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16 
GHJC 2013-2014 
11 oktober jl. startte de 14e 
Groene Hart Jeugdcup in 
Spijkenisse. SGO neem dit 
seizoen deel met één team 
dat voornamelijk bestaat uit 
nieuwe spelers. Lees hoe 
het de “debutanten” verging. 

24 
Smaragdenkust 

We mogen ons erg gelukkig 
prijzen dat we een schrijver 
en tevens avonturier in ons 
midden hebben. Wederom 
mogen we meegenieten van 
een schaakavontuur van 
onze Willem. 

30 
Simultaan Böhm 

Op 14 december 2013 gaf 
Hans Böhm een erg leuke 
en geslaagde simultaan bij 
SGO, die hij met 28½-1½ 
wist te winnen.  

4 
Vera Menchick 

De keer in “Wist u dat ...” de 
vrouw die het schaken voor 
dames definitief op de kaart 
heeft gezet: Vera Menchick. 

3 
Carlsen Kampioen 
Op 22 november 2013 werd 
de Noor Magnus Carlsen de 
nieuwe wereldkampioen en 
vierde dat onder andere in 
het zwembad.  

28 
Les voor Acteurs 
Serge Erdtsieck gaf op 30 
oktober jl. schaakles aan de 
acteurs van Stichting Turf 
uit Zevenhuizen, die in april 
2014 de voorstelling “Lang 
Leve de Koningin” spelen. 
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Verenigingsinformatie
Algemeen 
Vereningsgebouw Abtsweg 2 
 3042 GD Rotterdam 
Telefoon 010 - 462 70 63 
Internet www.sgoverschie.nl 
KvK 40341545 

 
Postadres Schaakgenootschap Overschie 
 Joliotplaats 388 
 3069 TL Rotterdam 
Bank L23ABNA 0254681018 
Giro NL37INGB 0000693389 

 
 

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

m.degeling@hetnet.nl 

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

 
 

Trainers 
Senioren / Junioren Rinus Degeling 
 010 - 286 72 04 
 m.degeling@hetnet.nl 
 
Senioren / Junioren Erik Brandenburg 
 010 - 426 05 48 
 erikb@kabelfoon.nl 
 
Junioren Jeroen van der Meer 
 06 - 3492 7442 
 hupavs@hotmail.com 
 
Junioren Ronald Verbeek 
 010 - 415 86 28 
 info@assurantiekantoorrverbeek.nl 
 
Junioren / Aspiranten Serge Erdtsieck 
 06 - 2185 0812 
 serge@dramacoach.nl 

 
Junioren / Aspiranten Murphy Brunings 
 06 - 2005 3621 
 b.brunings5@upcmail.nl 
 
Junioren / Aspiranten Niels van Diejen 
 06 - 4970 8748 
 homevandiejen@planet.nl 
 
Junioren / Aspiranten Han Smit 
 010 - 420 96 80 
 hansmit@kpnplanet.nl 
 
Aspiranten Cor van Lennep 
 06 - 8183 6503 
 corvanlennep@hotmail.com 
 
Aspiranten Mario Dirks 
 06 - 1068 4247 
 santon6@msn.com 

 
 

Clubblad 
Hoofredacteur Serge Erdtsieck 
 serge@dramacoach.nl 

Website 
Webmaster Henk Ochtman 
 ochtmanh@xs4all.nl 

 
 
Contributie 
Senior € 90,00 per jaar 
Senior 65+ € 60,00 per jaar * 
Student € 60,00 per jaar * 
Junior € 60,00 per jaar 
Aspirant € 45,00 per jaar 
Huisgenoot 5% korting 
Dubbellid 5% korting 
 

* Alleen op aanvraag. 

Opzegging van het Lidmaatschap 
Het verenigings- en contributiejaar van Schaakgenootschap 
Overschie loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar 
daaropvolgend. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór  
1 maart schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Bij niet 
tijdige opzegging behoudt Schaakgenoorschap Overschie 
zich het recht voor om de contributie voor het aankomende 
jaar of de intussen gemaakte kosten, zoals bondscontributie, 
in rekening te brengen. 
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Voorwoord
De eerste helft van seizoen 2013-2014 zit er nagenoeg op en 
dus kunnen we de standen opmaken. In de 1e cyclus van de 
meerkamp was het in poule A en B enorm spannend en werd 
er in poule D om verschillende redenen niet veel gespeeld. In 
de Groene Hart Jeugd Cup doet het jeugdteam het goed. 
Ondanks een nieuwe samenstelling, met minder ervaren 
spelers, hebben zij promotie naar de 3e klasse behaald en 
zich daar tot nu toe weten te handhaven. 
 
