volgden ook 

Daniel, Martin en Niels met een 0. Het stond in een keer 4,5 - 0,5. Drama in 

optima forma. Niels appte later nog dat hij van een flinke plusscore 3 zetten later 

verloren had. Jammer allemaal.  

 

Er waren nu nog 3 partijen bezig maar het verlies was al daar. Hans stond 

ondertussen een pion achter in een verloren eindspel maar zijn tegenstander 

bood remise aan. Ik begreep later van Hans dat zijn tegenstander niet wist dat 

er na 40 zetten een half uur bij kwam. Hans heeft het remiseaanbod zeer 



 

   33 
 

dankbaar aangenomen. We hadden ondertussen nog geen overwinning 

behaald. Voor de eer haalde ik een punt binnen, waardoor de stand op 5-2 

kwam. Jesse bleef rustig spelen en was uiteindelijk blij met het half uur extra 

want hij had het nodig. Jesse had zijn voorsprong uitgebouwd naar een stuk en 

een toren, maar zijn tegenstander wist niet van opgeven. Na de ruil van de 

dames had dit best gemogen. Na 4 uur en 20 minuten werd het uiteindelijk 5-3.  

 

De felicitaties voor onze tegenstanders die toch echt een knappe prestatie 

hebben geleverd! Helaas zijn onze promotiekansen geslonken tot een 

theoretische kans, waarbij het moet gaan sneeuwen in juli tijdens een hittegolf. 

Voor mijn teamgenoten die nu bij de pakken neerzaten, kwam ik de volgende 

inspirerende tekst tegen die een ander perspectief kan geven. 
 

“Als je denkt dat het allemaal even geen doel meer heeft , verplaats je dan even in een 

goudvis.” 
 

Je ziet het valt nog wel mee! 

 

Het Eindspel Ronde 7: Overschie K2 - Magnus Leidsche Rijn K2 (3-5) 

Na de vrije zesde ronde was de wedstrijd tegen Magnus Leidsche Rijn K2, de 

laatste van het seizoen, een onbelangrijke partij voor de eindstand in de klasse. 

Het kampioenschap ging namelijk tussen Botwinnik K2 en RSR Ivoren Toren 

K2. Aangezien Magnus in de voorgaande wedstrijd Ivoren Toren op gelijkspel 

had gehouden, waren we wel gewaarschuwd.  Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 

we 214 ratingpunten meer hadden, dus de verwachting om te winnen was er 

wel. Anderzijds dacht ik heel even dat ik stoelverhogertjes moest halen toen we 

onze tegenstanders binnen zagen komen. Het bleek een waar team met 

jeugdtalenten te zijn, met alleen op de eerste twee borden spelers van onze 

leeftijd. Dat klinkt overigens best een beetje bejaard als je het zo opschrijft. 

 

Op bord 3 verloor Ronald al binnen 40 minuten. Geen idee hoe het gebeurde, 

maar Ronald bleek niet bestand tegen de jeugdspeler met een rating van boven 

de 1800. Martin liet echter aan de rest van het team zien dat zijn punt de stand 

gewoon weer in evenwicht had gebracht. Hij stond eerst een pion achter, maar 

met een netjes uitgevoerde koningsaanval pakte hij dus de gelijkmaker voor 

Overschie. Murphy vroeg of hij remise aan kon nemen, maar op mijn advies 

speelde hij door. Jesse stond ondertussen minder, evenals Ruud (een stuk). Jesse 

toverde na goed verdedigen een remise uit de hoge hoed, maar kwam dus goed 

weg. Hans verloor en Michelle ook. Bij Michelle werd haar loper ingesloten en 

dan is een potje op de zaterdag niet leuk meer. Murphy won mooi en scoort toch 

zeer netjes dit seizoen. Ruud hield dapper vol maar moest helaas toch opgeven, 

want zijn stelling met een stuk minder bood weinig vooruitzichten meer. 
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Zelf speelde ik op bord 2 en moest op het strafbankje gaan zitten, want mijn 

partij was ook echt onder de maat. Na een leuke combinatie had ik een pion 

gewonnen. In de partij dacht ik een geweldige eindcombinatie te zien en gaf 

mezelf al meerdere complimenten hierover, en offerde twee pionnen om mijn 

doorgebroken pion een dame te laten worden. Mijn tegenstander keek mij wat 

twijfelachtig aan en liet mij ervaren dat ook zijn pion een dame kon worden. Ik 

had het natuurlijk anders moeten doen. Nadien thuis heb ik met heel veel 

zelfmedelijden mijn partij geanalyseerd. Het resultaat had een remise moeten 

worden, met twee dames die de beide koningen herhaaldelijk schaak zouden 

zetten. Het feest was compleet toen ik ontdekte dat mijn tegenstander een rating 

had van 1301 (vader van tegenstander Ronald) en ik dus met 559 ratingpunten 

meer niet verder was gekomen dan een remise. De damclub in Delft heeft geen 

interesse in mijn lidmaatschap, dus zal ik volgend jaar nog maar een jaartje 

meedraaien bij Overschie … Einduitslag 3-5 met de felicitaties aan Magnus, die 

naar mijn idee terecht hebben gewonnen. Ook de felicitaties aan Botwinnik dat 

uiteindelijk kampioen is geworden in klasse 6D.  

 

Het spelen op zaterdag 

is mij prima bevallen. 

Lekker zo’n beetje in de 

middag leuke en mooie 

potten spelen. Ik dank 

alle teamgenoten voor 

een mooi seizoen en 

ons resultaat 3e (!) mag 

er uiteraard zeker zijn, 

al waren er misschien 

hier en daar zelfs wel 

diverse mogelijkheden 

op meer punten. Op naar een nieuw seizoen?! Ik ga van uit van wel! 
 

Eindstand KNSB Klasse 6D Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

1 Botwinnik K2 11 30 ▪ 4½ 4 4½ 5½ 5½ 6 

2 RSR Ivoren Toren K2 9 28 3½ ▪ 5 4½ 4 5 6 

3 Overschie K2 7 27 4 3 ▪ 6 3 5½ 5½ 

4 Leiderdorp K2 6 26½ 3½ 3½ 2 ▪ 6½ 6 5 

5 Magnus Leidsche Rijn K2 6 22 2½ 4 5 1½ ▪ 4 5 

6 Spijkenisse K3 2 18 2½ 3 2½ 2 4 ▪ 4 

7 LSG K7 1 16½ 2 2 2½ 3 3 4 ▪ 
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Individuele Score Overschie K2 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Gijs van Dongen 5 6 1860 1864 

2 Hans Doornheim 4½ 6 1834 1866 

3 Jesse van Dongen 3½ 6 1600 1597 

4 Murphy Brunings 2½ 3 1754 1796 

5 Mario Dirks 2 2 1535 1975 

6 Ruud Gorseman 2 5 1448 1254 

7 Martin Schlüter 2 6 1398 1267 

8 Dick Bothof 1½ 2 1479 1753 

9 Michelle de Liefde 1½ 4 1527 1420 

10 Daniel Gavrilov 1 2 1841 1807 

11 Niels van Diejen 1 3 1734 1383 

12 Ronald Verbeek ½ 3 1808 1452 

 

Uitgelichte Partij 1 
 

WIT Mirna Roepers  ZWART Hans Doornheim 

TEAM Botwinnik K2  TEAM Overschie K2 

COMPETITIE KNSB Klasse 6D  BORD 2 

RONDE 1  DATUM 6 oktober 2018 
 

1. e4 e6 2. Pf3 c5 3. Pc3 d5 4. e5 Pc6 5. d3 Pge7 6. Lg5 Dc7 7. Lf4 
 

Dit geeft al aan dat de opening niet helemaal lekker loopt voor wit. 
 

7. ... Pg6, 8. Lg3 d4, 9. Pe4 Pgxe5, 10. Pxe5 Pxe5, 11. Le2 Da5+, 12.c 3 Pc6, 13. 0-0 

Le7, 14. Ld6 
 

Sterker is natuurlijk 14. Pd6+ Lxd6, 15. Lxd6, maar zwart blijft ook dan in het 

voordeel na 15. ... dxc3 en 16. bxc3 Dxc3. 
 

14. ... 0-0 
 

Natuurlijk! 
 

15. Lg3?? 
 

En het gaat verder bergafwaarts ... 
 

15. ... f5, 16. b4!? cxb4, 17. cxb4 Dxb4, 18.T b1 Da5, 19. Pd6 f4 
 

Zwart is heer en meester (zie diagram)! 
 

20. Pxb7 Da6 21. Lg4 fxg3 22. fxg3 Lxb7?! 
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Volgens Fritz: na 22. ... Txf1+ en 23. 

Dxf1 Pe5 is het over en uit. 
 

23. Lxe6+ Kh8, 24. Lc4 Da3, 25. Txb7 

Txf1+, 26. Dxf1 Tf8, 27. Db1 Dd6, 28. 

Dd1 Df6, 29. Ld5 
 

Deze zet laat mat in drie toe en dat 

laat Hans ‘The Killer’ Doornheim op 

zijn beurt natuurlijk niet liggen. Hij 

gaat direct voor de ‘kill’. 
 

29. ... Df2+, 30. Kh1 Df1+, 31. Dxf1 

Txf1# (0-1) 

 

 

Uitgelichte Partij 2 
 

WIT Shakir Salih  ZWART Jesse van Dongen 

TEAM RSR Ivoren Toren K2  TEAM Overschie K2 

COMPETITIE KNSB Klasse 6D  BORD 6 

RONDE 5  DATUM 9 februari 2019 
 

1. e4 c5, 2. Pf3 d6 
 

Jesse speelt dit de laatste tijd wel vaker i.p.v. het Frans. 
 

3. d4 cxd4, 4. Pxd4 Pf6, 5. Pc3 a6, 6. Lc4 e6, 7. Lb3 Le7, 8. Df3 
 

Rokade of f4 waren goede alternatieven geweest. 
 

8. … Pbd7, 9. Lxe6?! 
 

De schaakcomputer vindt dit niet goed, maar voor spektakel zorgt het zeker! 
 

9. … fxe6, 10. Pxe6 Pe5 
 

Mooie zet en geeft een voordeel van 1,84 voor Jesse. 
 

11. Dh3 Lxe6, 12. Dxe6 Dd7, 13. Db3 Tc8 
 

Pakt de c-lijn! 
 

14. f3 
 

Om de paarden van zwart minder velden te geven, maar ontwikkeling van de 

loper of korte rokade lijken betere opties. 
 

14. … Ld8 
 

Het idee van deze zet is La5 en op die manier de c-lijn verder verzwakken, maar 

14. … Pc6 met de dreiging Pd4 is beter. Pion d6 wordt nu nog zwakker door het 
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weghalen van de loper! 
 

15 .Ld2 La5, 16. Td1 Pc4, 17. Lf4  

Dit is een fout. De speler met wit valt te snel aan op de zwakke pion d6, maar 

verzwakt hierdoor zijn eigen stelling. 17. 0-0 was geboden! 
 

17. … Pxb2, 18. Txd6 
 

Nog meer vuur in de stelling. Zie 

het diagram hiernaast.  
 

18. … Lxc3+, 19. Kf2 Df7 
 

Afruilen was winnend voor Jesse, 

maar daar heeft zijn tegenstander 

natuurlijk geen zin in! 
 

20. Te6+ Kf8, 21. Ld6+ Kg8 
 

Ziet er erg benauwd uit, maar de 

schaakcomputer geeft een waarde 

van +6,6 voor zwart. 
 

22. La3 Pc4 
 

De zet 22. … Ld4+ en daarna Tc3 lijkt een mooie voortzetting! 
 

23. Te7 Ld4+, 24. Ke2 Dg6 
 

Een zwakte op g2 met een score van 12 punten in het voordeel van zwart. 
 

25. g3 h6 
 

Jesse gaf later aan dat hij het hier een beetje spannend begon te vinden. Beide 

spelers verkeerden in startende tijdnood en dus behoefte aan een ademgaatje 

ofwel h6! 
 

26. Td1 La7, 27. Txb7 Le3, 28. Tb4 

Df7, 29. Tb7 De8, 30. Le7 Dh5, 31. 

h4 Pxe4! 
 

Wat een spektakelstuk! Hoogste 

tijd voor een tweede diagram.  
 

32. g4 Pg3+, 33. Ke1 De5, 34. Ld6 

Ld2+, 35. Kf2 De2+, 36. Kxg3 Dxd1? 
 

Oei, 37. Txg7! geeft mat in acht 

zetten voor wit! 
 

37. Lc5 Le1+ 
 

Beide spelers hebben hier nog maar 
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minder dan één minuut op de klok. Spanning ten top! Er volgt nu een 

afwikkeling en daarna nog lang doorspelen door de tegenstander van Jesse, 

maar hiervan is het laatste deel (na zet 46) door tijdnood niet meer genoteerd. 
 

38. Lf2 Lxf2+, 39. Kxf2 Dd4+, 40. Kg2 Kh7 
 

Cool! 
 

41. c3 Pe3+, 42. Kg3 Txc3, 43. Df7 Pf1+, 44. Kh3 De5, 45. Df5+ Dxf5, 46. gxf5 Txf3+ 

(0-1) 
 

Mooie en spannende pot met veel tactiek van begin tot het eind. 

 

Overschie R1 – Jammerlijk Derde 

In de nieuwe opzet van de RSB-competitie trad Overschie R1 met een behoorlijk 

sterk team aan in Klasse 1B. Het team bestond uit Erik Brandenburg, Marcel 

Terluin, Han Smit, Daan Smit, Arnout van Kempen, Jeroen van der Meer, Aad 

Everwijn en Ruud-Jan Kloek. Er waren slechts twee invallers nodig, te weten 

Ronald Ruijtenberg en Niels van Diejen, die allebei één keer invielen en daarbij 

een remise scoorden.  

Er zijn prachtige duels uitgevochten, maar de concurrentie was hevig omdat de 

andere teams natuurlijk ook een aantal coryfeeën uit de landelijke klasse hadden 

opgesteld. De derde plaats bleek het hoogst haalbare. Wellicht had er meer 

ingezeten, maar wij hebben af en toe ook mazzel gehad aangaande uitslagen. 

 

Ronde 1 Overschie R1 - De Willige Dame R1 (4-4) 

Voor het eerste RSB-

team is de toevoeging 

van Erik Brandenburg 

een mooie versterking. 

Hij laat de gemiddelde 

rating flink stijgen. Aan 

Remco van Vaalen, met 

een rating van 2094, 

had hij evenwel een 

geduchte tegenstander, 

ongeveer van een gelijk 

kaliber. Erik speelde 

met zwart heel origineel, maar dat lag ook aan de openingskeuze van zijn 

tegenstander. Erik stond een pion achter, maar had een geweldig pionnenfront 

op de damevleugel. Remco moest proberen te counteren op de koningsvleugel. 

Dat lukte nog vrij aardig, want het vereiste heel wat nauwkeurig denkwerk van 

Erik om zijn voordeel in winst om te buigen. Uiteindelijk bereikte Erik een 

door: Arnout van Kempen en Albert Segers 
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dame-eindspel met een vrijpion op c2, waarbij hij er nog wel voor moest zorgen 

dat hij eeuwig schaak door wit eruit haalde. Dit lukte met een paar nauwkeurige 

manoeuvres, waarna Remco moest opgeven. 

Marcel Terluin kreeg met wit een wat ongebruikelijke opening te verwerken. 

Het leek allemaal best aardig, maar uiteindelijk resulteerde het in een mindere 

stelling met een pion achterstand. Na een blunder ging het snel en moest Marcel 

de vlag strijken. 

 

Han Smit kwam ongeveer gelijk te staan. Rond de twintigste zet overzag hij dat 

er een stuk in stond. Die werd geslagen en hij gaf meteen op. Arnout van 

Kempen kwam met wit redelijk uit de opening, maar vanaf zet 23 lag het 

initiatief toch duidelijk bij zwart. Op zet 38 kon Arnout een toren op de zevende 

rij krijgen. En met een geniepig zetje (f5) maakte hij ruimte vrij voor zijn dame 

(die op veld d2 stond) richting veld h6. Zwart pakte het pionnetje met zijn dame 

en toen was het opeens over, met niet dekbaar mat op zet 43. Hier hadden we 

een meevallertje dus. 

 

Daan Smit speelde een 

leuke partij om te zien, 

maar minder leuk om 

te spelen. Hij kwam erg 

onder druk te staan. 

Met een wit paard op 

e6 en zijn koning op h8 

werd hij op de korrel 

genomen over de iets 

verzwakte diagonaal 

a1-h8. Zodoende moest 

hij behoorlijk creatief 

counteren om remise te maken. Met een schijnoffer op f3 kon Daan het ergste 

onheil voorkomen. Ook moest er nog een zevende rij probleem worden 

opgelost. Maar uiteindelijk werd het op een wonderlijke wijze remise. Een echte 

Houdini ontsnapping. 

Jeroen van der Meer won op zeer degelijke wijze. De keuze van zwart om de 

dames te ruilen leverde hem een zwakke dubbelpion op f4 op. Deze zwakte 

werd door Jeroen heel systematisch uitgebuit. In het eindspel stond Jeroen drie 

gezonde pionnen voor en dat was uiteraard genoeg om te winnen. 

 

Aad Everwijn kwam beter te staan maar moest in het middenspel genoegen 

nemen met remise. Ruud-Jan Kloek speelde een goede partij, alleen het einde 

bezorgde hem een rotavond. In tijdnood ontglipte hem een blunder en moest hij 

helaas opgeven. Zodoende resulteerde de eerste wedstrijd in een 4-4 gelijkspel. 
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Ronde 2 Overschie R1 - Fianchetto R1 (3½-4½) 

Erik Brandenburg speelde de mooiste partij deze wedstrijd. Hij stond steeds een 

klein tikje beter en er ontstond een eindspel met aan beide zijden een enkele 

toren en ieder vijf pionnen. Erik zijn koning stond mooi centraal en hij speelde 

subtiel zijn actievere toren naar de juiste velden. Wit kon geen goed verweer 

vinden, maar dat was er waarschijnlijk ook niet, en na het prijsgeven van een 

cruciale pion was het snel gedaan.  

Marcel Terluin speelde met wit tegen de Franse opening, die vrij tam werd 

behandeld door zijn tegenstander. Op zet 12 kon Marcel het bekende loperoffer 

op h7 uitvoeren. Dit offer werd geweigerd, maar na enkele geforceerde zetten 

kon zwart het op zet 16 al opgeven! 

 

Han Smit stond achter 

in tijd, want hij had het 

lange tijd moeilijk en 

daardoor verbruikte hij 

veel minuten. Met een 

‘Schwindel’ won hij 

echter alsnog de partij. 

Arnout van Kempen 

speelde met wit tegen 

het lastige Caro-Kann. 

Het ging lange tijd 

gelijk op, maar Arnout 

gebruikte wel duidelijk meer tijd dan zijn tegenstander. Hij had ergens de laatste 

toren kunnen ruilen en dan was remise een zeer waarschijnlijke uitslag geweest. 

Op zoek naar spel vermeed Arnout de torenruil echter. Dat was niet slecht maar 

op zet 29 deed hij een slechte damezet. In plaats daarvan had hij moeten kiezen 

voor opoffering van een pion om tegenspel op de koningsvleugel te krijgen. Dit 

had hij niet gezien en dus ging het daarna mis. De pionnenstelling was slecht 

met een pion minder en op het laatst liet Arnout ook nog een stuk in de penning 

staan, zodat het definitief uit was. 

 

Daan Smit speelde een interessante tactische partij. Wit hield blijkbaar ook van 

actief spel en gooide er een reeks onverwachte zetten uit. Hierdoor kwam Daan 

in tijdnood. Hij had het dus zeer moeilijk. Zijn tegenstander speelde op zet 26 

Lh6!, dat zeer verrassend was. Daan kon niet nemen met 26. … g7xh6 vanwege 

de mooie respons 27. Dg2, met mat op g8 als gevolg. Daan speelde daarom 26. 

… f5, waarop zijn opponent met de dame de pion sloeg en de dreiging bleef 

bestaan. Mede door de geslonken bedenktijd gaf Daan hierna op.  
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Jeroen van der Meer speelde tegen de oude rot Ben Riksen remise. Helaas valt 

er over deze partij weinig te melden, omdat de schrijver niet veel heeft kunnen 

zien van deze partij. 

   

Aad Everwijn speelde 

aanvankelijk een prima 

pot. Rond zet 34 moest 

de zwarte dame echter 

terug naar slechtere 

velden omdat de toren 

van wit gevaarlijk op 

de open g-lijn binnen 

kwam. Daarna was het 

louter verdedigen voor 

Aad. Ook de mogelijke 

bezetting van veld d4 

zat in de stelling. Als de loper daar terecht zou komen met de zwarte koning in 

de hoek op h8 zou het helemaal uit zijn. Zover kwam het niet, want wit had 

meer opties. In een slechtere stelling gaf Aad zijn toren op e4 weg en gaf meteen 

op. 

Ruud-Jan Kloek zei over zijn partij het volgende: “Ik meende dat ik erg goed 

stond omdat zwart erg was teruggedrongen, maar op de zet 17 verspeelde ik 

mijn kleine voordeel. Uit misplaatst superioriteitsgevoel lette ik niet goed op en 

overzag ik dat zwart ook dreigingen had. Ik overzag een simpele vork, verloor 

een stuk en spartelde nog een poosje tegen, maar allemaal tevergeefs.”. Kortom 

een nipte nederlaag voor ons team. 

 

Ronde 3 Dordrecht R4 - Overschie R1 (3-5) 

Op bord 1 speelde Erik Brandenburg met wit tegen Iwahn Apon. Er kwam een 

bekende stelling op het bord uit één van de eerste matches tussen Kasparov en 

Karpov, te weten het Grünfeld met Lxf7 en f3xg4. Op zet 17 dacht de opponent 

van Erik waarschijnlijk dat hij zijn dame op a3 kwijt zou raken of hij had er geen 

zin meer in, want hij gaf zeer onverwacht op. 

Marcel Terluin speelde met zwart tegen een flankopening. Her en der werden 

wat lichte stukken geruild. De pionnenstelling gaf geen aanleiding op dit vlak 

iets spannends te gaan doen en nadat op zet 20 de laatste toren werd geruild 

werd meteen remise overeengekomen. 

 

Han Smit speelde een moeizame laveerpartij tegen Jan-Willem Versloot. Hij 

kwam een kwaliteit achter te staan, maar zwart overzag een schaakje en ging 

pardoes mat. Een flinke meevaller dus voor Han en ons team. 
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Arnout van Kempen speelde met zwart een opening die een aantal malen voor 

kwam in de KRO-match tussen Kasparov en Timman, waarbij Timman met 

zwart tegen een paar rake klappen opliep. Zijn tegenstander had andere ideeën, 

maar de zwarte stelling blijft lastig te spelen, want die is erg scherp en gevoelig 

voor fouten. Ergens had zijn tegenstander Arnout pijn kunnen doen met een 

penninggrapje, maar na deze gemiste kans kwam Arnout beter te staan en won 

een tweede pion. Wit bleef het proberen en offerde zelfs een stuk voor 

complicaties, maar nadat Arnout alle klippen had omzeild kon hij ruim na de 

40e zet eindelijk een punt bijschrijven. 

 

Daan Smit speelde met wit en kreeg een ongebruikelijke variant van het Frans 

te verwerken. Het zag er allemaal goed uit voor onze Daan, maar zwart was 

zeker niet zonder kansen en kreeg zelfs meer dan dat met een vrijpion op e4. 

Daan kon met een beetje geluk eeuwig schaak afdwingen en dus eindigde de 

pot in remise. 

Jeroen van der Meer kwam wegens omstandigheden een kwartier te laat. 

Vanwege zijn studie en twee jonge kinderen schaakt Jeroen alleen extern en dit 

is volgens hem - net als in de voorgaande wedstrijden - te merken en dan met 

name in de opening. Zijn tegenstander trok vrolijk ten aanval en Jeroen 

investeerde veel tijd om dat te pareren. Dit deed hij echter goed en pakte twee 

pionnen op. Op een gegeven moment had Jeroen nog 6 seconden over en dus 

realiseerde hij zich dat dit niet mogelijk is met een increment van 15 seconden. 

Jeroen riep daarom de wedstrijdleider en die constateerde dat het increment niet 

was ingesteld. Jeroen kreeg er tijd bij en zijn tegenstander zat zo in de partij dat 

hij de uitleg blijkbaar niet kon volgen, hetgeen leidde tot de nodige consternatie. 

In het vervolg van de partij speelde Jeroen niet actief genoeg en kon hij het juiste 

plan niet vinden. Opnieuw in tijdnood besloten beide spelers dat het genoeg 

was geweest en tekenden voor remise. 

 

Aad Everwijn kreeg een Siciliaan te verwerken en er werden snel lichte stukken 

afgeruild totdat er nog maar vier torens, twee dames een aantal pionnen op het 

bord stonden. De pionnenstructuur gaf echter niet veel ruimte voor gevaarlijke 

initiatieven. Er was slechts een half open c-lijn en d-lijn beschikbaar voor de 

torens. Er gebeurde dan ook verder geen gekke dingen en op zet 28 werd dan 

ook remise overeengekomen. 

Ruud-Jan Kloek speelde met zwart en had het initiatief op de damevleugel. Zijn 

tegenstander had daarentegen het initiatief op de koningsvleugel. Het witte 

initiatief werd evenwel krachtiger en krachtiger en daardoor verloor Ruud-Jan 

een stuk. Later kwam daar nog een dodelijke penning bij en dus was het 

definitief gedaan. Ondanks dat Ruud-Jan de witte vlag moest hijsen dus een 

mooie 3-5 overwinning voor het team. 
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Ronde 4 Overschie R1 - CSV R1 (4½-3½) 

De vierde ronde wist Overschie R1 in een uitermate spannende thuiswedstrijd 

nipt te winnen van CSV R1. Het was zo spannend dat er geen tijd was om 

informatie voor een uitgebreid verslag te verzamelen en dus moeten we het 

helaas doen met de mededeling dat de punten werden gescoord aan de eerste 

drie borden, te weten door Erik Brandenburg, Marcel Terluin en Han Smit. De 

partij van Marcel tegen Elnathan Ghebreab was uitermate spannend en boeiend 

om te volgen lieten de toeschouwers weten. Een ongewone partijopzet waarbij 

beide spelers elkaar tactisch probeerden af te troeven. Arnout van Kempen 

verloor onnodig van Jaap Rusch na lang beter te hebben gestaan en ook Aad 

Everwijn verloor. Daan Smit, Jeroen van der Meer en Ruud-Jan Kloek speelden 

remise en dus pakten de onze nipt de winst. 

 

Ronde 5 Onésimus R1 - Overschie R1 (4-4) 

Ondanks een gemiddelde surplus van 77 ratingpunten eindigde de wedstrijd 

tegen Onésimus R1 in een gelijkspel. De drie topborden behaalden alle drie weer 

het volle pont. Erik Brandenburg stond daarmee met 5 uit 5 aan kop van de 

ranglijst van best scorende speler van RSB Klasse 1B. Arnout van Kempen, Daan 

Smit en Aad Everwijn verloren en Jeroen van der Meer en Ruud-Jan Kloek 

speelden remise. Helaas was er ook deze keer weinig tijd voor de vaste schrijver 

van de wedstrijdverslagen om een kijkje te nemen op de andere borden, maar 

volgens insiders had er voor Overschie meer ingezeten. Uit deze ronde laten we 

wel de partij van Erik Brandenburg tegen Oleksandr Ruzaykyn zien. 

 

Uitgelichte Partij 1 
 

WIT Erik Brandenburg  ZWART Oleksandr Ruzaykyn 

TEAM Overschie R1  TEAM Onésimus R1 

COMPETITIE RSB Klasse 1B  BORD 1 

RONDE 5  DATUM 21 februari 2019 
 

1. d4 Pf6, 2. c4 e6, 3. Pc3 Lb4, 4. a3 Lxc3+, 5. bxc3 b6, 6. f3 d6, 7. e4 Pbd7, 8. Ld3 

e5, 9. Pe2 c5, 10. 0-0 h5, 11. f4 h4, 12. Da4 0-0, 13. fxe5 dxe5, 14. d5 Ph5, 15. Kh1 

Pdf6, 16. Lg5 h3, 17. g3 Dd6, 18. Pg1 Ph7, 19. Ld2 Ld7, 20. Dd1 Dg6, 21. Tf5! 
 

Een mooi kwaliteitsoffer (zie diagram op de volgende pagina). 
 

21. ... Lxf5? 
 

Zwart had dit kwaliteitsoffer beter niet kunnen aannemen. Erik krijgt nu 

geforceerd twee stukken voor een toren, waarbij de torens van zwart in deze 

gesloten stelling ook nog eens vrij machteloos zijn. 
 

22. exf5 Pxg3+, 23. hxg3 Dxg3, 24. Df3! 
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In het eindspel is er helemaal geen 

tegenspel meer voor zwart en gaat 

ook de zwarte pion op h3 eraan. 
 

24. ... Dxf3+, 25. Pxf3 Tfe8, 26. Te1 

f6, 27. Le4 Tad8, 28. Tg1 Kf7, 29. 

Ph4 Td6, 30. Lf3 Te7, 31. Pg6 Tb7, 

32. Tg3 Pf8, 33. Ph8+ Kg8, 34. Txh3 

g5, 35. fxg6 f5, 36. Pf7 Pxg6, 37. 

Pxd6 Td7, 38. Pxf5 Kf8, 39. Th6 Tf7, 

40. Le4 
 

Erik maakt het vakkundig af en 

pakt op fraaie wijze de winst op het 

eerste bord. 

 

Ronde 6 Overschie R1 - Dordrecht R2 (6½-1½) 

Op vrijdag 22 maart 2019 speelde Overschie R1 tegen de nummer twee, te weten 

Dordrecht R2. Zij moesten deze wedstrijd winnen om uitzicht te houden op de 

eerste plaats, maar het begon al direct niet goed voor Dordrecht R2. Eén van 

hun spelers kon vanwege omstandigheden niet aanwezig zijn die avond en dus 

een reglementair verlies. Erik was de 'gelukkige' en kon zonder te spelen een 

punt bijschrijven. 

 

Ongebruikelijk en dus ook voor het eerst dit seizoen, was Arnout van Kempen 

als eerste klaar. Op zet 21 was het opeens uit. Met dubbele torens op de open f-

lijn sloeg Arnout de zwarte loper met zijn toren, die met het paard werd 

teruggeslagen. Toen kwam er een witte loper op g5 die zorgde voor een penning 

tegen de dame. Zwart speelde zijn koning van g8 naar g7 om het paard op f6 te 

dekken. Terwijl Arnout nog nadacht over zijn vervolg - direct slaan op f6 of een 

stuk erbij halen met extra  penning - gaf zijn tegenstander enigszins onverwacht 

op. Niet lang daarna was Marcel Terluin klaar. Hij speelde scherp en goed tegen 

de altijd lastige De Leeuw opening. Zijn tegenstander Ton Slagboom, die de 

theorie goed zou moeten kennen, kwam niet onder de druk uit en had een totaal 

verkrampte positie. Op zet 21 besloot Ton een pion te pakken. Een grove fout, 

want na ruil volgde een paardvork met stukwinst (zie uitgelichte partij 2). 

 

Daan Smit had een lastige tegenstander, die met een verrassende opening op de 

proppen kwam. Hij had duidelijk aanvallende intenties. Daan elimineerde de 

belangrijke witte loper, maar daarmee was het gevaar nog niet geweken en dus 

moest hij tegendreigingen creëren. De zwarte dame snoepte een pion op b2, dat 

in deze stelling gerechtvaardigd was, en even later won Daan ook een kwaliteit. 
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De gevolgen waren echter niet helemaal te overzien. Wit had gevaarlijke kansen 

met het paard en de zwarte koning was opgesloten op veld h8 met voor zich 

een witte pion op h7. Daan speelde het goed uit en won de partij. Op dit moment 

stond het dus 4-0 en bevond de partij van Ruud-Jan Kloek zich volledig in 

evenwicht. Hij bood daarom tactisch remise aan en omdat zijn tegenstander 

geen uitweg zag en zijn team er op de andere borden niet heel goed voor stond, 

nam hij het aanbod aan. Kortom teamwinst was hiermee behaald.   

 

Jeroen  van der Meer had na lang manoeuvreren op zet 37 een belangrijke pion 

veroverd en  vrij snel daarna meteen een stuk. Enige probleem was dat hij de 

klok de baas moest zien te blijven. Gelukkig was de stelling niet al te 

gecompliceerd en met een extra stuk is het makkelijker schaken. Wit zijn koning 

hoefde niets te vrezen. Op zet 46 werden de dames geruild en daarna gaf zwart 

het op. Aad Everwijn won op zet 26 een kwaliteit met goede positie. Op zet 35 

ruilde Aad zijn zwarte dame tegen een loper en toren, maar dit was niet 

noodzakelijk. Als gevolg drong de witte dame op zet 40 de stelling van Aad 

binnen, waarna het snel was gedaan met twee vrijpionnen op d5 en a5. Aad 

spartelde nog tegen, maar op zet 47 haalde wit een tweede dame en Aad gaf op.   

 

De tegenstander van Han Smit speelde de opening niet accuraat en stond snel 

een pion achter. Daarna leek het een kwestie van uitspelen, maar wit hield goed 

stand. Het werd zelfs erg gevaarlijk voor Han. Er ontstond een zeer boeiend 

eindspel dat na afloop met een aantal omstanders werd geanalyseerd. Het bleek 

een zeer moeilijk en leerzaam eindspel te zijn. Wit vergiste zich ergens – wellicht 

vanwege de tijd - en na die vergissing was het een gelopen race. 

 

Uitgelichte Partij 2 
 

WIT Marcel Terluin  ZWART Ton Slagboom 

TEAM Overschie R1  TEAM Dordrecht R2 

COMPETITIE RSB Klasse 1B  BORD 2 

RONDE 6  DATUM 22 maart 2019 
 

1. e4 d6, 2. d4 Pf6, 3. Pc3 Pbd7, 4. f4 e5, 5. Pf3 c6, 6. dxe5 dxe5, 7. fxe5 Pg4, 8. e6 

fxe6, 9. Pg5 Pde5, 10. Dxd8+ Kxd8, 11. h3 Ph6, 12. Lf4 Phf7, 13. 0-0-0+ Ke8, 14. 

Pxf7 Pxf7, 15. Lc4 g5, 16. Lc7 Lg7, 17. Thf1 b5? 
 

De zetten 17. ... h5 of 17. ... Ke7 waren betere keuzes geweest. 
 

18. Le2?! 
 

Een gemiste kans want 18. Pxb5! cxb5, 19. Lxb5+ Ke7 en 20. Lc6 is helemaal uit. 
 

18. ... h5, 19. e5! 
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Deze zet is een bijzonder mooi 

positioneel pionoffer. Marcel zet 

daarmee zijn tegenstander volledig 

klem (zie diagram). 
 

19. ... a6 
 

De druk is ook enorm met 19. ... 

Pxe5, 20. Pe4 Pf7 en 21.Lf3!. 

Hetzelfde met een sterretje geldt 

voor 19. ... Lxe5, 20. Txf7! Lxc3 en 

21. Tdf1. 
 

20. Lf3 Lb7, 21. Pe4 Lxe5?? 
 

Nu kost het slaan van de pion een 

vol stuk. 
 

22. Lxe5 Pxe5, 23. Pd6+ (1-0) 
 

Zwart geeft op want ook Pxb7 volgt. 

 

Ronde 7 Erasmus R2 - Overschie R1 (3½-4½) 

De laatste wedstrijd van het seizoen kon alleen nog een tweede of derde plaats 

worden behaald. Kampioen worden zat er helaas niet meer in. Tegenstander 

Erasmus R2 was al gedegradeerd en dus ging het deze wedstrijd vooral om het 

opvijzelen van persoonlijke resultaten. Je zou zeggen dat dit voor ons tegen een 

reeds gedegradeerde tegenstander geen probleem moest zijn, maar niets was 

minder waar. Deze keer boekten we een nipte overwinning dankzij de 

staartborden. Was het ontbreken van Erik Brandenburg en Marcel Terluin hier 

de oorzaak van? Dat lijkt ons niet, want vervangers Ronald Ruijtenberg en Niels 

van Diejen zijn ook niet de minste spelers. 

  

Han Smit was door de afwezigheid van Erik en Marcel gepromoveerd naar het 

eerste bord. In een gesloten Siciliaan werden aardig wat stukken en de dames 

geruild en werd het op zet 24 remise. Broer Daan Smit nam plaats achter bord 

twee omdat hij graag wilde weten hoe de tegenstand daar was. Helaas voor hem 

kwam hij tegenover de topscoorder van Erasmus te zitten. In een variant van de 

Najdorf speelde zijn tegenstander 6. Le3, dat niet in de boeken staat. Na e5 en 

Pb3 volgde Pg4 en de loper heeft geen goede velden meer. De loper op e3 werd 

geruild, maar door Pc3 naar d5 te spelen werd de loper van Daan op e7 geruild. 

Hiermee was alles weer in evenwicht en dus werd na nog wat ruil van stukken 

tot remise besloten. 
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Op bord 3 nam invaller Ronald Ruijtenberg plaats. Hij kreeg een Konings-

Indische stelling voorgeschoteld en moest vanaf zet 12 gaan verdedigen tegen 

een sterk spelende Paul Wilhelm. Op zet 29 kwam de zwarte loper op d4 

verassend naar f2, terwijl er ook een zwart paard op h5 stond. De pion op g3 

had geen verdedigers meer, behalve de koning en dame. Een gewonnen stand 

voor zwart, maar wit ruilde wat stukken en maakte sterk gebruik van een 

batterij van loper en dame op de diagonaal a1-h8. Zwart kon dat alleen 

neutraliseren door zijn pluspion op f6 op te geven, waarna onmiddellijk tot 

remise werd besloten. 

 

Arnout van Kempen speelde tegen Arno van Houten. Hij kwam met zwart iets 

minder uit de opening, maar tot en met zet 27 was alles in evenwicht. Zijn 

poging om de koning van h8 naar f8 te brengen was echter geen gelukkige. Toen 

wit zijn dame op c4 stond had Arnout Db3 moeten spelen om zo het gevaar van 

aftrekschaak op te heffen. In plaats daarvan speelde hij de koning terug naar 

veld h8. Volgens computeranalyse is de stand echter nog steeds in evenwicht. 

Nadat de witte toren op d7 werd gezet speelde Arnout Db3. Een foutieve 

voortzetting. Hij had zijn pion op g7 moeten verdedigen met Tg8. Zijn 

tegenstander kwam namelijk met de volgende grap: Td8+. Arnout dacht met 

Kh7 het probleem te hebben opgelost, maar een koude douche volgde al snel 

met Db3 waarmee ook de toren op a8 in kwam te staan. 

 

Van de partij van Niels van Diejen kreeg de schrijver helaas die avond niet veel 

mee. Het zekere vermoeden is dat Niels zijn geliefde 1. b4 heeft gespeeld. De 

partij eindigde in een remise.  De partij van Jeroen van der Meer daarentegen 

kon wel enigszins worden gevolgd. Hij speelde tegen Wim Posthumus een wat 

merkwaardige versie van de Sveshnikov. Zijn tegenstander probeerde een 

weerlegging te vinden, maar alles leek net goed te gaan voor Jeroen. Op zet 16 

was hij al volledig ontwikkeld en moest wit nog rokeren en zijn loper op f1 

ontwikkelen. Daarbij stond het witte paard op het niet ideale veld a3. Jammer 

voor Jeroen was overigens dat de dames reeds geruild waren. Wit moest dus 

nagenoeg de gehele partij in de verdediging en rond zet 35 stond Jeroen dan ook 

overduidelijk beter, maar helaas moest hij vanwege tijdnood genoegen nemen 

met remise. 

 

Aad Everwijn speelde de opening wat tam, maar kwam wel langzaam weer 

terug in het spel. Op zet 27 zag hij helaas pionverlies over het hoofd. Na afruil 

van de loper zorgde een subtiele damezet naar e6 voor een dubbele aanval op 

de pion op e4 en de pion op h3. Aad besloot de pion op h3 op te geven, wat ook 

de beste keuze was. Hij verdedigde zich zo goed als hij kon en gelukkig verloor 

zijn tegenstander op zet 36 het overzicht waardoor hij zijn pluspion weer moest 

inleveren. Niet veel later kwam Aad zelfs een pion voor te staan, inclusief betere 
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stelling en meer tijd. Een dergelijke kans laat Aad niet snel aan zich voorbij gaan 

en dus verhoogde hij de druk. Op zet 46 hapte hij nog een pion weg en na nog 

een paar tactische zetten won hij de partij. 

 

Ruud-Jan Kloek speelde tegen Jan Smit (slechts naamgenoot van de beroemde 

zanger). Met de zet 22. Dc6 zorgde Ruud-Jan voor een matdreiging op h1. Zijn 

tegenstander offerde vervolgens met d5 een pion en speelde zijn loper van f1 

naar g2: penning van de zwarte dame. Na deze zetwisseling volgden veel 

schermutselingen op het bord waarbij Ruud-Jan aan het langste eind trok. Met 

deze laatste nipte overwinning kwam Overschie R1 net een punt te kort voor 

het kampioenschap en eindigden ze op een derde plaats. Erik Brandenburg 

heeft het echter geweldig gedaan dit zijn seizoen. Met een 100% score (6 uit 6) 

stond hij fier bovenaan de lijst met topscoorders. 

 

Eindstand RSB Klasse 1B Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Fianchetto R1 11 31 ▪ 3 4½ 4½ 4½ 4 5½ 5 

2 Dordrecht R2 10 34 5 ▪ 1½ 4 7 6½ 4 6 

3 Overschie R1 10 32 3½ 6½ ▪ 4½ 4 4 5 4½ 

4 CSV R1 8 29½ 3½ 4 3½ ▪ 5 4½ 4 5 

5 De Willige Dame R1 6 27½ 3½ 1 4 3 ▪ 6½ 5½ 4 

6 Onésimus R1 6 26 4 1½ 4 3½ 1½ ▪ 6½ 5 

7 Dordrecht R4 3 21½ 2½ 4 3 4 2½ 1½ ▪ 4 

8 Erasmus R2 2 22½ 3 2 3½ 3 4 3 4 ▪ 

 

Individuele Score Overschie R1 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Erik Brandenburg 6 6 2147 2784 

2 Han Smit 5½ 7 1908 2113 

3 Marcel Terluin 4½ 7 1889 2042 

4 Jeroen van der Meer 4½ 7 1867 1893 

5 Arnout van Kempen 3 7 1835 1816 

6 Daan Smit 3 7 1891 1797 

7 Ruud Jan Kloek 2½ 7 1790 1628 

8 Aad Everwijn 2 7 1803 1503 

9 Ronald Ruijtenberg ½ 1 1972 1908 

10 Niels van Diejen ½ 1 1683 1596 
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Overschie R2 – Glansrijk Seizoen 

In het seizoen 2017-2018 liep het toenmalige SGO 3 ternauwernood promotie 

mis. Na de promotie van het eerste team naar de KNSB en de scheiding van de 

competities, kregen wij de nieuwe naam SGO R2. Terwijl de teamindelingen 

onderweg waren en we ons allen aan het voorbereiden waren op het nieuwe 

seizoen, kregen wij vanuit de RSB het verzoek of wij toch niet een klasse hoger 

wilden spelen. De splitsing van de KNSB competitie en de regionale competities 

had ons een kans aangeboden, die wij niet wilden missen. Graag stel ik jullie 

voor aan het team waarmee wij de eerste klasse in doken. Belangrijk om nooit 

te vergeten is dat een team niets is zonder zijn invallers. 