SGO 1 is goed van start gegaan in de 4e klasse KNSB, SGO 
2 is volop in de race voor het kampioenschap in de 2e klasse 
RSB, SGO 3 heeft een moeilijke start in de 4e klasse RSB en 
SGO 4, het nieuwe jeugdige team, doet het als debutant 
uitstekend in de 4e klasse RSB. 
De simultaan met Hans Böhm was een groot succes en het 
Open Kampioenschap Overschie kende een groot en sterk 

deelnemersveld. Kortom de afgelopen periode mag best de 
boeken in als een leuke en goede periode voor SGO. Of de 
tweede helft van het seizoen net zo succesvol zal zijn 
moeten we nog afwachten, maar we hebben er het volste 
vertrouwen in. 
 
Zoals iedereen intussen wel weet gaan binnenkort verhuizen 
naar het Prachthuis aan de Abtsweg. Voor velen zal het na 
26 jaar MFA Rodenburg nog even wennen worden, maar we 
zijn er van overtuigd dat we ook in het Prachthuis ons plekje 
zullen vinden. 
 
Voor nu wens ik iedereen heel fijne feestdagen en uiteraard 
veel gezondheid, liefde en geluk in 2014. 
 

Serge Erdtsieck
 
 

Kortjes
Agenda SG Overschie 
Datum Groep Activiteit 
03-01-2014 Senioren 2e Ronde Beker 
04-01-2014 Senioren Overschie 1 - Philidor Leiden 1 
10-01-2014 Senioren Meerkamp Ronde 1 (2e Cyclus) 
 Jeugd Groene Hart Jeugd Cup Ronde 4 
17-01-2014 Senioren Inhaalavond 
24-01-2014 Senioren Meerkamp Ronde 2 (2e Cyclus) 
30-01-2014 Senioren Ridderkerk 2 - Overschie 3 
31-01-2014 Senioren Kwartfinale Beker 
 Jeugd Groene Hart Jeugd Cup Ronde 5 
07-02-2014 Senioren Overschie 2 - Ijsselmonde 1 
 Senioren Spijkenisse 5 - Overschie 4 
08-02-2014 Senioren DCS Delft 3 - Overschie 1 
14-02-2014 Senioren Meerkamp Ronde 3 (2e Cyclus) 
21-02-2014 Senioren Halve Finale Beker 
28-02-2014 Senioren Overschie 3 - Nieuwerkerk a/d IJ 3 
04-03-2014 Senioren Shah Mata 2 - Overschie 2 
07-03-2014 Senioren Overschie 4 - Papendrecht Albl. 2 
08-03-2014 Senioren Overschie 1 - Souburg 1 
14-03-2014 Senioren Meerkamp Ronde 4 (2e Cyclus) 
 Jeugd Groene Hart Jeugd Cup Ronde 6 
17-03-2014 Senioren De IJssel 3 - Overschie 3 
21-03-2014 Senioren Inhaalavond 
28-03-2014 Senioren Overschie 2 - Spijkenisse 3 
 Senioren CSV 3 - Overschie 4 
29-03-2014 Senioren Rokado 1 - Overschie 1 
04-04-2014 Senioren Meerkamp Ronde 5 (2e Cyclus) 
11-04-2014 Senioren Inhaalavond 
 Jeugd Groene Hart Jeugd Cup Ronde 6 
13-04-2014 Senioren Overschie 1 - DD 2 
18-04-2014 Senioren Inhaalavond 
25-04-2014 Senioren Laatste Dag 2e Cyclus Meerkamp 
02-05-2014 Senioren Finale Beker 
09-05-2014 Senioren Uurtoernooi Ronde 1 
 Jeugd Groene Hart Jeugd Cup Ronde 7 
10-05-2014 Senioren De Stukkenjagers 2 - Overschie 1 
16-05-2014 Senioren Uurtoernooi Ronde 2 
23-05-2014 Senioren Algemene Ledenvergadering (v.) 
30-05-2014 Senioren Start Zomercompetitie 
06-06-2014 Senioren Finale Meerkampen 
29-08-2014 Senioren Laatste Avond Zomercompetitie 
05-09-2014 Senioren Start Wintercompetitie 

Magnus Carlsen Wereldkampioen 
Magnus Carlsen, het Noorse schaakwonder en aanvoerder 
van de wereldranglijst, is op 22-jarige leeftijd wereldkampioen 
geworden. In het Indische Chennai wist hij in een tweekamp 
de titelhouder Viswanathan Anand na 6 jaar overtuigend van 
de troon te stoten. Na zesmaal remise en driemaal verlies 
kon Anand Carlsen ook in de tiende partij niet verslaan. De 
partij eindigde in remise en daarmee was Carlsen met 6,5 
punt niet meer in te halen. 
Na afloop van de personferentie vierde “team Carlsen” de 
overwinning door Carlsen letterlijk tot wereldkampioen te 
dopen in het zwembad. 
 