 

    
Hans Doornheim Daniel Gavrilov Gijs van Dongen Sam van Dongen 

    

    
Niels van Diejen Serge Erdtsieck Fokke Lindeboom David van der Vloed 

    

     
Albert Segers Jesse van Dongen Jurriaan Verbeek Jan de Liefde Mario Dirks 

 

Toen we de indeling van het seizoen 2018-2019 zagen dachten wij collectief: 

“Waar zijn we aan begonnen?” We hadden een gemiddelde rating van 150 á 200 

punten lager dan de twee hoogste teams en nog steeds ongeveer 40 punten lager 

dan het op één na laagste team. 

 

De eerste wedstrijd van het seizoen moesten we tegen het derde team van 

Dordrecht spelen, het voorlaatste team wat betreft de rating en dus al op 

voorhand een echte degradatiekraker. We traden aan met het basisteam, behalve 

de gigant Daniel Gavrilov. Voor hem in de plaats speelde onze oud teamgenoot 

door: Niels van Diejen 
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Jan de Liefde. Voor 

aanvang van de partij 

sprak kaptein Hans 

Doornheim nog even 

een paar oppeppende 

woorden: “Blijf vooral 

geloven in ons eigen 

kunnen.” en dus traden 

we de eerste wedstrijd 

van het nieuwe seizoen 

met gematigde moed 

aan tegen Dordrecht 

R3. Fokke Lindeboom speelde misschien wel één van zijn beste partijen ooit en 

wel tegen een tegenstander met een rating van ruim 200 punten mee. Gijs van 

Dongen kwam maar niet in de wedstrijd, totdat de wedstrijd bijna was 

afgelopen en hij opeens over zijn tegenstander heen begon te walsen. Zelf stond 

ik eerst verschrikkelijk slecht, maar kreeg later in de partij opeens een stuk 

cadeau. Het geluk zat ons niet tegen. We noteerden uiteindelijk een 

overtuigende 5½ - 2½ overwinning en de toon voor het seizoen was gezet. 

 

De eerste uitwedstrijd 

speelden we tegen het 

team van Nieuwerkerk 

aan den IJssel, dat was 

versterkt twee spelers 

van  Messemaker 1847. 

Het opengooien van de 

bondscompetities kon 

ons dus ook pijn doen 

en dat deed het helaas 

ook. Op bord 8 speelde 

supersub Mario Dirks, 

die inviel voor Daniel 

Gavrilov, een gedegen 

en bovendien geweldige partij , maar helaas was hij de enige. Hoewel Sam van 

Dongen nog wel mooi remise wist te houde, David van der Vloed zich knap 

wist terug te knokken en ik met geluk een snelle remise behaalde op bord 1. De 

partijen van Gijs van Dongen, Hans Doornheim, Serge Erdtsieck en Fokke 

Lindeboom waren echter niet om over naar huis te schrijven. Uiteindelijk bleef 

de schade beperkt tot een verlies van 5½ -2½, maar het werd ons na de eerdere 

euforie opeens pijnlijk duidelijk dat we het écht wel moeilijk gingen krijgen dit 
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seizoen. Desondanks ben ik, achteraf gezien, blij dat we zo vroeg in het seizoen 

een wedstrijd verloren, want het gaf ons meer focus. 

 

De derde wedstrijd van 

het seizoen hadden we 

nogmaals een invaller 

nodig, deze keer viel de 

jonge Jesse van Dongen 

in voor onze Spartapiet 

Fokke Lindeboom. Om 

zo’n jonge telg (slechts 

11 jaar op dat moment) 

te zien invallen in de 1e 

klasse was geweldig en 

gaf mij als jeugdleider 

een ontzettende boost. Serge Erdtsieck voelde zich ziekjes en er was daarom 

zelfs sprake van dat mogelijk een vierde van Dongen, te weten Lana, voor het 

team zou gaan strijden. Serge kon echter toch spelen, maar promoveerde ons 

team toch eenmaal tot de ‘SGO van Dongen Combinatie (SvDC)’. De van 

Dongens scoorden top met 2 uit 3, waarvan Jesse het volle punt binnenhaalde. 

Serge Erdtsieck kreeg een belachelijk sterke aanval over zich heen, maar zijn 

tegenstander had hier wel een mooi stuk voor geofferd en dus bleef hij 

uiteindelijk toch met lege handen zitten. In een tikje beschonken toestand verliet 

hij al scheldend het lokaal. Mat achter de paaltjes kan best pijnlijk zijn. Zelf had 

ik moeite om een halfje binnen te halen en Daniel Gavrilov moest het onderspit 

delven tegen John van Baarle. David van der Vloed liet zijn oud clubgenoot en 

beste schrijver van de RSB, Aad Juijn, tussen zijn vingers doorglippen met 

remise tot gevolg. Uiteindelijk bleken die twee punten aan de laatste borden van 

de jonge Jesse en de zieke Serge essentieel, want we boekten een nipte 4½ - 3½ 

overwinning tegen een team met gemiddeld 100 ratingpunten meer en een 

speler met een rating van meer dan 2100 op bord 1. Het vertrouwen groeide dan 

ook weer. Vooral door de wetenschap dat we de winterstop ingingen met 

genoeg punten om al bijna veilig te zijn. 

 

Dan is uiteindelijk de winterstop voorbij en moet je weer verder, te weten met 

een echte kraker. We moesten namelijk de eerste wedstrijd na de winterstop 

spelen tegen SO Rotterdam. Een team met een gemiddelde rating van 1900 

ofwel circa 150 (!) ratingpunten hoger dan wijzelf en … jawel … met Michiel 

Besseling als invaller op bord 1. Het merkwaardige was alleen dat zij nog geen 

wedstrijdpunten hadden weten te scoren. We roken dus onze kans. Hans en 

ikzelf hadden op verzoek van de tegenstander vooruit gespeeld op bord 1 en 2. 

Op bord 2 liet Hans zijn tegenstander net glippen en zelf haalde ik een halfje. 
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Het moet gezegd dat de tegenstander van Hans wel 150 ratingpunten meer had 

en Michiel en ik al vrij snel de strijdbijl begroeven en hij mij daarmee eigenlijk 

een halfje gunde, want hij stond wel iets beter. Echter een 1 - 1 tussenstand bood 

ons hoop en gaf vertrouwen. Gingen wij, als laagst genoteerde team, meespelen 

voor eremetaal? Kon het dan echt? Overigens was deze wedstrijd de eerste 

wedstrijd die we met ons gehele basisteam zouden spelen. Dit droeg uiteraard 

ook bij aan het groeiende vertrouwen.  

 

Op de speeldag zelf verschalkte Sam van Dongen zijn tegenstander en won met 

enig geluk de dame van zijn tegenstander. Gijs van Dongen, David van der 

Vloed en Serge Erdtsieck moesten echter de witte vlag hijsen, terwijl de 

tegenstander van Fokke Lindeboom geluk had dat het slechts remise werd. 

Daniel Gavrilov deed wel wat hij moest doen en won overtuigend zijn eerste 

externe wedstrijd van het seizoen. De oplettende lezer ziet de uitslag al hangen: 

een frustrerend verlies van 4½ - 3½. Hierdoor loerde helaas het degradatiespook 

nog steeds, want SO Rotterdam en HZP Schiedam hadden beiden twee punten 

en loerden dus op onze veilige vijfde plaats. 

 

De volgende thuiswedstrijd verliep niets 

beter. Tegen het circa 100 punten sterkere 

SOF/DZP R1 speelden wederom twee 

spelers vooruit: Sam van Dongen en 

Daniel Gavrilov. Daniel behield remise, 

maar had moeten winnen en ook Sam 

had de winst binnen bereik, maar deed 

twee zetten met tempoverlies en dat brak 

hem in het eindspel op. Kortom een ½ - 

1½ achterstand. De avond van de partij 

zelf verliep ook al niet best. De voor 

Fokke Lindeboom ingevallen Jurriaan 

Verbeek speelde een goede partij, maar 

zijn opponent was helaas net te gehaaid. 

Zelf kon ik in een gewonnen eindspel het 

plan voor de winst niet vinden en Hans 

Doornheim ging er af in het zogenaamde 

Londensysteem. David van der Vloed en 

Gijs van Dongen wonnen wel en ook nog eens fraai, maar baten mocht dit helaas 

niet. We verloren de wedstrijd nipt met 3½ - 4½. Door een ‘remisepot’ tegen 

Dordrecht was SO Rotterdam dichterbij bij ons gekropen op de ranglijst. 

Nieuwerkerk aan den IJssel wist gelukkig wel van HZP Schiedam te winnen, 

dus dat gaf nog enige lucht. De spanning aan het einde van het seizoen steeg 

dus naar grote hoogte, vooral omdat we het de laatste twee rondes nog moesten 
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opnemen tegen twee sterke teams: het gemiddeld 200 ratingpunten sterkere 

Barendrecht/IJsselmonde en de gedoodverfde kampioen De IJssel.  

 

Tegen Barendrecht/IJsselmonde kon Fokke Lindeboom er helaas niet bij zijn. Hij 

werd vervangen door Albert Segers, de teamcaptain van ons eerste KNSB-team. 

Albert nam plaats op bord 1 en won zijn partij. Ondanks dat zijn tegenstander 

een hogere rating had, kwam Albert nooit echt in de problemen. Gijs van 

Dongen kwam echter wel in de problemen, maar hield knap stand. Sam van 

Dongen had om 10 uur (!) al gewonnen en Hans Doornheim en David van der 

Vloed hielden knap stand. Serge Erdtsieck en Daniel Gavrilov hadden hun dag 

niet en verloren helaas. 

 

Aan het einde van de avond was de stand dus 3½ - 3½ en was ik zelf nog 

verwikkeld in een hevige strijd. Ik stond goed, maar in hevige tijdnood gaf ik 

het helemaal weg. Gelukkig won ik niet veel later een stuk en konden rond 00:00 

uur de stukken terug in de doos. Met deze prachtige 4½ - 3½ overwinning 

waren we veilig. We hadden ons gehandhaafd!  Namelijk HZP Schiedam en SO 

Rotterdam verloren, terwijl Dordrecht won. Er viel een last van onze schouders, 

zeker toen we later hoorden dat er geen twee, maar drie teams degradeerden 

dit seizoen! We waren letterlijk door het oog van de naald gekropen, maar we 

stonden er nog en wel met een prestatie van formaat. 

 

De wedstrijd tegen De 

IJssel, de laatste van het 

seizoen, was er niet één 

voor in de boeken. Er 

stond niets meer op het 

spel, want De IJssel R1 

was al kampioen en wij 

hadden ons al weten te 

handhaven. Zij en wij 

wilden uiteraard nog 

wel winnen. De IJssel 

begon alleen niet erg 

voortvarend aan de wedstrijd, want door een navigatiesysteem met kuren 

kwamen drie spelers van hen drie kwartier te laat. De wedstrijd zelf bracht 

evenwel geen bijzonderheden in de vorm van opmerkelijke uitslagen. Daniel 

Gavrilov, Serge Erdtsieck, David van der Vloed en Sam van Dongen wonnen 

hun partij allen op prachtige wijze, terwijl Gijs van Dongen en ikzelf een nuttige 

remise behaalden. Fokke Lindeboom en Hans Doornheim verloren beiden van 

vader en zoon Evengroen. Spelers met een rating boven de 2100, waar dus voor 

spelers op ons niveau haast niet tegen op te boksen is. De kampioen was echter 
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wel mooi door ons in 

de laatste ronde met 5 - 

3 verslagen! De laatste 

puntjes van dit seizoen 

leverde drie spelers een 

notering in de lijst met 

topscoorders op. Sam, 

David en ik behaalden 

allen een nette 4½ uit 7. 

Een geweldig mooie 

afsluiting van een erg 

briljant seizoen, of niet? 

Het was ten minste een seizoen waarin we ver boven ons eigen kunnen hebben 

gespeeld en zelfs nog als derde zijn geëindigd! Of wellicht hebben we ons eigen 

kunnen verlegd, dat zal het volgende seizoen moeten blijken. Wel ben ik trots 

op ons team en ook vooral op teamcaptain Hans, die het team er doorheen heeft 

gesleept en van begin af aan al het vertrouwen in ons had. Een ding is echter 

wel zeker, zonder onze geweldige invallers waren we nooit zover gekomen. Jan, 

Mario, Jesse, Jurriaan en Albert, bedankt!  

 

Eindstand RSB Klasse 1A Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 De IJssel R1 12 33 ▪ 6 3 4½ 5½ 4½ 5 4½ 

2 Nieuwerkerk ad IJ R1 10 30 2 ▪ 5½ 5 4 4½ 4 5 

3 Overschie R2 8 29 5 2½ ▪ 3½ 5½ 3½ 4½ 4½ 

4 SOF/DZP R1 8 28 3½ 3 4½ ▪ 1½ 4½ 6½ 4½ 

5 Dordrecht R3 6 27 2½ 4 2½ 6½ ▪ 4 4½ 3 

6 SO Rotterdam R1 5 27 3½ 3½ 4½ 3½ 4 ▪ 3 5 

7 Barendrecht/IJ. R1 5 25½ 3 4 3½ 1½ 3½ 5 ▪ 5 

8 HZP Schiedam R1 2 24½ 3½ 3 3½ 3½ 5 3 3 ▪ 

 

Individuele Score Overschie R2 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Niels van Diejen 4½ 7 1683 1998 

2 Sam van Dongen 4½ 7 1787 1888 

3 David van der Vloed 4½ 7 1672 1832 

4 Gijs van Dongen 3½ 7 1835 1878 
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Individuele Score Overschie R2 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

5 Daniel Gavrilov 2½ 5 - 1962 

6 Hans Doornheim 2½ 7 1809 1828 

7 Serge Erdtsieck 2½ 7 1725 1650 

8 Fokke Lindeboom 1½ 4 1685 1775 

9 Albert Segers 1 1 1960 2793 

10 Mario Dirks 1 1 1477 2481 

11 Jesse van Dongen 1 1 1600 2392 

12 Jurriaan Verbeek 0 1 1594 1027 

13 Jan de Liefde 0 1 1615 826 

 

Uitgelichte Partij 1 
 

WIT Wim Jongeneel  ZWART Fokke Lindeboom 

TEAM Dordrecht R3  TEAM Overschie R2 

COMPETITIE RSB Klasse 1A  BORD 3 

RONDE 1  DATUM 5 oktober 2018 
 

We pakken de partij op na de 

volgende opening: 1. e4 Pf6, 2. e5 

Pd5, 3. c4 Pb6, 4. d4 d6, 5. exd6 cxd6, 

6. Pc3 g6, 7. Le3 Lg7, 8. Dd2 0-0, 9. 

Ld3 Pc6 (zie diagram). 

 

10. Pce2 
 

Wit stond voor in ontwikkeling en 

positie, maar deze zet doet dat bijna 

volledig te niet. Beter is uiteraard 10. 

Pge2. 
 

10. ... Ld7 
 

Met 10. e5!? had zwart wellicht de 

partij in zijn voordeel kunnen openbreken. 
 

11. Tc1 Tc8, 12. f4 e6, 13. Pf3 Pe7, 14. g4 Lc6, 15. Tf1 Pd7, 16. b4 Pf6, 17. h3 Te8, 

18. Pg3 d5, 19. Pe5 
 

Maar wat zou 19. G5!? hebben gebracht? Het is eigenlijk een nadere analyse 

waard, maar daar had ik helaas nu even niet de tijd voor. De kopij moest worden 

ingeleverd. 
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19. ... dxc4, 20. Lxc4 Ld5, 21. Lb5 Pc6, 22. g5 Pe4, 23. Pxe4 Lxe4, 24. Pxc6 bxc6, 

25. La4 Te7, 26. Kf2 Tec7, 27. Tfd1 Dd5, 28. Tc5 
 

Volgens Fritz kan wit trots zijn op dat stuk, maar wat het programma daar mee 

bedoelt houdt het geheim. 
 

28 ... Dd6, 29. Tdc1 Lf8, 30. a3 Dd7, 31. Ta5 Ld5 
 

Een mooie zet van Fokke! 
 

32. Ld1 De7, 33. Lf3 Lg7, 34. h4 Dd7, 35. Tac5 Lf8, 36. Ta5 Le7, 37. Kg3 Ld8, 38. 

Tac5 Le7, 39. Ta5 
 

De toren is en blijft de toren, toch? 
 

39. ... f6, 40. Dg2 Tb7, 41. Kf2 Tb5, 42. Txb5 cxb5? 
 

Beter was: 42. ... Lxf3, 43. Tb7 Dxb7, 44. Dxf3. 
 

43. Lxd5?? 
 

De stelling wordt er niet beter op zo. De 

zet 43. Txc8+ zou groot voordeel hebben 

opgeleverd voor wit (43. ... Dxc8, 44. Lxd5 

exd5, 45. Dxd5+ Kg7, 46. Dxb5+). 
 

43. ... Txc1, 44. Lxe6+ Dxe6, 45. Lxc1 
 

Met de gepasseerde pion op d4 heeft wit 

het voordeel. 
 

45. ... Da2+, 46. Kg3 Db3+ 
 

Misschien is 46. ... Dc4, gevolgd door 47. 

Dg1 Dd5, sterker voor zwart. 
 

47. Df3 Dc4, 48. Lb2 Dc7 
 

Waarom naar c7 spelen en niet naar c3? 
 

49. Da8+ Kg7?, 50. Df3 
 

De dame naar d8 spelen levert nog veel meer voordeel op voor wit (50. De8 Dd8, 

51. Dxb5+). Beide spelers laten onder tijdsdruk enkele voordeeltjes liggen. 
 

50. ... fxg5, 51. hxg5 Lxg5, 52. Dg4 
 

Het vervolg 52. d5+ Lf6, 53. De2 is een bruikbaar alternatief. 
 

52. ... Lf6, 53. Df3 a6, 54. Da8 Dd6, 55. De8 De7, 56. Dxe7+ Lxe7, 57. d5+ Kf7, 58. 

Le5 Ke8, 59. Kg4 h5+, 60. Kf3 Kd7, 61. Ld4 Ld8, 62. Ke4 Le7 
 

Hier had 62. ...h4 beter geweest voor zwart, want dit zorgt er voor dat wit geen 

kans heeft. Immers dan volgt 63. Kf3 Kd6, 64. Ke4. 
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63. f5? 
 

Wit moet druk op de ketel houden en daar zijn betere middelen voor, zoals 63. 

Kf3 Lh4, 64. Le5. 
 

63. ... gxf5, 64. Kxf5 h4, 65. Kf4 Ld6+, 

66. Kg4 Lg3, 67. Lf6?? 
 

Dit is nagenoeg de eindstelling van 

de eerste partij van het seizoen van 

Fokke, die deze partij tegen Wim 

Jongeneel dus uiteindelijk won. De 

stelling heeft een waardering van -9. 

Ongelofelijk voor een gelijke stand 

in materiaal! De zet die de partij 

beslist is natuurlijk ... 
 

67. ... Kd6 (0-1) 
 

Wit kan de pion op d6 niet meer 

dekken en mag uiteraard niet slaan 

op h4, want dan is de witte koning nooit meer op tijd om de pionnen te 

verdedigen. Tegelijkertijd moet de witte koning in de buurt blijven van de pion 

op de h-lijn, waardoor de zwarte koning sterk wordt op de witte velden op de 

damevleugel. Als wit niets doet, loopt zwart rustig naar de damevleugel omdat 

veld b6 nooit meer gedekt kan worden. Wit zal zijn loper een keer op c1 moeten 

krijgen, maar dit faalt op Kc2. Dan is de laatste kans voor wit nog om de loper 

op c5 te zetten en zo de pionnen opmars van zwart te stoppen, maar in dit geval 

kan zwart eerst de pion op a3 slaan en vervolgens Le1 spelen, met … Lxb4, Lxb4, 

Kxb4, Kxh4 en a5 tot gevolg. Een ontzettend leuke wedstrijd om na te spelen en 

een goede overwinning van Fokke, die voor ons een prachtig seizoen inluidde! 

 

Uitgelichte Partij 2 
 

WIT Victor Blommestein  ZWART Hans Doornheim 

TEAM Dordrecht R3  TEAM Overschie R2 

COMPETITIE RSB Klasse 1A  BORD 1 

RONDE 1  DATUM 5 oktober 2018 
 

1. c4 e5, 2. Pc3 Pf6, 3. g3 c6, 4. Lg2 d5, 5. cxd5 cxd5, 6. d3 Pc6, 7. a3 Le7, 8. Pf3 0-

0, 9. 0-0 d4! 
 

Prima aangepakt door Hans! 
 

10. Pe4 Pxe4, 11. dxe4 Le6, 12. b4 Tc8, 13. Lb2 
 

Beter is 13. b5! Pa5, 14. Pxe5 Pb3, 15. Tb1 Pxc1, 16. Txc1 Txc1 en 17. Dxc1 Da5  
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waarna zwart slechts iets beter staat. 
 

13. ... f6, 14. Pe1 Db6, 15. Pd3 a5!, 16. bxa5 Pxa5, 17. Tb1 La2, 18. Tc1 Lb3, 19. De1 

Pc4 
 

Wit wordt zwaar belegerd. 
 

20. Lh3 Tc7, 21. Tb1 
 

Wit bezwijkt onder de druk en gaat nu materiaal verliezen. 
 

21. ... Lc2! (zie diagram) 
 

22. Pb4 Lxb4, 23. Lxd4 
 

De speler met wit gaat combineren 

in verloren positie, maar onze Hans 

maakt het koeltjes af. 
 

23. ... Lxe1, 24. Lxb6 Pxb6, 25. Txb6 

Ld2, 26. Tb2 Td8, 27. Le6+ Kf8, 28. 

Ld5 Tb8, 29. e3 b6, 30. Ta1 Ke7 
 

De zet 30. ... La5 was objectief gezien 

sterker geweest om verlies van een 

pion te voorkomen. 
 

31. Taa2 Tbc8, 32. Txb6 La5, 33. Tb5 

Ld1 
 

Hans zet een fraaie val waar wit met open ogen intrapt. 
 

34. Txa5? 
 

Met 34. Kg2 Ta7 staat zwart ook nog steeds op winst. 
 

34. ... Lf3! 
 

Met niet te dekken mat of verlies van de toren. 
 

35. Ta1 Tc1+, 36. Txc1 Txc1# (0-1) 

 

Overschie R3 - Knappe Prestatie 

Het seizoen 2018-2019 bestond de vaste kern van Overschie  R3 uit de volgende 

8 helden: Jan de Liefde, Jurriaan Verbeek, Mario Dirks, Martin Schlüter, David 

Prins, Ruud Gorseman, Edwin van Kleeff en Wil de Gids. Daarnaast kwamen er 

dit seizoen, zoals gebruikelijk, ook een aantal  invallers aan te pas. Zo viel 

Ronald Verbeek één keer in, Dick Bothof drie keer en onze super sub Daniël 

Saane twee keer, met een score van 2 uit 2.  

 

door: Mario Dirks (en Edwin van Kleeff) 
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11 oktober 2018 begon 

het seizoen voor ons 

derde team. We waren 

te gast bij Sliedrecht R4, 

waar we zeer dik van 

wisten te winnen. Er 

werd die avond zelfs 

niet één partij verloren. 

Jurriaan had op bord 2 

een remise behaald 

waardoor de eindstand 

op ½ - 7½ uitkwam. 

Door deze verpulvering van Sliedrecht stonden we na speelronde 1 meteen aan 

kop. Edwin schreef voor de website het volgende verslag over deze wedstrijd: 
 

“Voor het nieuwe seizoen ligt de lat voor Overschie R3 weer een stuk hoger dan 

het vorige seizoen. Dit doordat de talenten allen weer stappen vooruit hebben 

gemaakt, maar ook dankzij onze sterke aanwinsten Jan en Wil. In eerste 

instantie zouden we ook David 2 (van der Vloed) in ons team mogen ontvangen, 

maar die werd op het laatste moment getransfereerd naar Overschie R2. 

Desalniettemin een flinke stijging van gemiddelde rating, waarbij m.i. eindigen 

in de top 3 een reële doelstelling is. De eerste wedstrijd begon dan ook feestelijk 

met een ½ - 7½ overwinning op de schaakbroeders van Sliedrecht R4. Hierbij 

moet wel vermeld worden dat onze tegenstander het ons ook wel heel makkelijk 

maakte. Het team bestond vooral uit nog opkomende talenten - de fase waar wij 

2 jaar geleden nog in zaten - en was daarmee bij lange na niet opgewassen tegen 

ons. De punten vielen dan ook al heel snel. Wil won vroeg in de partij een Dame, 

waarna hij binnen een uur de pot vakkundig had uitgespeeld. Mario had het op 

bord 1 ook erg makkelijk, want Sliedrecht had hun (op papier) slechtste 

tegenstander op het eerste bord gezet. Ikzelf had het op bord 7 ook niet zwaar, 

want mijn tegenstander gaf al binnen 10 zetten een loper weg, waarna ik 

gemakkelijk nog een paar pionnen kon wegsnoepen. Enkel Jurriaan had het 

zwaarder op bord 2 en moest met een remise genoegen nemen. Ruud en David 

(Prins) schoven ook lekker over het bord en wisten de wedstrijd ook te winnen. 

Alleen Jan en Martin deden er wat langer over, waardoor een ‘vroegertje thuis’ 

er niet inzat. Beiden stonden straal gewonnen, maar moesten het enkel nog zien 

af te maken. Martin zat daarbij wel telkens onder de minuut bedenktijd, zodat 

die pot nog enigszins spannend werd. Uiteraard wist ook deze koele kikker het 

professioneel uit te spelen. Al met al een leuke en gezellige avond met lekker 

Belgisch bier en Ronald en Hans als trouwe supporters. Op naar de volgende 

pot waarbij we op papier de tegenstander moeten kunnen hebben. Dick heeft al 

toegezegd mee te willen spelen. Kom allen kijken!” 
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De tweede ronde waren we te gast in het altijd zo gezellige Capelle aan den 

IJssel, waar de helden van Overschie R3 het opnamen tegen CSV R4. Vanwege 

afwezigheid van David Prins was het een ideaal moment voor Dick Bothof om 

zijn rentree in de RSB te maken. Onze vrienden van CSV wisten het ons - met 

name op de eerste vier borden (2½ - 1½) - nog behoorlijk moeilijk te maken. 

Helaas voor CSV en dus gelukkig voor ons hebben we op de laatste vier borden 

drie punten gepakt en zij slechts één, waardoor de eindstand op 3½ - 4½ in ons 

voordeel uitpakte. Hierna stond Overschie R3 dus nog steeds op de eerste plek, 

in matchpunten gelijk, maar met 12 bordpunten nog ruim vóór op de rest. 

Edwin schreef voor de site het volgende verslag: 
 

“Na onze eerste overwinning in Sliedrecht, mochten we onze tweede wedstrijd 

(wederom uit) spelen in Capelle a/d IJssel tegen het vierde team van CSV. Erg 

leuk was dat Dick Bothof zijn debuut heeft gemaakt voor Overschie R3 en deze 

ook nog winnend heeft afgesloten. Ruud op bord 7 had ook de wind mee en 

won zijn tweede wedstrijd van dit seizoen en is daarmee op de zevende plaats 

in de top 10 van beste spelers van dit seizoen gekomen. Proficiat Ruud! De 

tweede speler van ons team die in de top 10 is gekomen is Martin met een mooie 

vierde plaats! Ook hij heeft zijn tweede wedstrijd winnend weten af te sluiten. 

Dit waren ook onze drie overwinningen van de avond. Ikzelf en Jurriaan 

verloren helaas en Jan moest al snel met een remise genoegen nemen. Aan het 

einde van de avond stond het 3½ - 2½ waarbij het op de borden van Wil en 

Mario nog gelijk stond. Echter hadden de tegenstanders nog ruim de tijd. Bij ons 

had Wil minder dan 5 minuten op de klok en Mario minder dan 1 minuut. Erg 

spannend dus, maar gelukkig wisten beiden (lichtjes gespannen) de partij naar 

een remise te schuiven waardoor we met een 4½ - 3½ winst huiswaarts trokken. 

Met onze tweede overwinning staan we weer op een mooie eerste plaats van 

klasse 3A. Wel moet daarbij gemeld worden dat we op papier de twee zwakste 

tegenstanders gehad hebben. De aankomende thuiswedstrijd op 30 november 

tegen De IJssel R2 (rating 1564) zal onze eerste echte test worden en kunnen we 

laten zien of we recht hebben op een podiumplaats dit seizoen!” 

 

De derde ronde kregen we onze concurrent De IJssel R2 op bezoek. Er werd 

door ons goed gestreden die avond en wel met een soort van tactische opstelling 

met Edwin op 1, Ruud op 3 en de rest één plaatsje doorgeschoven naar beneden. 

Het idee was om onze tegenstander te verrassen. Helaas was dit niet genoeg om 

onze tegenstander volledig af te schrikken. We moesten na een spannende strijd 

de witte vlag hijsen en verloren uiteindelijk met 3½ - 4½. Door het verlies van 

ons en de winst van drie concurrenten stonden we nu op de vierde plaats. 

Edwin had het waarschijnlijk druk, want voor deze wedstrijd schreef hij geen 

verslag voor op onze website. 
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Ondanks het verlies in 

de derde ronde zagen 

we de vierde ronde met 

volle moed tegemoet. 

Hierbij waren we voor 

de derde keer in vier 

wedstrijden te gast, nu 

bij Moerkapelle. Door 

afwezigheid van onze 

routinier Wil de Gids 

mocht Dick Bothof zijn 

tweede partij van het 

seizoen gaan spelen. Helaas had hij op bord 2 geen geluk met zijn tegenstander 

met een rating van bijna 2000 en was hierdoor al snel klaar. Dit was een veeg 

teken voor het verloop van de rest van die avond. We verloren namelijk flink 

met 5½ - 2 ½. Dit was dus een avond om snel te vergeten en ons te gaan focussen 

op de volgende wedstrijd. Ook van deze wedstrijd is geen verslag beschikbaar 

en je begrijpt wellicht wel waarom 

 

De vijfde ronde speelden we thuis en kregen onze rivalen van Messemaker 1847 

R2 op bezoek. Door afwezigheid van onze teamcaptain Edwin van Kleeff en 

David Prins, was het voor Daniël Saane mogelijk om zijn rentree te maken en 

kon Dick Bothof zijn derde wedstrijd spelen. Zoals al vaker dit seizoen was het 

een spannende avond, waarbij het tot op het laatste moment nog alle kanten op 

kon gaan. Gelukkig voor ons viel het kwartje deze keer onze kant op. Mede 

dankzij het sterke optreden van invaller Daniël Saane resulteerde er een 4½ - 3½ 

overwinning tegen het sterke Messemaker 1847 R2. Vanwege de afwezigheid 

van Edwin deze avond volgde wederom geen verslag voor op de website. 

 

De zesde ronde werden wij verwacht in het mooie vergaderzaal-bioscoop-

theater-evenementgebouw van Hendrik Ido Ambacht. Door afwezigheid van 

David Prins kon Daniël Saane opnieuw invallen. Ook was Jurriaan Verbeek niet 

beschikbaar, dus dan maar zijn vader vragen om mee te spelen. Je moet toch 

iets. Zo gezegd zo gedaan. Ronald Verbeek was bereid om in te vallen. Beide 

invallers deden het overigens niet onverdienstelijk, maar ook de rest van het 

team ging er vol tegenaan. Zoals men zegt: “Hard werken wordt beloond.” en 

zodoende ging Overschie R3 met beide matchpunten terug naar Overschie. Een 

2 - 6 overwinning! Uiteraard wilde Edwin van deze mooie zege maar al te graag 

een verslag schrijven voor op de site en wel het volgende: 

 

 “Het voorlaatste avontuur van dit seizoen mochten we aanvangen tegen de 

mannen van Hendrik Ido Ambacht. Helaas moesten we het deze keer doen 
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zonder onze sterspeler Verbeek jr.  Het voordeel was dat senior wel wilde 

invallen, waardoor er sprake was van een geringe verzwakking zullen we maar 

zeggen.  

 
Zelf kwam ik, zoals wel 

vaker het geval is, als 

één van de laatste aan 

in Sportplaza Hendrik-

Ido-Ambacht. Nee, niet 

de laatste, want alleen 

Jan presteerde het om 

nog later te komen en 

dat is best knap. Echter 

maakte ik dit snel goed 

door in een uurtje mijn 

tegenstander van het 

bord te schuiven. Was ik nu zo goed, of mijn tegenstander zo slecht? Ik vrees 

het laatste. Ook Ruud, die naast mij zat op bord 8, speelde wederom een puike 

pot en wist deze een kwartier later in een winstpunt om te zetten, waardoor we 

al gauw aan het bier konden.  Ronald op bord 1 had het uiteraard niet zo 

moeilijk en wist al na 14 zetten te concluderen dat hij de pot winnend zou 

afsluiten. Een luttele 10 zetten verder zag zijn tegenstander dat ook in. Onze 

invaller Daniel, die de vorige wedstrijd glansrijk zijn herdebuut maakte, had 

waarschijnlijk nog wel het beste resultaat van de avond. Op bord 6 wist hij de 

nummer 7 van de individuele top 10 van deze competitieronde te verslaan. 

Hopelijk kunnen we deze jongen binnenkort voor minimaal 5 jaar vastleggen! 

Met een tussenstand van 4 - 0 kon het bijna niet meer misgaan. 

 

Jan was inmiddels al in een eindspel beland met een twee pionnen minder, maar 

een loper extra. Met al zijn ervaring was dit natuurlijk een koud kunstje. Hierna 

was onze ‘steeds sterker wordende’ Martin aan de beurt. Ook deze keer was hij 

weer Tita Tovenaar aan het spelen. Hoe die het doet, weet ik niet. Maar met 

diepe combinaties wist hij zijn tegenstander op bord 3 te verassen, waardoor hij 

ook wederom de volle punt binnen wist te halen. Houd deze jongen in de gaten, 

want hij zou zomaar nog eens in de top 3 van het individuele klassement 

kunnen eindigen. Gelukkig is hij al voor de komende jaren vastgelegd voor ons 

team. Zou het dan een 8 - 0 overwinning gaan worden? Wil had een mindere 

dag en moest zijn tegenstander als meerdere erkennen. Daarnaast hadden we 

nog onze topper Mario op bord 2 zitten, maar helaas  speelde hij - ik citeer Mario 

zelf - als een natte dweil. Hebben we allemaal weleens last van, toch!?  
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Al met al toch een mooie 6 - 2 overwinning, zodat het ‘Hakkuh op f7’ clublied 

best ingezet had kunnen worden. Aankomende wedstrijd is de laatste ronde 

waarbij we nog kans maken op een derde en (met een klein wonder) zelfs nog 

op een tweede plaats. Komt dat zien!” 

 

Na een sterke start van 

Overschie R3 met twee 

gewonnen wedstrijden 

op rij, maar vervolgens 

tweemaal verlies, was 

er in de laatste ronde 

geen vooruitzicht meer 

op een kampioenschap 

of promotie. Dus dat 

was uiteraard lekker 

vrijuit spelen voor ons 

en SOF/DZP, waar ook 

oud-clubgenoot Daniël Mulder voor speelt. Er viel dus nergens meer voor te 

spelen. Dit betekende echter niet dat we zomaar over ons heen lieten lopen. 

Maar na een gezellige avond zijn we geëindigd met 4 - 4 en werden de 

matchpunten dus gedeeld. Uit deze laatste match hebben we hieronder twee 

fraaie partijen uitgelicht, van Jurriaan en David. En Edwin … die vond het wel 

best zo, dus geen verlag op de site. 

 

Kortom met deze uitslag en een beetje geluk is Overschie R3 geëindigd op een 

derde plaats. Na een leuk seizoen, waarin ook een knappe prestatie is neergezet, 

gaat Overschie R3 zich alvast voorbereiden op het volgend seizoen. 

 

Eindstand RSB Klasse 3C Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1 Moerkapelle R2 14 37 ▪ 5½ 5½ 4½ 5½ 6 4½ 5½ 

2 De IJssel R2 11 33 2½ ▪ 4½ 4 5½ 5 6 5½ 

3 Overschie R3 9 32½ 2½ 3½ ▪ 4½ 4 6 7½ 4½ 

4 Messemaker 1847 R2 9 30½ 3½ 4 3½ ▪ 4½ 4½ 5 5½ 

5 SOF/DZP R2 5 26½ 2½ 2½ 4 3½ ▪ 5½ 3½ 5 

6 H. Ido Ambacht R2 3 23½ 2 3 2 3½ 2½ ▪ 4 6 

7 Sliedrecht R4 3 19½ 3½ 2 ½ 3 4½ 4 ▪ 2 

8 CSV R4 2 21½ 2½ 2½ 3½ 2½ 3 1½ 6 ▪ 
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Individuele Score Overschie R3 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Martin Schlüter 5 7 1426 1603 

2 Jan de Liefde 5 7 1615 1697 

3 Jurriaan Verbeek 4 6 1594 1718 

4 Ruud Gorseman 4 7 1419 1438 

5 Edwin van Kleeff 3½ 6 1304 1450 

6 Mario Dirks 3 7 1477 1391 

7 Daniël Saane 2 2 1702 2399 

8 David Prins 2 4 1411 1341 

9 Wil de Gids 2 6 1578 1367 

10 Ronald Verbeek 1 1 1816 2360 

11 Dick Bothof 1 3 1441 1661 

 

Martin en Jan zijn als nummer 3 en 4 geëindigd op de algehele topscorerlijst van 

deze klasse. 

 

Uitgelichte Partij 1 
 

WIT Jan van Genderen  ZWART Jurriaan Verbeek 

TEAM SOF/DZP R2  TEAM Overschie R3 

COMPETITIE RSB Klasse 3C  BORD 1 

RONDE 7  DATUM 12 april 2019 
 

1. e4 Pf6, 2. e5 Pd5, 3. d4 d6, 4. c4 Pb6, 5. f4 
 

Mijn tegenstander vertelde na de partij dat hij zelf ook al jaren Aljechin speelt. 
 

5. … dxe5, 6. fxe5 c5, 7. d5 e6, 8. Pc3 exd5, 9.c xd5 c4 
 

Volgens GM E. Brandenburg een zet met een uitroepteken! 
 

10. Dd4 Pc6, 11. De4 Pb4, 12. Le3 g6, 13. e6 fxe6, 14 .0-0-0 Lg7, 15. dxe6 De7, 16. 

Lxb6 axb6, 17. Td7 
 

Lxc4 had duidelijk beter geweest voor wit, nu gaat het rap mis voor de witten. 
 

17. … Lh6+, 18. Kd1 Dg5! 
 

Zwart staat nu gewonnen. Zie het diagram. 
 

19. Lxc4 Lxd7 
 

Dc1+ was iets beter, maar waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. 
 

door: Jurriaan Verbeek 
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20. exd7+ Kd8, 21. Dd4 Dc1+, 22. 

Ke2 Dxb2+, 23. Kf1 Dc1+, 24. Kf2 

Df4+, 25. Pf3 Dxd4+, 26. Pxd4 Kxd7, 

27. Tb1 Thf8+, 28. Pf3 Pc2 
 

Met de gedachte dat wit niet op b6 

kan slaan vanwege Le3. 
 

29. Pd5 Kc6, 30.T xb6+ Kc5, 31. Lb3 

Pe3, 32. Txb7 
 

“Ein Starbende darf alles essen!”, 

zoals onze GM R. Ruijtenberg altijd 

placht te zeggen. 
 

32. … Pxd5, 33. Lxd5 Kxd5 (0-1) 

 

Uitgelichte Partij 2 
 

WIT David Prins  ZWART Bart Loosjes 

TEAM Overschie R3  TEAM SOF/DZP R2 

COMPETITIE RSB Klasse 3C  BORD 6 

RONDE 7  DATUM 12 april 2019 
 

1. e4 c5, 2. Pc3 d6, 3. f4 
 

David kiest voor de beruchte Grand 

Prix aanval. 
 

3. … e6, 4. Pf3 Pf6, 5. Le2 a6, 6. 0-0 

Le7, 7. d4 cxd4, 8. Pxd4 b5, 9. a3 Lb7, 

10. e5 dxe5, 11. fxe5 Pd5, 12. Lh5 0-0, 

13. Dg4 g6, 14. Lh6 Te8? 
 

Wit speelt vol op de aanval en zwart 

bezwijkt nu onder de druk. Met 14. 

… Lc5!, 15. Lxf8 Dxf8, 16. b4 Lb6, 17. 

Pxd5 Lxd5, 18. c3 Dg7! zou hij niet 

alleen de storm overleefd hebben, 

maar ook materiaal winnen. Nu kan 

David het in stijl afmaken, geheel in lijn met ons clublied! Zie diagram.  
 

15. Txf7! Db6 
 

Of 15. … Kxf7 16. Dxe6 mat! 
 

16. Tg7+ Kh8, 17. Txh7+ (1-0) 

 

door: Albert Segers 
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Overschie V1 - Geslaagd Debuut 

Dit seizoen deed Overschie ook voor het 

eerst mee aan de viertallencompetitie van 

de RSB. Het team, dat bestond uit de 

spelers Hans Doornheim, Mario Dirks, 

Jan de Liefde en Martin Schlüter, werd 

ingedeeld in Klasse 1B en moest het daar 

opnemen tegen 3-Torens V1, Erasmus V2 

en Spijkenisse V2. In deze dubbelrondige 

competitie was het team van 3-Torens op 

voorhand duidelijk de sterkste, maar ook 

de spelers van Erasmus en Spijkenisse 

mochten er wezen. 

 

3-Torens V1 maakte de rol als favoriet 

volledig waar. Het team leed slechts twee 

punten verlies door tweemaal gelijk te 

spelen. Overschie daarentegen eindigde 

onderaan met 3 punten uit 6 wedstrijden. 

Net een machtpunt te weinig om Spijkenisse V2 voor te blijven. Individueel 

scoorden de spelers enigszins uiteenlopend en wellicht is dat de reden van de 

laatste plaats. Hans Doornheim scoorde 4 uit 6 en Jan de Liefde 3 uit 5. Hiermee 

eindigden ze in de top 10 van deze klasse. Martin Schlüter en Mario Dirks 

beleefden echter een ietwat minder goed seizoen. Martin haalde nog wel een 

score van 2 uit 6, maar Mario bleef helaas 

op 1 uit 4 steken. Het geluk was niet aan 

zijn zijde dit seizoen, want keer op keer 

werden kleine foutjes in een goede 

stelling genadeloos afgestraft. 

 

Hoewel het team onderaan eindigde kan 

terug worden gekeken op een geslaagd 

debuut in de viertallencompetitie van de 

RSB. De spelers hebben het als erg leuk 

ervaren en daar gaat het uiteraard vooral 

om. Het was erg gezellig en omdat in de 

viertallencompetitie nogal wat schakers 

meedoen die niet in een achttal spelen, 

kwamen de spelers schakers tegen die ze 

nog niet eerder hadden ontmoet. Ook 

positief was dat de viertallencompetitie 

zoveel mogelijk wordt ingedeeld op basis 

door: Marcel Terluin en Mario Dirks 
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van rating. Hierdoor worden er eerder interessante partijen gespeeld. Kortom 

als het aan de spelers ligt dan doet Overschie ook volgend seizoen weer mee 

aan de viertallencompetitie en wie weet zelfs met meer dan één team! 