 
 

 
 

Magnus Carlsen de nieuw Wereldkampioen in het zwembad. 
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Wist u dat Vera Menchik? 
• In 1906 in Moskou (Rusland) werd geboren. 
• Op 9 jarige leeftijd van haar vader leerde schaken. 
• Haar moeder Engels en haar vader Tsjechisch was. 
• In 1921 verhuisde naar Londen (Engeland). 
• Hierdoor kon uitkomen voor Engelend, Tsjechoslowakije 

en Rusland en dat ook deed. 
• In 1926 het eerste “Girls Open Championship” won. 
• In 1927 de eerste Dameskampioen Schaken werd. 
• Kampioen bleef tot aan haar dood. 
• In 1944 al op 38 jarige leeftijd overleed door een Duits 

bombardement op Londen. 
• Getraind werd door Géza Maróczy, ook coach van Max 

Euwe. 
• In 1931 van de latere wereldkampioen Max Euwe wist te 

winnen. 
• Haar grootste rivale de Duitse Sonja Graf was (zie foto). 
• Voornamelijk sterk was in positiespel en het eindspel. 
• Schaken voor dames op de kaart heeft gezet en veel 

heeft gepromoot. 
• Schaakcolumniste was voor de krant. 
• Belachelijk werd gemaakt door Albert Becker, die het 

ridicuul vond dat zij als vrouw mee deed aan Carlsbad 
Chess Tournament en voorstelde dat iedereen die van 
haar verloor lid werd van de “Vera Menchik Club”. 

• Zoete wraak nam op Albert Becker door van hem te 
winnen tijdens dit toernooi en hem dus als eerste lid te 
maken van de club. 

• Ook de volgende heren lid maakte van de club: Eero 
Böök, Conel Hugh O'Donel Alexander, Abraham Baratz,  
Edgard Colle, Max Euwe, Harry Golombek, Mir Sultan 
Khan, Frederic Lazard, Lajos Steiner, Brian Reilly, Karel 
Opočenský, Jacques Mieses, Samuel Reshevsky, Stuart 
Milner-Barry, Friedrich Sämisch, George Alan Thomas, 
William Winter en Frederick Yates. 

• Is geëerd door de cup van de Women Chess Olympiad 
naar haar te vernoemen. 

 

 
 

Sonja Graf (l) en Vera Menchik (r) in 1936. 
 
 

Verhuizing SG Overschie 
Na ruim 25 jaar moet SG Overschie helaas haar clublokaal 
aan de Rodenburgstraat verlaten, maar intussen hebben we 
een mooi nieuw onderkomen gevonden in Het Prachthuis. 
Niet alleen ons adres, maar ook ons telefoonnummer gaat 
veranderen. Per 1 januari 2014 is ons adres en nummer: 
 
Het Prachthuis 
Abtsweg 2 
3042 GD Rotterdam  
Tel. 010 - 462 70 63 

Niels “Otis” van Diejen 
Sommige foto’s op Facebook moet je gewoon met zoveel 
mogelijk mensen delen en in de archieven vastleggen. Zeg 
nou zelf wanneer zie je nu een koe en aap boodschappen 
doen bij Albert Heijn? 
 

   

Otis (uit Barnyard) en George (uit Nieuwsgierig Aapje). 
 
 

Tata Steel Chess 2014 
Van 10 januari t/m 26 januari 2014 is het weer tijd voor het 
Tata Steel Chess Tournament, waar ook dit jaar weer enkele 
clubgenoten aan zullen meedoen. Dat het toernooi in Wijk 
aan Zee enorm populair is blijkt uit het binnen zeer korte tijd 
bereiken (21 november) van het maximaal aantal deelnemers 
voor de weekendvierkampen en tienkampen. Inschrijven 
hiervoor kan nog wel, maar dan moet je voorlopig genoegen 
nemen met een plaats op de wachtlijst. Bij de dagvierkampen 
is er nog wel plaats. 
 