 

Uitgelichte Partij 
 

WIT Hans Brobbel  ZWART Hans Doornheim 

TEAM Erasmus V2  TEAM Overschie V1 

COMPETITIE RSB Klasse 1B  BORD 1 

RONDE 4  DATUM 8 maart 2019 
 

1. e4 e6, 2. d4 d5, 3. Pc3 dxe4, 4. 

Pxe4 Pf6, 5. Lg5 Le7, 6. Pxf6+ Lxf6, 

7. Lxf6 Dxf6, 8. Pf3 0-0, 9. Ld3 Pc6, 

10. 0-0 b6, 11. c3 Lb7, 12. Dd2 h6, 13. 

Tfe1 Tad8, 14. Te3 Pe7, 15. Pe5 Dg5 
 

Onze Hans dreigt met mat op g2 en 

dus is de vraag hoe hun Hans daar 

op reageert (zie diagram). 
 

16. f3? 
 

Wit had enig voordeel, maar met f3 

wordt dit teniet gedaan. 16. f4 was 

wellicht beter (16. ... Dxf4, 17. De2). 
 

16. ... Pd5, 17. Te2 Pf4, 18. Te3? 
 

Wit veroorzaakt zijn eigen problemen op deze manier. Beter is 18. Tf2 gevolgd 

door 18. ... c5 en 19. Pg4. 
 

18. ... Pxg2! 
 

Hans ruikt zijn kans en hakt in op 

de witte stelling. Dit levert hem niet 

alleen materiaal op, maar verzwakt 

uiteraard ook de stelling van zijn 

tegenstander (zie diagram). 
 

19. Dxg2 Dxe3+, 20. Kh1 
 

De zet 20. Df2 is niet reddend, want 

dan volgt 20. ... Df4 en 21. Td1 c5. 
 

20. ... Dg5, 21. Df2 f5 
 

De zet 21. ... c5 had het behalen van  

de winst nog eenvoudiger gemaakt. 
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22. Tg1 Dh5, 23. Tg3 g5, 24. Dg2 Tf6, 25. Th3 De8, 26. Dg3 De7, 27. Kg1 Dg7, 28. 

Th5 c5, 29. dxc5 bxc5, 30. Df2 Dc7, 31. De3 Td5, 32. Pc4 La6 
 

Hans had hier beter 32. ... Df7 kunnen spelen, want dat leidt sneller naar winst. 
 

33. b3 Lxc4, 34. Lxc4 Td1+, 35. Kg2 Dd6, 36. Txg5+ Kh7, 37. Tg3 Dd2+, 38. Dxd2 

Txd2+, 39. Kh3 Txa2, 40. f4 Tf2, 41. 

Te3 Txf4, 42. Lxe6 Kg6 
 

De zet 42. ... Tg6 had Hans nog 

meer voordeel opgeleverd. 
 

43. Kg3? 
 

Een niet al te beste zet. Wit tekent 

hier definitief zijn ondergang. 
 

43. ... Te4, 44. Txe4 fxe4, 45. Lc4 

Tf3+, 46. Kg2 Txc3 
 

Met 46. ... Kf5 zou Hans definitief 

uit de ‘problemen’ zijn. 
 

47. Kf2 Txc4! (0-1) 
 

Hans maakt aan alle twijfel een einde (zie diagram). Hij ruilt zijn toren in voor 

de loper, het enige overgebleven stuk dat nog iets van gevaar kon opleveren. De 

overmacht aan pionnen is niet meer tegen te houden. 

 

Eindstand RSB Klasse V1B Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Team 
 

Mp 
 

Bp 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

1 3-Torens V1 10 15 ▪ ▪ 2½ 3 3 2 2½ 2 

2 Erasmus V2 7 12½ 1½ 1 ▪ ▪ 2½ 2 2½ 3 

3 Spijkenisse V2 4 10 1 2 1½ 2 ▪ ▪ 2½ 1 

4 Overschie V1 3 10½ 1½ 2 1½ 1 1½ 3 ▪ ▪ 

 

Individuele Score Overschie V1 Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

Rating 
 

TPR 
 

1 Hans Doornheim 4 6 1809 1767 

2 Jan de Liefde 3 5 1615 1625 

3 Martin Schlüter 2 6 1426 1441 

4 Mario Dirks 1 4 1477 1431 

5 Edwin van Kleeff ½ 2 1304 1325 

6 Ruud Gorseman 0 1 1419 797 
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Overschie Bekerteam - Gesneuveld in Eerste Ronde 

Het bekerteam van SG 

Overschie had het dit 

seizoen niet getroffen. 

In de eerste ronde van 

de RSB-beker moesten 

ze het namelijk al direct 

opnemen tegen het erg 

sterke team van HZP 

Schiedam. Toch vertrok 

ons team met goede 

moed voor de match 

richting Schiedam.   

 

Op bord 1 mocht Han Smit het opnemen tegen ‘good-old’ John van Baarle. Han 

speelde een goede partij. Hij won twee pionnen en kwam erg goed te staan, 

maar de sluwe vos John van Baarle wist een herhaling van zetten te creëren en 

dus eindigde de partij in remise. Twee borden verder speelde Marcel Terluin 

tegen Aad Juijn. Beide heren speelden werkelijk een briljante partij, totdat Aad 

een foutje maakte. Marcel liet die kans uiteraard niet aan zich voorbij gaan en 

beukte vrijwel direct door de stelling van zijn tegenstander heen. 

 

Op bord 4 ging Daan Smit het gevecht aan met Arjan Schouteren. Hoewel … 

een gevecht kon je het niet echt noemen. Gedurende de gehele partij werd het 

evenwicht namelijk nauwelijks verbroken en dus werd het een vrij saaie remise. 

Bij Arnout van Kempen op bord 2 was het ietwat spannender, maar dan vooral 

omdat Arnout met ten minste een remise het team een ticket voor de tweede 

ronde kon bezorgen. Zijn tegenstander Daniel van Loenen speelde echter de 

IJzersterk variant en schoof Arnout langzaam, maar gedegen, van het bord af.  

 

Met het gelijke spel moesten dus vier snelschaakpartijtjes de beslissing brengen. 

Dit verliep evenwel niet goed voor ons team, want alleen Daan wist te winnen. 

Han, Marcel en Arnout verloren hun partij. Daan redde dan wel de eer, maar 

meer dan dat helaas niet en dus kwam het bekeravontuur dit seizoen al na één 

ronde ten einde. 

 
  

door: Daan Smit 
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Interne Competities 

Meerkamp 

Groep A (C1) 

De eerste cyclus van groep A werd dit seizoen uiteindelijk met relatief gemak 

gewonnen door Erik Brandenburg. Vanaf de eerste ronde stond hij bovenaan en 

die plaats is nooit echt in gevaar gekomen. In deze zware groep was het vooral 

spannend aangaande degradatie. Wie zou degraderen en wie zou zich weten te 

handhaven? Uiteindelijk wist Cor Feelders zich, ondanks een verlies tegen Erik 

Brandenburg, op SB-punten te handhaven.  

 

Uitslagen Meerkamp A (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Daniel Gavrilov  ▪ 0 0 ½ ½ ½ 

2 Daan Smit 1 ▪ ½ ½ 0 0 

3 Robbert Fokkink 1 ½ ▪ ½ 0 ½ 

4 Cor Feelders ½ ½ ½ ▪ 0 ½ 

5 Erik Brandenburg ½ 1 1 1  ▪ ½ 

6 Marcel Terluin ½ 1 ½ ½ ½ ▪ 
 

Eindstand Meerkamp A (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Erik Brandenburg 4 5 8,75 

2 Marcel Terluin 3 5 7,00 

3 Robbert Fokkink 2½ 5 5,00 

4 Cor Feelders 2 5 4,50 

5 Daan Smit 2 5 3,75 

6 Daniel Gavrilov 1½ 5 4,50 

 

Groep B (C1) 

Groep B werd de eerste cyclus versterkt met de deelname van Karel Looijmans, 

die min of meer samen met Han Smit de groep aanvoerde. Hij werd met 3½ 

punt op SB-punten eerste en dus moest Han Smit genoegen nemen met een 

tweede plaats. Albert Segers wist zich goed te handhaven, maar door een 

nederlaag tegen Han Smit zat meer dan handhaven er helaas niet in voor hem. 

De volgende cyclus zou hij echter gebrand zijn op promotie naar groep A. Lees 

later in dit verslag of hem dat ook is gelukt. 

 

door: Marcel Terluin 
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Uitslagen Meerkamp B (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Fokke Lindeboom  ▪ 0 1 0 0 1 

2 Han Smit 1 ▪ 0 ½ 1 1 

3 Karel Looijmans 0 1 ▪ 1 ½ 1 

4 Hans Doornheim 1 ½ 0 ▪ 0 ½ 

5 Albert Segers 1 0 ½ 1  ▪ ½ 

6 Serge Erdtsieck 0 0 0 ½ ½ ▪ 
 

Eindstand Meerkamp B (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Karel Looijmans 3½ 5 8,00 

2 Han Smit 3½ 5 7,00 

3 Albert Segers 3 5 6,25 

4 Fokke Lindeboom 2 5 4,50 

5 Hans Doornheim 2 5 4,25 

6 Serge Erdtsieck 1 5 2,50 

 

Groep C (C1) 

In groep C werd het onverwacht nog spannend voor voorzitter Ronald Verbeek. 

Door een nederlaag tegen David van der Vloed in de tweede ronde, was voor 

hem handhaving uiteindelijk nog iets waar hij voor moest knokken. Deze cyclus 

waren Gijs van Dongen en Niels van Diejen duidelijk in vorm. Tegen elkaar 

deelden ze dan ook het punt en werden ongeslagen eerste en tweede. Door een 

mooie overwinning op Arnout van Kempen bleef Gijs van Dongen, met een 

fraaie 3 uit 4,  nog net een half puntje voor op Niels van Diejen. 

 

Uitslagen Meerkamp C (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Niels van Diejen  ▪ ½ 1 ½ - ½ 

2 Gijs van Dongen ½ ▪ 1 1 - ½ 

3 David van der Vloed 0 0 ▪ 0 - 1 

4 Arnout van Kempen ½ 0 1 ▪ - ½ 

5 Bye - - - -  ▪ - 

6 Ronald Verbeek ½ ½ 0 ½ - ▪ 
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Eindstand Meerkamp C (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Gijs van Dongen 3 4 5,00 

2 Niels van Diejen 2½ 4 4,25 

3 Arnout van Kempen 2 4 3,00 

4 Ronald Verbeek 1½ 4 3,75 

5 David van der Vloed 1 4 1,50 

 

Groep D (C1) 

In groep D trokken twee spelers zich helaas terug en liet Aad Everwijn zien dat 

hij het spelletje nog lang niet is verleerd. Al zijn partijen kende een winnaar, 

inclusief zijn verloren partij tegen Jan de Liefde, die desondanks onderaan 

eindigde. Wil de Gids pakte op SB-punten een mooie tweede plaats en 

promoveerde daardoor naar groep C. 

 

Uitslagen Meerkamp D (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Wil de Gids  ▪ ½ - 1 - 0 

2 Sam van Dongen ½ ▪ - 1 - 0 

3 Bye - - ▪ - - - 

4 Jan de Liefde 0 0 - ▪ - 1 

5 Bye - - - -  ▪ - 

6 Aad Everwijn 1 1 - 0 - ▪ 
 

Eindstand Meerkamp D (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Aad Everwijn 2 3 3,00 

2 Wil de Gids 1½ 3 1,75 

3 Sam van Dongen 1½ 3 1,75 

5 Jan de Liefde 1 3 2,00 

 

Groep E (C1) 

Tussen al het geweld in groep E was het voor Edwin van Kleeff en Timo 

Zunderman helaas lastig om mee te doen voor de prijzen. De eindstand in groep 

E zal misschien nooit meer in de boeken verschijnen, namelijk vier spelers met 

3½ punt uit 5 partijen en alle vier met evenveel SB-punten! Uiteindelijk is er niet 
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geloot en zijn alle vier deze kanjers gepromoveerd naar de groep D. Een unicum! 

 

Uitslagen Meerkamp E (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Timo Zunderman  ▪ 1 0 0 0 0 

2 Edwin van Kleeff 0 ▪ 0 0 0 0 

3 Jesse van Dongen 1 1 ▪ ½ 1 0 

4 David Prins 1 1 ½ ▪ 0 1 

5 Martin Schlüter 1 1 0 1  ▪ ½ 

6 Jurriaan Verbeek 1 1 1 0 ½ ▪ 
 

Eindstand Meerkamp E (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Jesse van Dongen 3½ 5 6,25 

2 David Prins 3½ 5 6,25 

3 Martin Schlüter 3½ 5 6,25 

4 Jurriaan Verbeek 3½ 5 6,25 

5 Timo Zunderman 1 5 0,00 

6 Edwin van Kleeff 0 5 0,00 

 

Groep F (C1) 

In groep F was Alex van Trirum duidelijk niet in vorm en voor Kris van den 

Heuvel was het niveau na zijn promotie uit groep G nog even wennen. Gezien 

zijn progressie zal hij het hier echter vast niet bij laten zitten. Jasper van Dis 

speelde een goede cyclus en werd knap derde met 2½ punt. Verdiend gedeeld 

eerste en tweede werden Ricardo van Oldenbarneveld en Ruud Gorseman, die 

onderling remise speelden en verder alle partijen wisten te winnen. 

 

Uitslagen Meerkamp F (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Alex van Trirum  ▪ 0 1 0 0 0 

2 Ricardo van Oldenbarneveld 1 ▪ 1 1 1 ½ 

3 Kris van den Heuvel 0 0 ▪ 0 ½ 0 

4 Jasper van Dis 1 0 1 ▪ ½ 0 

5 Leo Meerman 1 0 ½ ½  ▪ 0 

6 Ruud Gorseman 1 ½ 1 1 1 ▪ 
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Eindstand Meerkamp F (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Ricardo van Oldenbarneveld 4½ 5 8,25 

2 Ruud Gorseman 4½ 5 8,25 

3 Jasper van Dis 2½ 5 2,50 

4 Leo Meerman 2 5 2,50 

5 Alex van Trirum 1 5 0,50 

6 Kris van den Heuvel ½ 5 1,00 

 

Groep G (C1) 

Het was mooi dat er dit seizoen een meerkampgroep nagenoeg uit jeugdspelers 

bestond. Althans op - terug van weggeweest - Dick Bothof na dan. Deze ouwe 

rot liet de oudere jeugd dan ook een spreekwoordelijk poepie ruiken en wist 

alles te winnen. Hij werd evenwel op de voet gevolgd door de sterk spelende 

Lana van Dongen, die een prachtige tweede plaats wist te behalen. Zij stond van 

de jeugdspelers alleen een halfje af aan Alexander Zee, die verzuimde zijn partij 

tegen Dick Bothof in te halen en daarvoor een nul aan zijn broek kreeg van 

wedstrijdleider Erik Brandenburg. 

 

Uitslagen Meerkamp G (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Alexander Zee  ▪ 0 0 1 1 ½ 

2 Mees Eijsermans 1 ▪ 0 0 0 0 

3 Dick Bothof 1 1 ▪ 1 1 1 

4 Fabio van ‘t Hoff 0 1 0 ▪ 1 0 

5 Jaya Khelawan 0 1 0 0  ▪ 0 

6 Lana van Dongen ½ 1 0 1 1 ▪ 
 

Eindstand Meerkamp G (1e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Dick Bothof 5 5 10,00 

2 Lana van Dongen 3½ 5 5,25 

3 Alexander Zee 2½ 5 4,75 

4 Fabio van ‘t Hoff 2 5 2,00 

5 Mees Eijsermans 1 5 2,50 

6 Jaya Khelawan 1 5 1,00 
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Groep A (C2) 

Van de twee gepromoveerden had Han Smit het in deze loodzware groep niet 

makkelijk. Ook Marcel Terluin, die zich twee keer wist te handhaven, moest in 

dit geweld het onderspit delven en zal zich volgend jaar in groep B weer mogen 

bewijzen. Karel Looijmans handhaafde zich vrij gemakkelijk met een 50% score. 

De strijd om de eerste plaats was spannend tot de laatste ronde. Zowel Erik 

Brandenburg als Cor Feelders konden door winst (tegen de ander) eerste 

worden. Helaas voor hen werd het een hard bevochten remise, waardoor 

Robbert Fokkink er nipt met de eerste prijs vandoor ging. Op driekwart SB-punt 

gevolgd door de kampioen der kampioenen Erik Brandenburg. 

 

Uitslagen Meerkamp A (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Han Smit  ▪ ½ 0 0 0 ½ 

2 Karel Looijmans ½ ▪ ½ 0 ½ 1 

3 Robbert Fokkink 1 ½ ▪ 1 ½ ½ 

4 Cor Feelders 1 1 0 ▪ ½ ½ 

5 Erik Brandenburg 1 ½ ½ ½  ▪ 1 

6 Marcel Terluin ½ 0 ½ ½ 0 ▪ 
 

Eindstand Meerkamp A (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Robbert Fokkink 3½ 5 7,75 

2 Erik Brandenburg 3½ 5 7,00 

3 Cor Feelders 3 5 6,00 

4 Karel Looijmans 2½ 5 5,50 

5 Marcel Terluin 1½ 5 3,75 

6 Han Smit 1 5 2,00 

 

Groep B (C2) 

In groep B van de tweede cyclus scoorden Albert Segers, Daan Smit en Daniel 

Gavrilov 3½ punt. In de onderlinge duels wist Daniel Gavrilov evenwel de 

meeste punten te pakken, namelijk 1½ uit 2. Hierdoor eindigde hij op SB-punten 

als eerste. Daan Smit werd tweede en wist daarmee promotie af te dwingen. 

Albert Segers greep met enige pech net naast de prijzen en mag zich de eerste 

cyclus van volgend seizoen nogmaals bewijzen in groep B. Of Niels van Diejen 

of Gijs van Dongen degradeert is op dit moment nog niet duidelijk, want zij 

behaalden evenveel punten en speelden onderling remise. 
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Uitslagen Meerkamp B (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Fokke Lindeboom  ▪ ½ 0 0 0 0 

2 Daniel Gavrilov ½ ▪ ½ 1 1 ½ 

3 Daan Smit 1 ½ ▪ ½ ½ 1 

4 Gijs van Dongen 1 0 ½ ▪ 0 ½ 

5 Albert Segers 1 0 ½ 1  ▪ 1 

6 Niels van Diejen 1 ½ 0 ½ 0 ▪ 
 

Eindstand Meerkamp B (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Daniel Gavrilov 3½ 5 8,50 

2 Daan Smit 3½ 5 7,00 

3 Albert Segers 3½ 5 6,25 

4 Niels van Diejen 2 5 3,25 

5 Gijs van Dongen 2 5 3,25 

6 Fokke Lindeboom ½ 5 1,75 

 

Groep C (C2) 

In groep C kwamen Hans Doornheim en Arnout van Kempen boven drijven. Zij 

werden respectievelijk eerste en tweede en promoveren naar groep B. Hans 

Doornheim wist die eerste plaats te pakken door het onderlinge duel met 

Arnout van Kempen te winnen. Ronald Verbeek en Serge Erdtsieck wisten zich 

te handhaven. De laatst genoemde door een half puntje meer te scoren dan Aad 

Everwijn, die samen met Wil de Gids de eerste cyclus van het volgende seizoen 

een groep lager de strijd zullen aangaan.  

 

Uitslagen Meerkamp C (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Serge Erdtsieck  ▪ ½ 1 0 0 ½ 

2 Hans Doornheim ½ ▪ 1 1 1 ½ 

3 Wil de Gids 0 0 ▪ 0 ½ 0 

4 Arnout van Kempen 1 0 1 ▪ 1 1 

5 Aad Everwijn 1 0 ½ 0  ▪ 0 

6 Ronald Verbeek ½ ½ 1 0 1 ▪ 
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Eindstand Meerkamp C (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Hans Doornheim 4 5 8,50 

2 Arnout van Kempen 4 5 7,00 

3 Ronald Verbeek 3 5 5,00 

4 Serge Erdtsieck 2 5 4,00 

5 Aad Everwijn 1½ 5 2,25 

6 Wil de Gids ½ 5 0,75 

 

Groep D (C2) 

Ruud Jan Kloek was duidelijk de sterkste in groep D, waar de vier promovendi 

uit groep E hem vergezelden. Jesse van Dongen verloor weliswaar van Ruud 

Jan Kloek, maar stond verder alleen nog maar een halfje af aan Jurriaan Verbeek. 

Hiermee plaatste Jesse van Dongen, die het afgelopen jaar ook veel toernooi-

ervaring heeft opgedaan, zich voor groep C van de eerste cyclus van volgend 

seizoen. David van der Vloed en David Prins, ook wel bekend als ‘David 1’ en 

‘David 2’, behaalden beide niet genoeg punten en komen de eerste cyclus van 

het volgende seizoen een groep lager uit. 

 

Uitslagen Meerkamp D (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 David van der Vloed  ▪ 0 0 1 0 ½ 

2 Ruud Jan Kloek 1 ▪ 1 ½ ½ 1 

3 Jesse van Dongen 1 0 ▪ 1 1 ½ 

4 David Prins 0 ½ 0 ▪ 0 0 

5 Martin Schlüter 1 ½ 0 1  ▪ ½ 

6 Jurriaan Verbeek ½ 0 ½ 1 ½ ▪ 
 

Eindstand Meerkamp D (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Ruud Jan Kloek 4 5 9,25 

2 Jesse van Dongen 3½ 5 6,25 

3 Martin Schlüter 3 5 5,25 

4 Jurriaan Verbeek 2½ 5 4,50 

5 David van der Vloed 1½ 5 1,75 

6 David Prins ½ 5 2,00 
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Groep E (C2) 

Deze cyclus deed Daniel Saane weer mee in groep E en dat ontging ook zijn 

tegenstanders niet. Samen met Ruud Gorseman waren zij de concurrenten (nipt) 

te sterk af. Timo Zunderman wist zich te handhaven, evenals Jan de Liefde. 

Timo Zunderman behaalde een knappe remise tegen Daniel Saane en wist Jan 

de Liefde te verslaan, die weer Daniel Saane zijn enige verliespartij van de cyclus 

wist te bezorgen. 

 

Uitslagen Meerkamp E (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Timo Zunderman  ▪ ½ ½ 1 - 0 

2 Ricardo van Oldenbarneveld ½ ▪ 0 0 - ½ 

3 Daniel Saane ½ 1 ▪ 0 - 1 

4 Jan de Liefde 0 1 1 ▪ - 0 

5 Bye - - - -  ▪ - 

6 Ruud Gorseman 1 ½ 0 1 - ▪ 
 

Eindstand Meerkamp E (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Daniel Saane 2½ 4 4,50 

2 Ruud Gorseman 2½ 4 4,50 

3 Timo Zunderman 2 4 3,75 

4 Jan de Liefde 2 4 3,50 

5 Ricardo van Oldenbarneveld 1 4 2,25 

 

Groep F (C2) 

In groep F liet Edwin van Kleeff zien dat zijn degradatie toch een vergissing 

moet zijn geweest. Hij scoorde 5 uit 5 en won dus met overmacht deze groep. 

De cyclus hiervoor gepromoveerde Dick Bothof ging onverstoord verder en 

promoveerde met zijn tweede plaats wederom. De volgende cyclus mag hij zich 

dus gaan opmaken voor de strijd in groep E. Zal het hem lukken om wederom 

promotie af te dwingen en de tweede cyclus van het seizoen 2019-2020 dus te 

strijden in groep D? Lana van Dongen werd deze cyclus knap derde met een 

score van drie punten. De overige spelers in deze groep, Alexander Zee, Leo 

Meerman en Jasper van Dis, eindigden gebroederlijk onderaan met één punt en 

één SB-punt. Dat wordt dus nog even puzzelen voor Erik Brandenburg, want 

wie handhaaft zich en welke twee spelers degraderen? Wellicht valt er nog een 

plaatsje vrij en zien we alle drie de spelers de volgende cyclus in groep F terug. 
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Uitslagen Meerkamp F (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Alexander Zee  ▪ 0 0 1 0 0 

2 Edwin van Kleeff 1 ▪ 1 1 1 1 

3 Dick Bothof 1 0 ▪ 1 1 1 

4 Jasper van Dis 0 0 0 ▪ 1 0 

5 Leo Meerman 1 0 0 0  ▪ 0 

6 Lana van Dongen 1 0 0 1 1 ▪ 
 

Eindstand Meerkamp F (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Edwin van Kleeff 5 5 10,00 

2 Dick Bothof 4 5 6,00 

3 Lana van Dongen 3 5 3,00 

4 Alexander Zee 1 5 1,00 

5 Jasper van Dis 1 5 1,00 

6 Leo Meerman 1 5 1,00 

 

Groep G (C2) 

In groep G werd Mees Eijsermans eerste, ondanks een ongelukkige nederlaag 

tegen Alex van Trirum. Kris van den Heuvel volgde hem op de voet met slechts 

twee SB-punten minder. Beide heren mogen zich de volgende cyclus gaan 

bewijzen in groep F. Fabio van ’t Hoff nestelde zich netjes in het midden en Jaya 

Khelawan sloot door het ongelukkig verlies van Mees Eijsermans tegen Alex 

van Trirum op SB-punten de rijen van de meerkampen. Deze vriendelijke dame 

zal zich echter volgend seizoen vast en zeker revancheren. 

 

Uitslagen Meerkamp G (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 Bye  ▪ - - - - - 

2 Mees Eijsermans - ▪ 0 1 1 1 

3 Alex van Trirum - 1 ▪ 0 0 0 

4 Fabio van ‘t Hoff - 0 1 ▪ 1 0 

5 Jaya Khelawan - 0 1 0  ▪ 0 

6 Kris van den Heuvel - 0 1 1 1 ▪ 
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Eindstand Meerkamp G (2e Cyclus) 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Mees Eijsermans 3 4 6,00 

2 Kris van den Heuvel 3 4 4,00 

3 Fabio van ‘t Hoff 2 4 2,00 

4 Alex van Trirum 1 4 3,00 

5 Jaya Khelawan 1 4 1,00 

 

Tot slot nog foto’s van enkele meerkamppartijen van dit seizoen: Marcel Terluin 

- Karel Looijmans, Daan Smit - Albert Segers, Jurriaan Verbeek - Jesse van 

Dongen, Martin Schlüter - David Prins en Edwin van Kleeff - Lana van Dongen. 
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Interne Beker 

De laatste jaren kampen de wedstrijdleiders met een groot probleem, te weten 

een erg drukke agenda. Meer teams betekent meer externe wedstrijden in ons 

clublokaal. Een enthousiast bestuur betekent meer evenementen. Een kerk als 

clublokaal betekent minder beschikbare vrijdagen in verband met feestdagen en 

andere kerkdiensten. Meer leden betekent meer rondes voor de interne beker  

en grotere of meer Meerkampgroepen. Het vaststellen van de jaaragenda is 

vandaag de dag dan ook een behoorlijke puzzel voor de wedstrijdleiders. Dit is 

echter niet het enige gevolg. De interne bekercompetitie lijdt ook onder de 

overvolle agenda. Het is de afgelopen jaren namelijk niet gelukt om die 

competitie af te ronden voor de Algemene Vergadering. Wakker zullen we er 

gelukkig niet van liggen, maar dit betekent wel dat jullie nog iets te goed hebben 

van de jaarboekcommissie en wel de uitslag van de halve finale van vorig 

seizoen tussen Erik Brandenburg en Arnout van Kempen en uiteraard de uitslag 

van de daarop volgende finale tussen de winnaar van die partij en de andere 

finalist Daan Smit. We moeten helaas melden dat het zowel Arnout als Daan 

niet is gelukt om van Erik te winnen en dus pakte hij wederom de titel. 

Gefeliciteerd Erik! 

 

Zoals gezegd is de agenda van het schaakgenootschap tegenwoordig overvol en 

lijdt vooral de interne bekercompetitie daar onder. Ook dit verenigingsjaar is 

het ons dus weer niet gelukt om die competitie af te ronden voor de Algemene 

Vergadering. Jullie houden dus nog iets te goed. Op het moment van schrijven 

moet de halve finale tussen Jurriaan Verbeek en Han Smit nog worden gespeeld. 

Zal het Jurriaan of Han zijn die het op moet nemen tegen Erik Brandenburg en 

wie gaat er dan uiteindelijk met de cup vandoor? 
 

Uitslagen Ronde 1 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Rinus Degeling - Jesse van Dongen 1 - 0 - 

2 Kris van den Heuvel - Jurriaan Verbeek 0 - 1 - 

3 Serge Erdtsieck - Mees Eijsermans 1 - 0 - 

4 Erik Brandenburg - Sam van Dongen 1 - 0 - 

5 Albert Segers - Timo Zunderman 1 - 0 - 

6 Niels van Diejen - Gijs van Dongen ½ - ½ 0 - 1 

7 Cor Feelders - Edwin van Kleeff 1 - 0 - 

8 Marcel Terluin - Aad Everwijn 0 - 1 - 

9 David Prins - Michelle de Liefde 1 - 0  

10 David van der Vloed - Daan Smit 0 - 1  

door: Serge Erdtsieck 
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Uitslagen Ronde 1 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

11 Alex van Trirum - Lana van Dongen 0 - 1  

12 Wil de Gids - Han Smit 0 - 1  

13 Ruud Gorseman - Arnout van Kempen 0 - 1  

14 Hans Doornheim - Ruud Jan Kloek 1 - 0  

15 Murphy Brunings - Ronald Verbeek 0 - 1  

16 Jan de Liefde - Martin Schlüter ½ - ½ 0 - 1 

 

Uitslagen Ronde 2 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Aad Everwijn - Gijs van Dongen 0 - 1 - 

2 David Prins - Ronald Verbeek 0 - 1 - 

3 Albert Segers - Hans Doornheim ½ - ½ 1 - 0 

4 Martin Schlüter - Arnout van Kempen 0 - 1 - 

5 Erik Brandenburg - Serge Erdtsieck 1 - 0 - 

6 Cor Feelders - Lana van Dongen 1 - 0 - 

7 Han Smit - Daan Smit ½ - ½ 1 - 0 

8 Rinus Degeling - Jurriaan Verbeek 0 - 1 - 

 

Uitslagen Kwartfinale 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Albert Segers - Ronald Verbeek 1 - 0  

2 Jurriaan Verbeek - Arnout van Kempen ½ - ½ 1 - 0 

3 Gijs van Dongen - Han Smit 0 - 1 - 

4 Erik Brandenburg - Cor Feelders ½ - ½ 1 - 0 

 

Uitslagen Halve Finale 
 

# 
 

Wit 
 

 Zwart 
 

Uitslag 
 

BW (Rapid) 
 

1 Albert Segers - Erik Brandenburg 0 - 1  

2 Han Smit - Jurriaan Verbeek   
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Laddercompetities 

Ook in het seizoen 2018-2019 werd er voor de laddercompetities gespeeld. Het 

leuke aan de Zomer- en Winterladder is dat het loont om vaker te komen, want 

des te meer je speelt des te meer kans je hebt op het vergaren van punten.  

 

Het wordt wellicht een beetje eentonig, maar onze kampioen-der-kampioenen 

Erik Brandenburg won ook de zomerladder. Met 3,60 punten minder pakte 

Mario Dirks knap de tweede plaats. Zijn ‘snelschaakskills’ hebben hem ook deze 

keer behoorlijk wat punten opgeleverd. Als derde eindigde Jan de Liefde, die 

met 13 punten net 1,5 punt meer scoorde dan Wil de Gids. 

 

De winterladder werd dit verenigingsjaar zeer verrassend gewonnen door Lana 

van Dongen. Dit aanstormend jeugdtalent uit de ‘Van Dongen Clan’, verwees 

met slechts 0,85 punten verschil Erik Brandenburg erg knap naar een tweede 

plaats. Overtuigend derde werd Han Smit, die het andere aanstormende 

jeugdtalent uit de ‘Van Dongen Clan’, Jesse van Dongen, met 5,35 punten voor 

bleef. 

 

Eindstand Zomerladder 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

1 Erik Brandenburg 18,00 16 Hans Doornheim 3,00 

2 Mario Dirks 14,40  Fokke Lindeboom 3,00 

3 Jan de Liefde 13,00  Martin Schlüter 3,00 

4 Wil de Gids 11,50  David van der Vloed 3,00 

5 Han Smit 7,30 20 David Prins 2,00 

6 Lana van Dongen 7,00  Jesse van Dongen 2,00 

7 Cor Feelders 6,90 22 Cor van Lennep 1,80 

8 Niels van Diejen 6,60 23 Alexander Zee 1,50 

9 Sam van Dongen 6,20 24 Serge Erdtsieck 1,00 

 Timo Zunderman 6,20  Ruud Gorseman 1,00 

11 Gijs van Dongen 6,00  Kris van den Heuvel 1,00 

12 Ronald Verbeek 5,00 27 Jaya Khelawan 0,60 

13 Edwin van Kleeff 4,50 28 Aad Everwijn 0,00 

14 Daan Smit 4,00  Fabio van ‘t Hoff 0,00 

15 Marcel Terluin 3,50  Jasper van Dis 0,00 

 

door: Serge Erdtsieck 
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Eindstand Winterladder 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

1 Lana van Dongen 24,35 19 Cor Feelders 3,00 

2 Erik Brandenburg 23,50  Martin Schlüter 3,00 

3 Han Smit 21,65  Alexander Zee 3,00 

4 Jesse van Dongen 16,30  Rop Hopman-Been 3,00 

5 Kris van den Heuvel 10,60 23 Mees Eijsermans 2,55 

6 Gijs van Dongen 10,40 24 Jaya Khelawan 2,10 

7 Mario Dirks 10,20 25 Ronald Verbeek 2,00 

8 Murphy Brunings 9,40 26 David van der Vloed 1,80 

9 Wil de Gids 8,60 27 Hans Doornheim 1,50 

10 Niels van Diejen 8,30 28 Ruud Gorseman 1,20 

11 Timo Zunderman 6,55 29 Daniel Saane 1,00 

12 Sam van Dongen 5,90  Jasper van Dis 1,00 

13 Fabio van ‘t Hoff 5,70 31 R. v. Oldenbarneveld 1,00 

14 Jurriaan Verbeek 4,50 32 Job Eijsermans 0,60 

15 Jan de Liefde 3,60 33 Edwin van Kleeff 0,00 

 Marcel Terluin 3,50  Fokke Lindeboom 0,00 

17 Dick Bothof 3,50  Leo Meerman 0,00 

18 Daan Smit 3,25  Alex van Trirum 0,00 
 

Jeugdcompetities 

Dit seizoen werd voor 

het eerst een volledig 

seizoen gespeeld op de 

nieuwe locatie van de 

club. De Grote Kerk is 

een speellocatie met de 

nodige uitdagingen in 

vooral organisatorisch 

opzicht. Daarentegen is 

het op deze nieuwe en 

prachtige speellocatie 

mogelijk om met veel 

kleinere groepen te werken. Kortom een korte gewenningsperiode, maar we  

kunnen terugkijken op een succesvol seizoen, waarin weer veel jeugdleden zijn 

doorgestroomd naar de senioren en zich daar ontzettend thuis lijken te voelen. 

door: Niels van Diejen 
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De eerste cyclus van de reguliere jeugdcompetitie eindigde met een aantal 

verrassingen. Lana van Dongen, net nieuw op onze club en overgekomen vanuit 

een andere vereniging, wist de groep A te winnen. Zij wist Fabio van ’t Hoff (2) 

en haar broertje Jesse van Dongen (3) achter zich te laten. Groep B was wederom 

een prooi voor het jonge talent Max Staal, die tegen Groep A aanschuurt, maar 

nog net iets te jong leek voor de stap naar de oudste jeugd. Job Eijsermans (2) en 

Wessel Visser (3) volgden hem op de voet, maar wisten Max niet meer in te 

halen. Vico van Wijk werd eerste in de groep C, op de voet gevolgd door Jane 

Zhou en Sami Oubouchra. David Zhou wist groep D te winnen, gevolgd door 

Mijntje Nelwan (2) en Toprak Lacin (3) die het hem constant moeilijk maakten. 

De winnaar van groep E was Aki Nguyen, gevolgd door Thierry Delgado Santos 

op de tweede plaats. Surya Ramasre werd verrassend derde in deze vrij sterke 

groep, terwijl hij zelf pas een half jaar schaakte op dit moment! 

 

Net voor de afsluiting van de spannende eerste cyclus van de jeugdcompetitie, 

werd het Jeugdsnelschaakkampioenschap gehouden. Lana van Dongen bewees 

haar talent daar nogmaals door met een vernietigende score van 5 uit 5 in groep 

A de beker op haar naam te schrijven. Zeker geen geringe prestatie aangezien 

talenten als Timo Zunderman en Mario Dirks haar al voorgingen. Voor aanvang 

van de tweede cyclus vond er een kleine uitstroom van spelers plaats. Jesse van 

Dongen verruilde de reguliere lessen voor privélessen van Erik Brandenburg, 

Lana van Dongen en Fabio van ’t Hoff voegden zich bij het lerarenkorps en 

andere spelers besloten zich volledig te gaan richten op de seniorencompetities. 

 

Jesse van Dongen nam 

revanche en won groep 

A dit keer met zeer veel 

overtuiging. Op enige 

afstand volgde Mees 

Eijsermans (2) en Paul 

Groen (3), die nog maar 

net Jaya Khelawan op 

afstand wist te houden. 

Wessel Visser was deze 

cyclus de winnaar van 

Groep B. Hierdoor wist 

Max Staal (2) voor het eerste in drie cycli (!) geen eerste plaats te bemachtigen. 

Rudram Ramasre, die beide heren het hele seizoen in de nek hijgde, werd  met 

een minimaal verschil derde. Groep C werd na de doorstroming van Vico van 

Wijk verrassend gewonnen door Mirre Nelwan. Jane Zhou werd met net iets 

minder punten tweede en haar broertje David Zhou heel knap derde, en dat na 

zijn eerste plaats een half jaar eerder in een lagere groep! Groep D viel ten prooi 
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aan broer en zus Merlijn en Mijntje Nelwan, gevolgd door Aryan Ramdajal. 

Genoemd dient te worden dat hij de eerste in de groep was die Stap 2 wist te 

bereiken. Dit belooft dus veel moois voor de toekomst. De groep E was gevuld 

met een aantal nieuwe aanwinsten, waaronder Tibor Toussaint (1), Jim Staal (2) 

en Daan Wilton (3). Een leuk detail is dat Daan eerder in het seizoen nog erg 

teleurgesteld was omdat hij het gevoel had dat hij nooit een prijs zou kunnen 

winnen vanwege een aantal verliespartijen op rij. Een gevoel dat voor velen 

herkenbaar zal zijn. Na een korte peptalk en vooral hard trainen bewees hij 

echter het ongelijk van zichzelf. Een knappe prestatie! 

 

De jeugdmeerkamp van dit jaar was stukken kleiner dan voorgaande jaren, 

maar daarom niet minder spannend! Na een goed eerste jaar, wist Max Staal dit 

jaar de eerste prijs te pakken! Wessel Visser pakte de tweede prijs (precies 

omgekeerd ten opzichte van de reguliere jeugdcompetitie), Rudram Ramasre 

werd derde en Vico van Wijk vulde dit gezelschap aan met een vierde plaats. 

De jeugdcompetitie geldt al jaren als de doorstroomkatalysator voor de jeugd 

en ook bij deze heren hebben wij veel vertrouwen dat zij op termijn de senioren 

zullen gaan versterken. 

 

Ook werden er het 

gehele jaar door leuke 

en mooie toernooien 

georganiseerd voor de 

jeugd. Bijvoorbeeld het 

WK Toernooi dat werd 

gewonnen door team 

Australië onder leiding 

van de aanvoerder Kris 

van den Heuvel. Ook 

leuk om te noemen is 

de deelname van Jesse 

van Dongen aan de Stokes Cup, een internationaal toernooi dat het team mede 

door zijn geweldige spel won, maar ook dat Merlijn Nelwan waarschijnlijk 

dacht: “Zoiets kan ik ook.”, want  hij won enige tijd later de klasse “Basisschool 

Groep 3 en 4” van het 345-Toernooi! Ik kan dus niet anders dan terugkijken op 

een seizoen met geweldige prestaties, blije kinderen en mooie wedstrijden. Nu 

is het slechts hopen dat we deze goede lijn voort kunnen zetten en zoveel 

mogelijk jeugd aan het schaken te kunnen helpen. Om deze reden werden nog 

een aantal initiatieven ondernomen, zoals oprichting van een jeugdcommissie 

en het opstellen van een plan voor de aankomende 5 jaar om de continuïteit te 

waarborgen. Het is afwachten op datgene de volgende jaren ons zullen brengen, 

maar we zien er met plezier en vertrouwen naar uit. Tot volgend seizoen! 
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Kampioensduel 

Op vrijdag 26 juli 2019 traden Erik 

Brandenburg en Robbert Fokkink aan 

voor het enige echte kampioensduel, of in 

dit geval beter gezegd: duels! Erik had in 

het eerste semester groep A gewonnen en 

Robbert deed dat het tweede semester. 

Normaal worden er  twee tot vijf partijen 

gespeeld van normale lengte, verspreid 

over meerdere avonden, om te bepalen 

wie de clubkampioen wordt, maar deze 

keer hadden beide heren besloten om op 

één avond twee partijen tegelijk te 

spelen! Op de avond zelf werd bedacht 

om dit in niet meer dan 1 uur per persoon 

te doen (zonder increment)! Kortom een 

bijzonder opzet en aangezien de heren 

zelf niet noteerden zorgde dit voor extra 

druk om tot een goed verslag te komen 

bij uw reporter, die dus twee partijen tegelijk aan het noteren was. Ik was 

overigens zo onhandig geweest voorafgaand geen drankje te regelen en met het 

snelle tempo kon ik mijn post niet verlaten. Gelukkig was Albert Segers 

halverwege zo vriendelijk de notatie bij te houden, zodat ik een drankje kon 

halen tussendoor. Nu naar de partijen. 

 

De heren gingen als een razende uit de startblokken. Na minder dan 10 minuten 

per persoon waren op beide borden al 15 zetten gespeeld en na een uur (30 min. 

p.p.) waren beide borden rond de 35e zet! Kortom: de hersenen kraakten op volle 

toeren. Ik begin met de partij de het eerste klaar was (en in remise eindigde). 

 

MATCH Kampioensduel 2018-2019 (1)  DATUM 26 juli 2019 

WIT Erik Brandenburg  ZWART Robbert Fokkink 
 

1. d4 b5 
 

De zogenaamde Poolse verdediging. 
 

2. g3 Lb7, 3. Pf3 Lxf3 
 

Niet de meest nauwkeurige zet. Na 3. ... Pf6 of 3. ... e6 houdt wit een minimaal 

voordeeltje. 
 

4. exf3 Pf6 
 

door: Marcel Terluin 
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De zet 4. ... a6 is nauwkeuriger. 
 