Om het toernooi nog meer allure en de schaaksport een nog 
breder podium te geven, zullen de grootmeesters uit de A-
groep één dag in het Rijksmuseum in Amsterdam en één dag 
op het High Tech Campus Eindhoven spelen. In tegenstelling 
tot dit jaar zullen de topschakers in twee groepen de strijd 
met elkaar aangaan. Voorheen waren dat drie groepen. De 
opzet van de amateurtoernooien blijft onveranderd. Helaas 
kunnen we dit jaar niet genieten van de giganten Carlsen en 
Anand. Zij hebben aangegeven hun rust te prefereren na de 
WK-tweekamp, maar desondanks is het deelnemersveld ook 
de 76e editie ijzersterk. 
 
Nr. Naam Land Rating Positie 
1 GM Levon Aronian ARM 2795 3 
2 GM Hikaru Nakamura USA 2783 5 
3 GM Fabiano Caruana ITA 2779 6 
4 GM Boris Gelfand ISR 2765 9 
5 GM Sergey Karjakin RUS 2762 10 
6 GM Leinier Dominguez CUB 2753 12 
7 GM Anish Giri NED 2749 15 
8 GM Arkadij Naiditsch GER 2724 26 
9 GM Wesley So PHL 2706 41 
10 GM Loek van Wely NED 2693 55 
11 GM Richard Rapport HUN 2676 71 
12 NN Nog niet bekend NN NN NN 
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Overschie 1
Terecht Onbeslist 
Terecht onbeslist, zo zou ik de uitkomst van de eerste ronde 
willen noemen. Zo’n eerste ronde weet eigenlijk niemand hoe 
de krachtsverhoudingen dit seizoen zijn. Een aantal van de 
verenigingen hebben versterkingen kunnen noteren, anderen 
meer aderlatingen. De eerste indicatie hiervan in onze poule 
(3G) blijken dan uit de officiële opstellingen van de KNSB. 
Daarin nemen wij de achtste plaats in en onze tegenstander 
in die eerste ronde heeft gemiddeld slechts 8 ELO-punten 
meer. Die eerste wedstrijd, terug in de KNSB-competitie, is 
sowieso spannend. En dan moeten we ook nog eens met 
een nieuw tempo spelen waarbij de spelers er per zet een 
halve minuut bij krijgen. Dat is toch even wennen. We 
reisden dus vol verwachting naar ’s Hertogenbosch om daar 
aan te treden tegen HMC Calder 3. 
 
Nabeschouwing 
Dat werd spannend. Soms leek het of wij beter stonden, dan 
weer niet en tot slot hoopten we tegen beter weten in dat we 
nog zouden kunnen zegevieren maar Henri (8), die ons in 
spanning hield, had gewoon nergens ook maar gewonnen 
gestaan al zag het er optisch misschien beter uit. Willem (7) 
had zijn dag niet en werd supersonisch snel van het bord 
gemept door een aanstormend jeugdig talent. Zelf vond hij 
die partij in aanmerking komen voor een schoonheidsprijs, 
maar het werd slechts een eervolle vermelding. Die prijs viel 
overigens ten deel aan de in dezelfde zaal spelende 1e bord 
van HMC 1. 
Maurits (6) had zijn opponent al snel verleid tot een pionoffer 
dat de man nooit meer terugzag en Cor (5) kreeg een pion 
geoffreerd, nam die aan en die offeraar zag het kleinood 
nooit meer terug. Ronald (4) kreeg de rustige stelling waarin 
hij zo vaak excelleert maar die dag even niet en dus werd hij 
vakkundig van het bord gezet. 
De meest spraakmakende partijen werden aan de borden 2 
en 3 gespeeld. Albert (3) koos voor geweldige verwikkelingen 
maar die pakten niet goed voor hem uit. Ook zijn opponent 
raakte het spoor bijster en toen was er toch, plotseling 
eigenlijk wel, de rust van de remise. Henk (2) kwam redelijk 
in de verdrukking, maar bij Henk weet je het nooit. Op de 
website noemde ik zijn stelling gatenkaas maar hij had er 
blijkbaar wel kaas van gegeten, ontworstelde zich aan de 
greep van wit en spon een matnet. Prachtig. 
Erik (1) had ook bepaald zijn dag niet. De wijze waarop hij, 
eigenlijk vanuit de opening, in de verdrukking kwam was 
verontrustend en zo werd het toch nog 4 4. Een mooie 
middenmootplaats was ons verdiende loon! 
 
Partijen 
Wat is een verslag van een schaakwedstrijd zonder een 
enkele partij of partijfragment. Niks toch?  Dus daar gaan we 
ook wat aan doen. Voor de goede orde: commentaren zijn 
vooral van Fritz 11 (afgekort: Fr11). Als ik zelf wat te berde 
wil brengen dan doe ik dat voorafgegaan door mijn initialen: 
MD. Af en toe wordt een waardering door Fritz uitgesproken. 
Een positieve score is voordeel voor wit, een negatieve score 
wijst op voordeel voor zwart. De analyse is uitgevoerd in de 
‘blunder’-analyse mode met 60 seconden bedenktijd en 
drempelwaarde 60 (= ½ pion). 
 
J. van den Bersselaar (2145) - H.W. Ochtman (2147) 
KNSB Klasse 3G, Ronde 1, Bord 2, 21 september 2013 
 
We pakken de partij op na: 
 
25. Td1-f1 Dd8-d6 

 
 

26. Pc3-b5? ... 
  
Fr11: 26. Le3 (1.45/19); 26. Pxa4 Txa4, 27. f4 Txb4, 28. fxe5 
Dc5+, 29. Lc2 Td4 met gelijk spel. 
 
26. ... La4xb5 28. Lg5-e3!? ... 
27. Ld3xb5 e7-e6  (0,11) 
 
Fr11: Th4 verdiende de voorkeur (0,86). 
 
28. ... e6xd5 29. Le3-c5 ... 
    (-0,28) 
  
Fr11: Beter is 29. exd5 (+0,12). 
 
29. ... Dd6-h6 31. Kc1xd2 Kg8xf8 
30. Lc5xf8 Dh6xd2+ 32. e4xd5?! 
    (-0,54) 
  
Fr11:  Het verkeerde plan, beter was 32. h6. 
 
32. ... Ta8-d8 33. Kd2-c2 Pb6xd5 
 
MD: Dreigt met een paardvorkje. 
 
34. Kc2-b3 Tf7-f4 36. Tf1-c1 Td8-d4 
35. Lb5-c4 Pd5-e3   (-0,28) 
 
MD: Een typische zet voor de zwartspeler. Fritz kwam met 
Pxg2 of Txc4 of Pxc4. 
 
37. Lc4-e2?! ... 
 (-1,2) 
 
MD: Er dreigt nu g3 en zwart wordt teruggewezen. Hoewel 
zwart niet veel bedenktijd over had verzonk hij hier in diep 
gepeins. 
 
37. ... Td4-d2 
  (-0,76) 
 
MD: Het resultaat van diep gepeins en mogelijk gebaseerd 
op de klok van wit, die nog minder resterende tijd aangaf. 
Fr11 zou 37. ... Txb4+ hebben gespeeld, niet 37. … 
Pe3xg2?!, 38. Tc1xc7 Td4xb4+, 39. Kb3xa3 Tb4-a4+, 40. 
Ka3-b2 Tf4-b4+, 41. Kb2-a1. 
 
38. g2-g3?! ... 
(-1,4)  
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MD: Na 38. Lf1 waardeert Fritz de stand op -0,70. 
 
38. ... Tf4-d4 
  (-0,91) 
 
Fr11: deze zet kost een halve pion. Tf6 hield het voordeel 
beter vast. 
 
39. Le2-f1? 
 (-2.13)  . . .  
 
Fr11: Noodzakelijk was 39. Le2-b5 (-0.94/20). 
 
39. ... Td2-f2 40. Kb3xa3 Td4-d2? 
       (-0.86) 
 
Fr11: Beter is 40. .... Txf3 (-2.52/19). 40. ... Pxf1?!, 41. Thxf1  
[41. Tcxf1 Td3+, 42. Ka4 Txa2+ (42. ... Tfxf3?!, 43. Txf3+ 
Txf3, 44. Te1) 43. Kb5 Ta6 wint] 41. ... Td3+, 42. Ka4 Txa2+, 
43. Kb5 Td5+, 44. Tc5 Txc5+, 45. Kxc5 is ongeveer gelijk. 
Na 40. ... Txf3, 41. Tc3 Pc4+, 42. Kb3 Pd2+, 43. Kb2 Txf1, 
44. Txf1+ Pxf1, 45. Tf3+ Ke7, 46. Txf1 Txb4+, 47. Kc3 staat 
zwart gewonnen. 
 
41. Lf1-c4?? ... 
 (-6.00) 
 
Fr11: 41. Ka4-c6 (41. ... Txf1?!, 42. Thxf1 Pxf1, 43. Txf1 staat 
min of meer gelijk. 41. ... Txf3?!, 42. Lc4) 42. Ka5 Txf3, 
(42. ... Txf1, 43. Thxf1 niet 43. Tcxf1?? Pc4+, 44. Ka4 Tb2, 
45. Td1 b5#)  43. ... Pxf1, 44. Txf1 (-0,86/19). 
 