5. Lxb5 g6, 6. 0-0 Lg7 
 

Wit is duidelijk als betere uit de opening gekomen. 
 

7. Te1 0-0, 8. c3 d6, 9. Pd2 Pbd7, 10. Pe4 Tb8, 11. Lf1 
 

De zet 11. Da4 geeft minder tegenspel voor zwart. 
 

11. ... e5, 12. b3 exd4, 13. cxd4 Pd5, 14. Lb2 Te8, 15. Dd2 P7f6 
 

Wit heeft een pion meer en een mooie c-lijn voor zijn toren. Hij staat hier 

duidelijk beter (zie diagram). 
 

16. Tac1 h5, 17. Da5 Lh6? 18. Pxf6+ 

Pxf6, 19. Txe8+ Pxe8, 20. f4 Dc8 
   

Hier wordt het format merkbaar. 

Met iets meer tijd en maar één partij 

om op te concentreren, zou Erik 

deze stelling niet meer uit handen 

geven vermoed ik. 
 

21. Lg2 Tb6, 22. Tc6 
 

Sterker was 22.Te1 Pf6, 23. d5! Lg7, 

24. Ld4 Tb8, 25.Tc1. Zwart komt er 

niet uit. 
 

22. ... Dg4 
 

Op zoek naar tegenspel. 
 

23. De1 Kf8, 24. d5? Txc6, 25. dxc6 
 

Zwart heeft nu een potentiele vrijpion. 
 

25. ... Df5, 26. Ld4 Dc2, 27. Da1? 
 

Wit staat nog iets beter, maar maakt het zichzelf moeilijk. Na 27. Lh3! Dxa2?, 28. 

Ld7! Pg7, 29. Db4 Db1+, 30. Kg2 De4+, 31. f3 De2+, 32. Lf2 kan zwart namelijk 

opgeven.  Of de vrije a-pion is beslissend na 27. ... Dxc6, 28. Da5! Lg7, 29. Dxa7 

Lxd4, 30. Dxd4 Dc2, 31. a4! Dxb3, 32. Da1. 
 

27. ... Lg7, 28. Lxg7 Pxg7, 29. Ld5 Dd2, 30. Lg2 
 

De stand is weer volledig gelijk, maar Robbert heeft het initiatief. Na 30. Lc4  

behoudt wit een voordeeltje. Bijvoorbeeld na het volgende heeft het initiatief 

weer terug in betere stelling: 30. ... d5, 31 .Lf1 d4, 32. Db1 Pe8, 33. Dd3 Dxa2, 34. 

f5! gxf5, 35. Dxd4 Dxb3, 36. Dc5+ Kg8, 37. Dxf5. 
 

30. ... Pe6 
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Hier bood 31. f5! nog de meeste kans op spel. Nu is de stand volledig gelijk. 
 

31. Dh8+ Ke7, 32. Dc8 Dxa2, 33. Dd7+ Kf6, 34. Ld5 Db1+, 35. Kg2 Dd3, 36. Lxe6 

De4+, 37. Kg1 De1+, 38. Kg2 De4+ (½ - ½) 
 

Na iets meer dan een uur schaken kwamen de heren hier remise overeen. 

Robbert heeft zich hier na een duidelijk mindere opening knap teruggevochten 

in de partij. Nu was het wachten op een beslissende wending in de andere partij. 

 

MATCH Kampioensduel 2018-2019 (2)  DATUM 26 juli 2019 

WIT Robbert Fokkink  ZWART Erik Brandenburg 
 

1. d3 d5, 2. Pf3 g6, 3. h4 Lg7,  4. h5 Lg4 
 

De ‘Van ’t Kruijs Opening’. 
 

5. h6? Lf6 6. c3 e5, 7. Pbd2 c6, 8. e4 Pe7, 9. Le2 Pd7, 10. Pf1 dxe4, 11. dxe4 Pc5, 12. 

Dc2 Dc7, 13. Pe3 
 

Nauwkeuriger was 13. Le3. 
 

13. ... Lxf3, 14. Lxf3 0-0 
 

De zet 14. ... 0-0-0 doet iets meer recht aan de stelling. Na 15. Pg4! Lh8, 16. Le3 

Pe6, 17. Td1 staat wit overigens duidelijk beter, maar Robbert speelde hier het 

volgende. 
 

15. Le2 Lh8, 16. Ld2 b5, 17. g4 
 

Na 17. ... Lf6 staat het ongeveer gelijk, maar zo gaat het niet verder. 
 

17. ... a5, 18. a3 
 

De zet  17. g5! wordt hier gemist! 
 

18. ... Pe6, 19. Pf5! 
 

Het bord staat in brand, maar 

volgens de computer staat het 

gelijk (zie diagram). 
 

19. ... Tfd8, 20. Tg1 Pf4, 21. Pg3 
 

Nauwkeuriger is 21. Pe3!, want nu 

volgt na 21. ... Lf6 zoals in de partij 

22. g5! en wit staat iets beter. 
 

21. ... Lf6, 22. 0-0-0 Lg5, 23. Le3 

Txd1+, 24. Txd1 Td8, 25. Kb1 Pc8 
 

Een keer de pion ophalen met 25. ... 

Lxh6 was het beste. 
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26. Td2 Lxh6, 27. c4 b4 
 

Beter met beter eindspel is: 27. ... Pxe2!, 28. Txd8+ Dxd8, 29. Lxh6 Pxg3, 30. fxg3 

Pb6, 31. cxb5 cxb5. 
 

28. axb4 axb4, 29. c5 Lg5 
 

Nog steeds beter is 29. ... Pxe2, 30. Pxe2 Lxe3. 
 

30. Lc4 Txd2, 31. Dxd2 Dd8, 32. Dxb4 Dd1+, 33. Ka2  
  

Hier staat het gelijk. Na bijvoorbeeld 33. ... Ph3, 34. Lxg5 Pxg5, 35. Dc3 Da4+, 36. 

Kb1 houdt zwart remise.  Na volgende zet van zwart gaat het echter heel snel 

bergafwaarts (zie diagram). 
 

33. ... Dxg4??, 34. Db7! Pe7, 35. Db8+ 

Kg7, 36. Dxe5+ Kh6, 37. Lxf7 Pd3, 

38. Dxe7 Pb4+, 39. Kb3 Lxe3, 40. 

Pf5+ 
 

Met deze zet bekroont Robbert zijn 

zege. 
 

40. … Kh5, 41. Pxe3 Pd3?, 42. Pxg4 

(1-0) 
 

Bij het aanschouwen van de ruïne 

op het bord gaf Erik op. Daarmee 

eindigde dit spektakel in een hard 

bevochten zege voor de nieuwe 

clubkampioen Robbert Fokkink, die 

zich een jaar lang de kampioen van Overschie mag noemen. Bovendien voegt 

hij zich hiermee bij het prestigieuze rijtje met alle voorgaande clubkampioenen 

van ons schaakgenootschap. Die knappe prestatie is zeer zeker een felicitatie 

waard! 
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Evenementen 

Uurtoernooi 

De afgelopen jaren wordt op de vrijdag na de Algemene Vergadering steevast 

gestreden om de winst van het Uurtoernooi. Gedurende drie opeenvolgende 

avonden spelen alle deelnemers drie potjes per persoon per avond volgens het 

Zwitserse systeem. Als je onverhoopt een avond niet kan meedoen, dan is dat 

bij dit toernooi geen groot probleem. Je krijg namelijk alsnog één punt en kan 

de volgende avond gewoon weer aanschuiven. 

Dit jaar deden er in totaal 31 spelers mee aan het Uurtoernooi. De gemiddelde 

bezetting was met 20 spelers per avond redelijk te noemen. Het is altijd leuker 

als er nog meer spelers meedoen, maar de lol was er zeker niet minder om. Zeer 

positief was dat er maar liefst tien jeugdspelers hebben meegedaan deze keer! 

Volgens onze voorzitter een nieuw record. De jonkies deden het overigens over 

het algemeen vrij aardig, met Fabio van ‘t Hoff als beste jeugdspeler met 4 

punten uit 7 partijen. 

 

Na de eerste avond had Erik Brandenburg met een maximale score de gele trui 

stevig in handen. Op gepaste afstand volgde het onafscheidelijke duo Hans 

Doornheim en Ronald Verbeek, die kort daarvoor weer aan Han Smit en Edwin 

van Kleeff waren ontsnapt. De renners in het peloton, met onder andere Albert 

Segers en Mario Dirks, scoorden niet meer dan 1,5 punt en moesten dus de 

volgende koersdag stevig aan de bak. Gezien de sterke eerste koersdag van de 

Eddy Merckx van ons schaakgenootschap, beter bekend als Erik Brandenburg, 

was de verwachting dat hij de gele trui niet meer uit handen zou geven. 

 

De tweede avond ging echter de boel flink op zijn kop. Erik Brandenburg 

verloor onverwachts zijn eerste partij van Ronald Verbeek, speelde daarna gelijk 

tegen de sterk spelende David van der Vloed en verloor ook van Han Smit, die 

de tweede avond 2,5 punt pakte. Een ongekend slechte avond voor onze grote 

man! Ronald Verbeek schreef de tweede avond keurig twee volle punten bij zijn 

totaalscore door nog een halfje te pakken tegen Han Smit en de goed spelende 

Mario Dirks. Albert Segers was de tweede avond beter in vorm en pakte een 

plaatsje op het virtuele podium door 2,5 punt toe te voegen aan zijn totaalscore. 

Hans Doornheim vond het de tweede speelavond belangrijker om ergens in 

Frankrijk te gaan bunkeren. Ja, het blijkt echt te bestaan en dan bedoelen we niet 

veel eten. Hij kreeg er dus slechts 1 punt bij. Dit zorgde voor de volgende 

tussenstand.  Op de eerste plaats Han Smit en Ronald Verbeek met 4,5 punt, op 

de tweede plaats Albert Segers met 4 punten en op de derde plaats Erik 

Brandenburg, Mario Dirks, Hans Doornheim, David van der Vloed en Daniel 

Gavrilov met 3,5 punt. 

door: Ronald Verbeek en Serge Erdtsieck 
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Op de laatste avond ontbraken een aantal kanonnen uit de bovenste regionen. 

Albert Segers, David van der Vloed en Daniel Gavrilov konden helaas niet 

meedoen. Die mannen hadden namelijk de stand nog flink overhoop kunnen 

gooien. Han Smit en Ronald Verbeek consolideerden hun voorsprong door 

beide 2,5 punt te halen, wat makkelijker leek dan het was. Han speelde in de 

laatste ronde tegen Fokke Lindeboom en bood in het eindspel heel tactisch 

remise aan, dat door Fokke gretig werd geaccepteerd. Ronald Verbeek nam het 

de laatste ronde op tegen de man in vorm, Edwin van Kleeff, en sleepte er nog 

maar net een overwinning uit. Door een merkwaardige opzet van Edwin stond 

Ronald met zwart opeens in een Pirc en het was lang geleden dat hij die toch 

wel dubieuze opening had gespeeld. Ronald won dus wel, maar Edwin speelde 

opmerkelijk optimistisch en agressief. Erik Brandenburg behaalde wederom de 

maximale score en ook Mario Dirks deed het weer prima met een score van 2 

punten. De oplettende lezer weet het al, Hans Smit en Ronals Verbeek behaalde 

beide 7 punten. Het was echter Han Smit die meer SB-punten wist te behalen en 

ging er dus met de winst vandoor. De volledige eindstand zag er als volgt uit. 

 

Eindstand Uurtoernooi Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

SB 
 

WP 
 

1 Han Smit 7 36,25 48,0 

2 Ronald Verbeek 7 22,50 44,0 

3 Erik Brandenburg 6½ 27,25 43,5 

4 Mario Dirks 5½ 23,75 45,0 

5 Albert Segers 5 26,50 47,5 

6 Fokke Lindeboom 4½ 26,50 46,5 

7 Daniel Gavrilov 4½ 25,50 44,0 

8 Hans Doornheim 4½ 25,00 49,5 

9 David van der Vloed 4½ 18,75 41,5 

10 Pim Kleinjan 4 25,75 45,0 

11 Wil de Gids 4 19,75 41,0 

12 Fabio van ‘t Hoff 4 18,50 39,5 

13 Edwin van Kleeff 4 17,00 46,0 

14 Timo Zunderman 4 16,00 39,0 

15 Gijs van Dongen 3½ 25,00 45,0 

16 Jesse van Dongen 3½ 24,00 44,0 

17 Niels van Diejen 3½ 16,25 46,0 

18 Alexander Zee 3½ 15,25 36,5 



 

   94 
 

 

Eindstand Uurtoernooi Seizoen 2018-2019 
 

# 
 

Naam 
 

Punten 
 

SB 
 

WP 
 

19 Lana van Dongen 3 18,25 41,0 

20 David Prins 3 17,00 35,5 

21 Mees Eijsermans 3 15,00 37,0 

22 Jan de Liefde 3 14,50 37,5 

23 Alex van Trirum 3 12,75 36,5 

24 Martin Schlüter 3 12,50 36,5 

25 Jasper van Dis 3 8,50 38,5 

26 Murphy Brunings 2½ 19,75 39,5 

27 Kris van den Heuvel 2½ 6,50 30,0 

28 Lars van Kleef 2 16,00 37,0 

29 Ricardo van Oldenbarneveld 2 6,25 32,5 

30 Max Staal 1 12,25 31,0 

32 Jaya Khelawan 0 4,00 31,5 

 

WK-toernooi 

Op vrijdag 22 juni 2018 werd het 

WK-toernooi voor de jeugd weer 

georganiseerd. Intussen een vaste 

traditie in het jaar van het WK-

voetbal. Vier teamcaptains kozen 

een land dat meedeed aan het WK 

van dat jaar en stelden onder 

begeleiding van de jeugdleider de 

teams samen. De aanvoerder van 

Brazilië was niemand minder dan 

Jaya "Neymar jr." Khelawan, terwijl IJsland werd geleid door Paul "Sigþórsson" 

Groen, Australië door Kris "Jedinak" van den Heuvel en Duitsland door Fabio 

"Kroos" van 't Hoff. Alle teams bestonden uit 8 spelers. In totaal deden er 23 

jeugdspelers mee en via een rotatiesysteem een viertal ouders en leraren. In 

tegenstelling tot de verwachtingen van het echte wereldkampioenschap voetbal 

werd niet Brazilië of Duitsland wereldkampioen, maar Australië. Een eervolle 

vermelding mag worden gemaakt voor topscoorder Koen "Cahill" Swiderski, 

die een prachtige hattrick scoorde en eindigde met 3 uit 3. De overwinning van 

Australië werd luidkeels gevierd door het winnende team, waarna de club weer 

een leuk en geslaagd toernooi kond afsluiten. 

door: Ronald Verbeek 
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Koldertoernooi 

Dit verenigingsjaar werd op 7 september 

2018 wederom het Koldertoernooi voor 

de jeugd georganiseerd. Dit toch ietwat 

buitengewone toernooi zorgt altijd voor 

veel rumoer en hilariteit in de normaal zo 

rustige en stille schaakzaal. Vooral als de 

toernooileider weer een dwaze opdracht 

heeft verzonnen, zoals: “Dames en heren, 

wissel alle paarden op het bord nu om 

voor een loper, als dat uiteraard mogelijk 

is volgens de regels.” of “Dames en heren, 

haal nu een pion van jezelf van het bord 

en over twee zetten mag je ook een pion 

van jou tegenstander van het bord halen. 

Alles moet uiteraard wel mogelijk zijn. Er 

mag dus niet direct schaak of schaakmat 

door ontstaan.”. De opdracht die vrijwel 

altijd leidt tot de grootste commotie is: 

“Dames en heren, draai het bord nu maar om en wissel dus van kleur!”. 

 

Wie het toernooi uiteindelijk heeft gewonnen kunnen we helaas niet vermelden. 

Waarschijnlijk heeft niemand meer goed gelet op het briefje met de uitslagen, 

want ook in het summiere verslag van de voorzitter op de website wordt hier 

geen melding van gemaakt. Vermoedelijk had iedereen te veel pret die avond. 

Hetzelfde geldt mogelijk ook voor de eindstanden van de wintercompetities van 

de jeugd. De voorzitter meldt namelijk in hetzelfde beknopte verslagje alleen 

dat de prijsuitreiking daarvan heeft plaatsgevonden. Ik zou dus willen zeggen: 

“Gelukkig hebben we de foto’s nog.”, maar die waren helaas van twijfelachtige 

kwaliteit. Nee, ook dat is geen kolder. Onze voorzitter bewoog zijn smartphone 

onmiskenbaar holderdebolder.  

 

Battle Royale 

Gedurende het Koldertoernooi, dat voor aanvang van de match tegen Haeghe 

Ooievaar werd gespeeld door de jeugd, hadden de eerste Haagse gasten zich al 

gemeld. Helaas konden er door omstandigheden slechts zeven spelers van onze 

Haagse vrienden meedoen aan de match en omdat de spelers van onze club 

daarentegen talrijk aanwezig waren, werd er in goed overleg besloten om een 

aantal spelers van Overschie met Haeghe Ooievaar mee te laten spelen. 

door: Serge Erdtsieck 

door: Ronald Verbeek en Serge Erdtsieck 
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Na een toespraak van onze voorzitter 

Ronald Verbeek en een beknopte uitleg 

van debuterend wedstrijdleider Niels 

van Diejen, werd voor aanvang van de 

match eerst nog de taart verorberd die 

Monique Verbeek had gemaakt. Michelle 

de Liefde, organisator aan Haagse zijde, 

kreeg uiteraard de eer om die prachtige 

schaaktaart aan te snijden. 

 

De match tegen Haeghe Ooievaar werd 

gespeeld op 14 borden en een bedenktijd 

per persoon van 40 minuten en na de 

eerste ronde had het team Overschie een 

kleine voorsprong genomen. Tijd voor 

een korte pauze en inventarisatie wie er 

het tweede bedrijf ook wilden meespelen. 

Niels van Diejen en Erik Brandenburg 

telden uiteindelijk 20 enthousiastelingen en dus werd het tweede bedrijf 

gepeeld op 10 borden met een bedenktijd van 20 minuten per persoon. Roshni 

Sital en Monique Verbeek zorgden deze ronde voor diverse gezonde hapjes, die 

vooral in de smaak vielen bij Daan Smit zo te zien. 

 

Puur toevallig eindigde de match in 12 - 12 en omdat het niet mogelijk was om 

de beker door midden te zagen, werd er 

gekeken naar de score per speler. Na enig 

rekenwerk bleken de spelers van Haeghe 

Ooievaar net een half puntje beter te 

hebben gescoord dan de spelers van 

Overschie en dus kon Michelle de Liefde 

de beker namens onze Haagse vrienden 

in ontvangst nemen. Overigens leuk om 

nog te vermelden is dat beide negentigers 

Leo Meerman en Peter van Steenis ook 

meespeelden. Leo verloor de eerste ronde 

nipt van Jaya Khelawan, maar wist in de 

tweede ronde Hans Doornheim nog net 

op een remise te houden. Met dit laatste 

was Leo dan ook zeer in zijn nopjes. Peter 

speelde alleen de eerste ronde mee en 

wist onze kanjer Jasper van Dis te 

verschalken. 
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Hierbij willen we graag 

nogmaals onze nieuwe 

vrienden uit Den Haag 

bedanken voor de zeer 

gezellige en sportieve 

match. We zien uit naar 

volgend jaar, want  wij 

willen die mooie beker 

vanzelfsprekend graag 

weer terug winnen. We 

kijken reikhalzend uit 

naar de rematch! 

 

Jeugd Snelschaakkampioenschap 

Op vrijdag 28 december 2018 werd het jaarlijkse Snelschaakkampioenschap 

voor de jeugd gehouden. Het toernooi kende dit jaar een wat kleinere bezetting 

dan de voorgaande jaren, maar dit hoefde gelukkig voor de aanwezige schakers 

de pret niet te drukken. 

Om 18:30 uur werd begonnen met enkele opwarmspelletjes, te weten een groep 

die Doorgeefschaak speelde, een groep die ‘Pionnenstorm’ speelde en Jaya 

Khelawan die het in haar eentje opnam tegen Jane en David Zhou in een 

impromptu minisimultaan.  Om 19:00 uur ging het toernooi evenwel echt van 

start en wel met drie groepen snelschakers, waarbij de spelers in groep A zoals 

gebruikelijk strijden om de wisselbeker. 

 

Groep C, bestaande uit Thierry Delgado Santos, Aki Nguyen, Merlijn Nelwan 

en Tibor Toussaint, was door de grootte als eerste klaar. Deze groep jongste 

schakers nam het toernooi noemenswaardig serieus en streed voor wat zij 

waard waren. Uiteindelijk was het Thierry die met de prijs aan de haal ging en 

de medaille won met een indrukwekkende score van 3 uit 3! Een mooie score, 

die misschien wel aanleiding geeft om bij het volgende toernooi een keer een 

groep hoger te gaan schaken. 

 

In groep B namen Mijntje Nelwan, Jane Zhou, David Zhou, Niek Bruinzeel en 

Job Eijsermans het tegen elkaar op. De groep werd tot slot aangevuld met 

meester Ricardo van Oldenbarneveld. De samenstelling van deze groep van vijf 

spelers was een mooie combinatie van schakers van Stap 1 Plus en Stap 2. Job, 

de meest ervaren schaker uit dit gezelschap, wist in deze groep alle concurrentie 

achter zit te laten en won alle wedstrijden, behalve die tegen meester Ricardo 

want die partij eindigde in remise. Deze prachtige score van 4,5 uit 5 was ruim 

voldoende om de medaille in ontvangst te nemen. Hij had vervolgens de smaak 

door: Niels van Diejen en Serge Erdtsieck 
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zo goed te pakken dat hij zelfs besloot om 's avonds ook nog mee te blijven 

schaken bij de volwassenen en daar zijn debuut te maken! Een prachtig resultaat 

voor dit jonge schaaktalent. 