41. ... Tf2xf3?? 
  (-0.92) 
 
Fr11: Te laat, nu moest zwart met  41. ... Pxc4+ zijn voordeel 
(-6,0) vasthouden. Bijvoorbeekd 42. Txc4 b5, 43. Thc1 bxc4, 
44. Txc4 Txa2+, 45. Kb3 Tfb2+, 46. Kc3 Tc2+, 47. Kd3 Txc4, 
48. Kxc4 en zwart wint. 
 
42. Lc4-b3?? ... 
 (-4.58) 
 
Fr11: 42. Ka3-a4 (-0.92/19). 
 
42. … b7-b5 43. Th1-h4 … 
     (-6.23) 
  
Fr11: 43. Tc1xc7 (-4.55/22). 
 
43. … Tf3-f6  0-1 
 

Rinus Degeling 

Statistieken na Ronde 1 
Stand KNSB Klasse 3H na Ronde 1 
P Team N Mp Bp 
1 Philidor Leiden 1 1 2 6 
2 De Stukkenjagers 2 1 2 5 
3 Souburg 1 1 2 5 
4 HMC Calder 3 1 1 4 
5 Charlois Europoort 2 1 1 4 
6 Overschie 1 1 1 4 
7 DD 2 1 1 4 
8 Promotie 1 1 0 3 
9 DSC Delft 3 1 0 3 
10 Rokado 1 1 0 2 
 
Uitslagen Ronde 1 
HMC Calder 3 - Overschie 1 4 - 4 
Promotie 1 - De Stukkenjagers 2 3 - 5 
CharloisEuropoort 2 - DD 2 4 - 4 
Philidor Leiden 1 - Rokado 1 6 - 2 
DSC Delft 3 - Souburg 1 3 - 5 
 
Individuele uitslagen Ronde 1 
Raymond de Rooij - Erik Brandenburg 1 - 0 
J. v/d Bersselaar - Henk Ochtman 0 - 1 
Frits Obers - Albert Segers ½ - ½ 
Pierre Smeets - Ronald Ruijtenberg 1 - 0 
Gert de Rooij - Cor Feelders 0 - 1 
Loek Mostertman - Maurits de Jong 0 - 1 
Mahsa Bitalzadeh - Willem Hajenius 1 - 0 
Derk-Jan Morelis - Henri Krop ½ - ½ 
 
Individuele score na Ronde 1 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Henk Ochtman 1 1 2339 2145 
2 Cor Feelders 1 1 2186 1996 
3 Maurits de Jong 1 1 2175 1989 
4 Albert Segers 1 ½ 2060 2060 
5 Henri Krop 1 ½ 1886 1886 
6 Erik Brandenburg 1 0 1971 2184 
7 Ronald Ruijtenberg 1 0 1819 2031 
8 Willem Hajenius 1 0 1734 1922 
 
 

Eclatante Overwinning 
Eclatante overwinning, zo omschreef ik op onze webstek de 
uitkomst van de tweede ronde. Ik herhaal wederom: hoe de 
krachtsverhoudingen liggen moet nog blijken, maar op 
voorhand was ik niet gerust op een goede afloop van het 
thuisduel met Promotie uit Zoetermeer. We hadden al vaker 
de degens gekruist maar daar zijn wij bepaald niet altijd 
zonder kleerscheuren uit gekomen. Bovendien eindigden zij 
vorig seizoen op de derde plaats in 3F, maar toen speelde 
ook de (toen) 11 jarige Robby Kevlishvili nog mee en scoorde 
fors. Dit seizoen komt hij in de Meesterklasse uit voor SO 
Rotterdam 1. Dit enorme supertalent ontliepen we dus mooi. 
Natuurlijk hoop je altijd dat een succesje voor ons weggelegd 
zou zijn maar hoop is niet synoniem met verwacht. We waren 
kennelijk allemaal op de juiste spanning gebracht en dat 
resulteerde, achteraf,  in een symbolisch schouderklopje. We 
zijn goed uit de spreekwoordelijke startblokken gekomen en 
staan op een ietwat hoge 3e plaats, maar afnemen kunnen ze 
ons dat niet meer. 
 
Nabeschouwing 
Laten we de partijen maar eens in alfabetische volgorde 
beschouwen, dus beginnen we met Albert (5). Die had het 
weer eens ouderwets op z’n heupen. Snel stond hij gelijk, 
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daarna een beetje beter en zelfs overwegend gewonnen, 
maar helaas lag zijn snelheid te hoog voor de bocht en slipte 
hij de remisemarge weer binnen. Kon hij opnieuw gaan 
bouwen aan zijn voordeel en dat deed hij en dit keer zonder 
slippertjes. Fraai, dank! Cor (3) zit, vermoed ik, inmiddels op 
judo want hij begon al heel vroeg aan een verwurging. Hij 
kreeg een remisevoorstel, maar sloeg dat, na overleg met de 
teamleider, af. Niet dat hij duidelijk beter stond maar hij 
baseerde zich op zijn loperpaar waar de witspeler over loper 
en paard beschikte. Inherent aan een verwurging kwam wit 
toch even in ademnood en mocht een stuk en de partij 
inleveren. Erik (1) gaf deze ronde wel het goede voorbeeld 
aan de troepen die hij aanvoerde. Een fraai dameoffer. Nou 
ja, offer? Hij kreeg er een toren, paard en twee pionnen voor 
en hield de witte monarch in het centrum en in het spervuur 
van zijn stukken. De goede lezer begrijpt dat dat geen doen 
was, een soepele overwinning. Henk (2) zat niet alleen 
alfabetisch naast Erik. Hij trof de zwaarste tegenstander, 
maar daaraan trekt hij zich eerder op dan dat hij onder de 
indruk lijkt. Veel viel er in deze positionele partij niet te 
beleven. Nou ja, onderhuids misschien, maar plotseling 
gooide zwart een knuppeltje in Henks hoenderhok. Die beet 
fel van zich af en stond ietsje beter maar uiteindelijk greep hij 
toch naar de noodrem van herhaling van zetten. Henri (8) 
had zijn dag niet. Hij verviel in een oude fout: teveel tijd 
gebruiken en hij slaagde niet in het verzetten van de bakens. 
Winstkansen heeft hij zeker gehad, maar op het moment 
suprême verspeelde hij een tempo en toen begon zich die 
tijdconsumptie te wreken. Jammer, het had zo mooi kunnen 
zijn. Maurits (4) heeft duidelijk nooit last van het tempo omdat 
hij vrijwel altijd sneller is dan zijn opponent. Kwam hij dan 
beter te staan? Nou, nee maar in het eindspel verspeelde 
zwart een pion en daar wist Maurits wel raad mee. Alle 
andere pionnen gingen van het bord en het resterende 
toreneindspel werd winnend afgesloten. Ronald (6) kwam wel 
iets beter uit de opening, maar ook bij hem was een 
kleinigheid voldoende om het evenwicht te herstellen. Sterker 
nog, er viel “geen moer” meer te beleven en dus werd de 
vrede, na overleg, getekend. Ook zonder overleg, zo bewees 
Willem (7), kan er remise worden gespeeld. Via een 
interessante openingsbehandeling, mijn vermoeden dat 
Willem het allemaal al weleens gezien had kreeg ik niet 
bevestigd, belandden de heren in een stelling waar alle leven 
uit geweken leek. Dan rest slechts het handen schudden. 
 
Partijen 
Wat betreft commentaren: zie bij Partijen  in ronde 1. 
 
B. Ahlers (2050) – E. Brandenburg (2134) 
KNSB Klasse 3G, Ronde 2, Bord 1, 2 november 2013 
 
We pakken de partij op na: 
9. e2-e4 ... 
 

 

9. ... Pf6xe4 12. Dd1-f3 De4xd4+ 
10. f3xe4 Dd8-h4+ 13. Kd2-e1 Tf8-d8 
11. Ke1-d2 Dh4xe4 14. Lc1-e3? ... 
     
Fr11: 14. Lg5 (0,52) en dat is een flinke slok op een borrel. 
 
14. ... Lb4xc3+ 18. Pe3xf5 e6xf5 
15. Ke1-f2 Lc3xb2 19. Lf1-c4 La1-d4+ 
16. Le3xd4 Lb2xd4+ 20. Kf2-g3 Pb8-d7 
17. Pc4-e3 Ld4xa1   (-1,67) 
 
Fr11: Mijn voorkeur zou direct 20. ... g6 (-1,71) zijn. 
 
21. Df3xf5 Pd7-e5 23. Lc4-a2 Ta8-f8 
22. Th1-f1 Td8-d7   (-1,85) 
 
Fr11: Ook nu verdient 23. ... g6 (-2,00) de voorkeur. 
 
24. Tf1-f4 Ld4-c3 
  (-2,03) 
 
Fr11: blijft de voorkeur geven aan 24. ... g6 (-2,32). 
 
25. h2-h3 Td7-d2 26. La2-b1 ...  
 