 

Groep A bestond uit de meest ervaren jeugdschakers, te weten Kris van der 

Heuvel, Lana van Dongen, Mees Eijsermans, Jaya Khelawan en Alexander Zee. 

De groep werd aangevuld met onze jongste jeugdleider Timo Zunderman. Het 

was een spannende groep, met topfavoriet Kris die zijn beker kwam verdedigen 

en vier gemotiveerde jeugdschakers die aasden op de cup met de grote oren. 

Uiteindelijk wist Lana van Dongen de beker binnen te slepen met een score van 

4 uit 5. Titelverdediger Kris had ook een score van 4 uit 5, maar hij verloor de 

onderlinge partij tegen Lana en 

dus ging zij er op basis van dit 

resultaat met de cup vandoor. Zij 

is hiermee de tweede jongedame 

die de beker op haar naam weet te 

schrijven. Ze heeft hiermee maar 

weer eens bewezen dat meisjes ten 

minste net zo goed zijn als jongens. 

Sterker nog in dit geval zelfs beter 

dan de heren! Gefeliciteerd Lana! 

 

Tot slot nog een eervolle vermelding voor Daan Wilton, want hij besloot om het 

niet op te nemen tegen de andere jeugdspelers, maar tegen twee leraren. Hij wist 

zowel Mario als mij mat te zetten en liet maar weer eens zien dat, als hij de tijd 

krijgt, iedereen bang moet zijn voor dit opstormende talent. Mooi om te zien! 

Ondanks de kleinere opkomst was het toernooi, door de actieve deelname van 

de aanwezige jeugdleden, een groot succes en dus zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Eindejaarstoernooi 

Op 28 december 2018 werd het 'Eindejaarstoernooi' gespeeld. Voorheen werd 

op de laatste vrijdag van het jaar het Vitesse-de-Caïssa gespeeld, maar vanwege 

ons nieuw clubhuis is dit toernooi verplaatst naar een warmere maand van het 

jaar. Om 18:30 uur begon het jeugdtoernooi onder de bezielende leiding van de 

jeugdleider Niels van Diejen en de andere jeugdtrainers (zie hierboven) en rond 

20:30 uur was de aftrap van het toernooi voor de oudere garde, aangevuld met 

een flink aantal jeugdtalenten. Als voorronde werden er vier groepen van zes 

spelers geformeerd. Met dank aan jeugdleider Niels van Dijen, die zijn plekje 

vrijwillig afstond aan Job Eijsermans en mij vervolgens kwam bijstaan in de 

keuken. Op basis van de resultaten van de voorrondes werden vervolgens de 

finalegroepen ingedeeld. Omdat in deze periode de meeste schaakverenigingen 

door: Ronald Verbeek en Serge Erdtsieck 
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een oliebollentoernooi organiseren, konden wij als SG Overschie natuurlijk niet 

achterblijven. Doordat er echter meer leden op dit interne toernooi afkwamen 

dan vooraf verwacht, hoorde ik in de wandelgangen al iemand roepen dat dit 

meer een olieboltoernooi was, daar er slechts één oliebol per deelnemer was, 

maar dan wel een grote en lekkere oliebol, aangevuld met een ongeveer 15 

overheerlijke appelflappen. 

 

Naast het toernooi werd er ook nog een serieuze partij voor de meerkamp 

gespeeld tussen Albert Segers en Fokke Lindeboom en waren onze nestors Leo 

Meerman (97 jaar en ooit door een oud voorzitter per ongeluk als Meermans 

aangeduid) en Peter van Steenis (95 jaar) aanwezig, omdat Marcel Terluin zo 

vriendelijk was om hen op te halen en weer thuis te brengen. Het was een erg 

mooi gezicht om onze beide bijna 100-jarigen nog in de volle denktank tegen 

elkaar te zien schaken. En nog op een respectabel niveau ook! Tot slot speelde 

Ronald Verbeek een potje tegen aanwezig oud jeugdlid Arnold Leeflang. 

 

Terug naar het toernooi. De gevestigde namen Erik Brandenburg, Cor Feelders, 

Han Smit en Marcel Terluin wisten met een 5 uit 5 een plaats in de hoogste 

finalegroep te veroveren. Aangevuld door Mario Dirks, die daarmee al een 

mooie prestatie leverde, en Arnout van Kempen. Zij waren de zogenaamde 

beste tweeden geworden. Niet geheel onverwacht won Erik Brandenburg de 

hoogste finalegroep. Met een score van 4,5 uit 5 werd hij wederom maar weer 

eens de snelschaakkampioen van SG Overschie! In de tweede finalegroep hield 

Cor van Lennep huis met een prachtige 5 uit 5 tegen een vrij pittig gezelschap. 

Met dezelfde overtuigende cijfers won Ruud-Jan Kloek, die wellicht een groepje 

te laag zat,  de derde finalegroep. Broodschaker Edwin van Kleeff, die naar ons 

vermoeden bewust een matige voorronde had gespeeld (😊), won met een 

prima 4 uit 4 de vierde finalegroep. 

 

Het was een erg geslaagde laatste schaakavond van het kalenderjaar en dus 

wellicht voor herhaling vatbaar. 

 

Voorronde Groep A 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Erik Brandenburg 5 5 10 

2 Arnout van Kempen 3½ 5 4,75 

3 Cor van Lennep 3½ 5 4,75 

4 Ruud Jan Kloek 2 5 1 

5 David Prins 1 5 0 

6 Jasper van Dis 0 5 0 
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Voorronde Groep B 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Cor Feelders 5 5 10 

2 Hans Doornheim 3 5 5 

3 Gijs van Dongen 2½ 5 5 

4 Lana van Dongen 2 5 2,5 

5 Dick Bothof 1½ 5 2,5 

6 Edwin van Kleeff 1 5 2,5 

 

Voorronde Groep C 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Han Smit 5 5 10 

2 Jeroen van der Meer 3 5 5 

3 Martin Schlüter 3 5 4 

4 Kris van den Heuvel 2 5 3 

5 Jaya Khelawan 2 5 2 

6 Job Eijsermans 0 5 0 

 

Voorronde Groep D 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Marcel Terluin 5 5 10 

2 Mario Dirks 4 5 6 

3 Daan Smit 3 5 3 

4 Jurriaan Verbeek 2 5 1 

5 Mees Eijsermans 1 5 0 

6 Alexander Zee 0 5 0 

 

Finalegroep 1 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Erik Brandenburg 4½ 5 8,75 

2 Han Smit 3½ 5 6,25 

3 Marcel Terluin 3 5 4,5 

4 Cor Feelders 3 5 4 

5 Mario Dirks 1 5 0 

6 Arnout van Kempen 0 5 0 
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Finalegroep 2 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Cor van Lennep 5 5 10 

2 Daan Smit 3½ 5 5,5 

3 Gijs van Dongen 2 5 3,5 

4 Jeroen van der Meer 2 5 3,5 

5 Hans Doornheim 1½ 5 2 

6 Martin Schlüter 1 5 2 

 

Finalegroep 3 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Ruud Jan Kloek 5 5 10 

2 Jurriaan Verbeek 4 5 6 

3 Niels van Diejen 3 5 3 

4 Dick Bothof 1½ 5 1,25 

5 Kris van den Heuvel 1 5 0,5 

6 Lana van Dongen ½ 5 0,75 

 

Finalegroep 4 
 

# 
 

Speler 
 

Punten 
 

Partijen 
 

SB 
 

1 Edwin van Kleeff 4 4 10 

2 David Prins 3 4 3 

3 Mees Eijsermans 2 4 1 

4 Alexander Zee 1 4 0 

5 Job Eijsermans 0 4 0 
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Varia 

Op de Troon: Familie van Dongen 

Je kan er bijna niet omheen: de Familie 

Van Dongen, met vader Gijs (43 jaar), 

moeder Machtelt (geen lid, maar kent wel 

de stukken), dochter Lana (15) en zoons 

Sam (16) en Jesse (12).  

 

Gijs (rating 1856) en Jesse (rating 1607) 

speelden niet onverdienstelijk samen in 

het tweede KNSB-team (klasse 6D) met 

gezamenlijk 8,5 uit 12 partijen. Misschien 

omdat ze thuis bijna dagelijks wel een 

paar potjes tegen elkaar schaken. Lana, 

Sam en Jesse hebben allen van Gijs leren 

schaken en zelf speelde hij vroeger wel 

eens met zijn neefjes, maar hij heeft het 

spel vooral zichzelf eigen gemaakt. 

 

Sam (rating 1841) is afgelopen jaar iets 

minder actief geweest met schaken in verband met school. Maar hij heeft zijn 

HAVO-diploma behaald, ondanks dat hij last heeft van dyslexie. Van harte Sam! 

Sam en Jesse schaken al op een club sinds hun zesde jaar, Lana vanaf haar 

tiende. Zij heeft in de maanden februari tot april maar liefst 56 rating punten 

gewonnen en staat nu op 1319. Al met al een actieve schaakfamilie waarbij 

gezelligheid hoog in het vaandel staat. 

 

Ze gaan er regelmatig op uit en niet uitsluitend naar schaaktoernooien. Iets wat 

ze overigens graag doen, vooral als een iets rustigere periode op school 

aanbreekt, zoals in de zomervakantie. Thuis is Risk echter een spel dat ze graag 

spelen op zijn tijd. Misschien minder bekend is dat Jesse eerst erg actief was met 

handbal, maar eigenlijk door een hielspoor-blessure veel meer is gaan schaken. 

Sowieso doen de diverse familieleden allerhande sporten en activiteiten: 

variërend van handbal tot zingen, maar ook badminton en kunst en cultuur. Zo 

gaat Lana elke woensdag tekenen en schilderen en heeft ze ook drie jaar aan 

toneel gedaan. Wie tijdens Lana haar huiswerk mee zou mogen kijken kan zien 

hoe Lana dansbewegingen gebruikt om de lesstof beter te onthouden.  

 

Gevraagd naar hun leukste schaakherinnering vertelt Jesse vooral over een 

landentoernooi in Schotland voor jeugdteams van zes spelers. Hiervoor werd 

door: Marcel Terluin 
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hij uitgenodigd door 

Pathena en de KNSB. 

Ook dit jaar mag hij 

mee naar een toernooi 

in Ierland. Hij heeft er 

al zin in. 

Zijn broer Sam denkt 

nog met trots terug aan 

het moment dat hij op 

zijn negende jaar zowel 

derde werd van het 

Open NK Rapid als 

vijfde op het ‘reguliere’ Open NK. Maar ook een memorabele schaaksimultaan 

wedstrijd van Sam tegen Magnus Carlsen, die hij helaas net verloor. Lana straalt 

tot slot als ze vertelt over het NK dames (jeugd) in 2017 in Assen waar ze acht 

dagen verbleef in een sporthotel en het heel gezellig vond met veel van de 

andere meisjes. Wat ze aan onze club fijn vinden is, naast het schaken, ook het 

sociale aspect. We hopen dat ze nog lang onderdeel zijn van het sportieve en 

sociale karakter van onze vereniging. 

 

De 4 Wijzen uit het Westen 

Met genoegen heb ik uitgekeken naar dit interview met de vier mannen met de 

meeste clubervaring. Gastheer Leo Meerman, Peter van Steenis (erelid), Frits 

van den Bergh (lid van verdienste en erevoorzitter) en Rinus Degeling (erelid) 

zijn respectievelijk 97, 96, 87 en 78 jaar jong en hebben ieder op hun eigen manier 

een belangrijke bijdrage geleverd aan onze club, wat ons mede gemaakt heeft 

tot waar we nu staan. Dit jaarboek was een mooi moment om deze heren bij 

elkaar te brengen. 

 

De optimistische Leo is 

geboren en getogen in 

Amsterdam en door 

zijn werk in Rotterdam 

terecht gekomen. Na 

zijn pensionering in de 

jaren ’80, de periode dat 

Dick Liefhebber nog 

voorzitter van onze 

club was, kwam hij via 

een vrijwilligersproject 

voor de gemeente in 

door: Marcel Terluin 
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aanraking met ‘good old’ Sam Oosthoek en werd hij lid van onze club. 

Overigens toen ikzelf lid werd in 2016 was mijn eerste vriendschappelijke potje 

tegen Leo. Zijn uitermate positieve levenshouding viel mij direct op en het 

enthousiasme voor het schaakspel spatte er nog vanaf. Dat was gelijk een warm 

ontvangst en een mooie binnenkomer. Dit seizoen deed Leo nog mee aan de 

Meerkamp! 

 

Rinus heeft tot en met het verenigingsjaar 2018-2019 10 jaar als penningmeester 

achter de rug. Daarvoor is hij ook nog wedstrijdleider, penningmeester, 

secretaris, teamleider en redacteur van het clubblad ‘Overschie Schaakt’ 

geweest en op velerlei andere manieren actief geweest voor de club. Ook is hij 

vele jaren bestuurlijk actief geweest bij de RSB, als secretaris, penningmeester 

en als lid verenigingszaken. Hiervoor is hij dan ook tot lid van verdienste 

benoemd door de RSB. Daarnaast is Rinus nog actief als schaaktrainer van 

voorheen ons derde achttal. Ik ken hem als een pilaar van de vereniging, die ook 

buiten onze vereniging nog behoorlijk actief is. Ik heb het genoegen gehad om 

tijdens zijn laatste jaar als bestuurslid met hem te mogen samenwerken. Ik ken 

hem als een integere clubman, die staat voor wat hij vindt. Ook als schaker heeft 

hij zich van zijn sportieve kant laten zien. Tussen 1965 en 1985 is hij maar liefst 

7 maal clubkampioen geworden. Tijdens dit interview vertelt Rinus waarom hij 

gestopt is met wedstrijdschaken. Hij kwam erachter dat hij tot een week voor 

een wedstrijd spanning ervaart en om deze reden heeft hij toen besloten geen 

officiële wedstrijden meer te spelen. 

 

Frits was, voorafgaand aan Rinus zijn tweede periode, slechts één jaar 

penningmeester, maar niet iedereen zal weten dat hij sindsdien (2009) nog elk 

verenigingsjaar een flink deel van de financiële administratie verzorgt. 

Logischerwijs in uiterst nauwkeurige samenwerking  met de zittende  

penningmeester. Hij is lid sinds 1969 en nog steeds betrokken bij onze 

vereniging. Hij was na één jaar lidmaatschap al Commissaris van Materiaal en 

heeft vele rollen en bestuursfuncties vervult. Vooral op zijn 12-jarige periode als 

voorzitter kijkt hij met genoegen terug. Volgens Rinus kenmerkte zijn stijl zich 

door zijn verbindende karakter. Hij heeft aan die periode ook de officieuze titel 

van erevoorzitter overgehouden. Ondanks zijn verbindende karakter was er een 

moment waarop hij (figuurlijk) met de vuist op tafel sloeg. Tijdens een 

Algemene Vergadering stapte niemand naar voren voor een vacante 

bestuursfunctie. Hij heeft toen de vergadering geschorst voor 30 minuten met 

de melding dat als niemand zich zou melden, hij de vereniging zou opheffen. 

Een opmerkelijke actie voor deze aimabele man. 

 

Peter van Steenis, voor velen beter bekend als JP, was door omstandigheden 

verhinderd en kon helaas niet bij het interview aanwezig zijn. (red.: op de foto 
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de overheerlijke taart 

aansnijdend met Rinus 

in 2016 ter ere van 80 

jaar SG Overschie.) Hij 

is al lid sinds 1947 en 

heeft later een enorme 

stempel gedrukt op de 

ontwikkeling van onze 

club. In die tijd speelde 

hij aan de topborden 

van het eerste team in 

de RSB-competitie. In 

oktober 1968 wist hij als teamleider van het eerste enige versterking te 

organiseren voor dat team, waaronder de toppers Peter Nathans en Gerard 

Wilschut. Hij heeft zich jaren ingespannen voor sportief succes. Het hoogtepunt 

van de club was promotie naar de eerste klasse van de KNSB in 1977, waarna 

het volgende seizoen maar liefst een tweede plaats werd behaald. Let wel in een 

tijd dat er nog lang geen derde e.v. klassen bestonden. Peter is ook teamleider 

en enkele jaren penningmeester geweest, maar vooral lang wedstrijdleider. 

 

Kortom vier inspirerende heren, die levenslust combineren met een passie voor 

het schaken en een grote dosis clubliefde. Vele mooie verhalen passeerden de 

revue deze middag. Zo vertelde Frits dat zijn oudere broer in de Tweede 

Wereldoorlog gevangen zat in Berlijn en werd bevrijd door de Russen. Dat een 

Russische commandant een potje tegen hem schaakte. Door van de 

commandant te winnen, drong hij respect af, waarna hij zes vrienden mocht 

meenemen om op aanwijzing van de commandant te kunnen ontsnappen naar 

de Amerikaanse zone. Hij denkt zelf dat door het schaken zijn leven gered is in 

deze penibele situatie. Ook het verhaal dat één van de weinige partijen waarin 

Frits van Rinus won was prachtig. Frits droogde Rinus af na een h4-h5-h6 

manoeuvre, waar Frits Rinus dan ook nog jaren lang aan herinnerde. 

 

De kurk was van de fles, want het ene verhaal volgende het andere op. Over die 

keer dat voorzitter Hammer in het bestuur een lange discussie, over goedkope 

Garde klokken aanschaffen of tweemaal zo dure Koopman klokken, de mond 

snoerde door het verschil uit eigen zak bij te betalen. Over die keer dat Jaap van 

den Herik bij een externe partij maar liefst 30 minuten nadacht over de eerste 

zet. En over die ene slechte, maar memorabele, partij waar Rinus een stuk weg 

blunderde (M. Degeling - F. Scheeren; 22-09-1979 in Brunssum, Limburg) en 

Minze bij de ‘Weg van Schaaknieuws’ over de wedstrijd verslag kwam doen. 

We citeren uit Minze zijn verslag: 
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“Wit nog acht minuten (voor 19 zetten), zwart een stuk meer en nog 40 minuten, bij 

wie gieren de zenuwen door de keel? … 29. h5 (Nu wint wit zijn stuk terug.). Terwijl 

wit nadenkt over zijn 31e zet dachten de omstanders dat 31. Lxg7 nu wint. In zijn ene 

minuutje zag Degeling echter dat zowel Pe5 als Pxg5 het witte plan doorkruisen. Zet u 

deze stelling eens op het bord, geef uzelf op de klok één minuut en breng uzelf in 

opgewonden toestand. En probeert u nu de resterende zetten uit te voeren.” 

 

Tot zover deze schets. O ja, en ook nog die partij in Vierpolders waar Rinus in 

een laatste poging bewust tijdnood opzocht in de hoop dat zijn tegenstander 

meeging in zijn tempo en daardoor slecht ging spelen … en dat het ook nog 

lukte. Of die keer dat Frits ‘last minute’ moest invallen in het eerste … en tegen 

een hele sterke tegenstander precies in ‘zijn’ Siciliaan terecht kwam, waarop zijn 

tegenstander remise aanbood en Frits dat met frisse tegenzin accepteerde. Hij 

vond dat hij beter stond, maar teamcaptain van Steenis drong erop aan dat hij 

het halfje pakte. Of die keer dat de heer Engelfriet (‘Buik’ voor intimi), met 

zwart, na een dameruil drie kwartier nadacht voordat hij de dame terug sloeg. 

Dit tot ongeloof van zijn clubgenoten, maar ook hoezeer de teamcaptain (Peter) 

peentjes zweette toen dit zich voordeed. Of die keer dat Rinus van - zij het een 

12-jarige - Hans Böhm wist te winnen. Er leek geen einde te komen aan al die 

prachtige verhalen. 

 

Na een korte adempauze ging de 

verhalenkaravaan dan ook weer vrolijk 

verder, startende het verhaal over de vele 

kilometers die zowel Rinus als Peter 

maakten. Peter haalde de studenten uit 

Amsterdam op, gaf ze de door zijn vrouw 

gemaakte soep te eten en bracht ze naar 

de club. Rinus bracht ze doorgaans in de 

zeer late avond weer terug. Wat de heren 

een mooie periode vonden was de 

‘begintijd’, toen de club een soort 

vriendenkring was. Overigens gaf dit 

later nog een ‘rel’ toen bezoekers van de 

interne competitie vonden dat ze 

voorrang hadden op spelers van het 

eerste (studenten), die niet in de interne 

competitie speelden. Dit was onderdeel 

van het ‘Plan Smit’ om met een tweede 

team in de KNSB te spelen. Een sportief dieptepunt was volgende de heren 

overigens de degradatie in 2012 uit de KNSB-competitie, na zoveel jaar landelijk 

gespeeld te hebben. Wat Frits soms moeilijk vond in zijn periode als voorzitter 
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was als hij een enkele keer een ouder, die zich niet netjes gedroeg, het pand uit 

moest sturen. Een persoonlijk hoogtepunt voor hem was daarentegen de keer 

dat hij Korchnoi - in de periode dat hij was ondergedoken na een toernooi in 

Nederland, omdat hij niet meer terug wilde naar de Sovjetunie - wist te strikken 

voor een simultaan op de vereniging. 

 

Erg actief wordt er door deze heren niet meer geschaakt. Alhoewel Rinus nog 

af en toe met de bekercompetitie meedoet en nog met plezier in de trainingen 

zijn schaakkennis overdraagt. Frits schaakt af en toe nog wel met zijn 

achterkleindochter. Van wie hij het nog prima kan winnen. Als een ding me 

deze middag weer eens duidelijk geworden is, dan is het wel hoeveel deze 

mannen voor de club betekend hebben. En  … hoe schaken verbroederd. Aldus 

bleef het nog lang onrustig in huize Meerman. 😉 
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