 
 
26. ... Pe5-g6 
  (-1.85) 
 
Fr11: 26. ... g6, 27. Dg5 Te2, 28. Tf1 Pc4, 29. Ld3 Pd2, 
30. Lxe2 Pe4+, 31. Kh4 Pxg5, 32. Kxg5 Te8, 33. Ld3 Ld2+, 
34. Kh4 Td8, 35. Lc2 Kg7 (-3.10/20) en zwart wint. 
   
27. Tf4-e4 Td2-d5 29. Kg3-f2 Td5-d2+ 
28. Df5-f3 Lc3-e5+ 30. Te4-e2 Tf8-d8 
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31. Lb1-a2?? ... 
 (-4.84) 
 
Fr11: Aanzienlijk sterker is 31. Db3 Ld4+, 32. Ke1 Txe2+, 
33. Kxe2 Td7, 34. Lxg6 Te7+, 35. Kd2 hxg6, 36. Dg3 Lc5, 
37. Dd3 Kh7, 38. Dc4 Td7+, 39. Kc3 Ld4+, 40. Kb3 Le5, 
41. De4 (-1.39/19) al blijft zwart ook dan in het voordeel. 
 
31. ... Pg6-f4  0-1 

 
Rinus Degeling 

 
 

Statistieken na Ronde 2 
Stand KNSB Klasse 3H na Ronde 2 
P Team N Mp Bp 
1 Philidor Leiden 1 2 4 11 
2 Souburg 1 2 4 11 
3 Overschie 1 2 3 9½ 
4 Charlois Europoort 2 2 3 9 
5 De Stukkenjagers 2 2 2 8 
6 DSC Delft 3 2 2 7½ 
7 DD 2 2 1 7 
8 HMC Calder 3 2 1 6 
9 Promotie 1 2 0 5½ 
10 Rokado 1 2 0 5½ 
 
Uitslagen Ronde 2 
Souburg 1 - HMC Calder 3 6 - 2 
Rokado 1 - DSC Delft 3 3½ - 4½ 
DD 2 - Philidor Leiden 1 3 - 5 
De Stukkenjagers 2 - CharloisEuropoort 2 3 - 5 
Overschie 1 - Promotie 1 5½ - 2½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 2 
Erik Brandenburg - Ben Ahlers 1 - 0 
Henk Ochtman - Bernard Bannink ½ - ½ 
Cor Feelders - Bert Ouwens 1 - 0 
Maurits de Jong - Nico Peerdeman 1 - 0 
Albert Segers - Paul van der Werve 1 - 0 
Ronald Ruijtenberg - Henk Noordhoek ½ - ½ 
Willem Hajenius - Jan Blankespoor ½ - ½ 
Henri Krop - Jan van den Bergh 0 - 1 
 
Individuele score na Ronde 2 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Cor Feelders 2 2 2249 1996 
2 Maurits de Jong 2 2 2207 1989 
3 Henk Ochtman 2 1½ 2364 2145 
4 Albert Segers 2 1½ 2251 2060 
5 Erik Brandenburg 2 1 2122 2184 
6 Ronald Ruijtenberg 2 ½ 1828 2031 
7 Willem Hajenius 2 ½ 1733 1922 
8 Henri Krop 2 ½ 1711 1886 
 
 

Nipte Nederlaag 
Nipte nederlaag, zo laat zich het resultaat van de 3e ronde 
omschrijven al koos ik voor de kant de titel ‘Vijfde plaats voor 
Schaakgenootschap’ en ‘Met 5e plaats de winter door’ voor 
onze website. Alle drie de koppen zijn juist hoewel de winter 
misschien iets te royaal is. Ik dacht daarbij meer aan de 
winterstop bij het voetbal, maar een feit is dat wij uit drie 
wedstrijden drie wedstrijdpunten en 13 bordpunten haalden. 
Dat laatste is dus ruim 54% waard. Als je jezelf niet kietelt 
lach je nooit! 
Het was weer een echte reünie daar “op Zuid”. Logisch, want 
bijna iedereen kent iedereen. Drie teams van Charlois 

Europoort moesten het in 1B tegen ASV (6-4), in 3G tegen 
Overschie (4½-3½) en in 3E tegen Bergen op Zoom (4½-3½) 
opnemen. Wij zaten keurig in het midden van al dit geweld, 
maar gingen daar ook geruisloos onderuit. Het was wel lang 
spannend, maar aan de overwinning hebben wij hooguit 
mogen ruiken. 
 
Nabeschouwing 
Zoals gebruikelijk doen we het nabeschouwen in volgorde 
van het beëindigen van de partijen en dus beginnen we met 
Maurits, die dit keer aan het eerste bord was gezet met de 
opdracht niet te verliezen. Hij kweet zich bijzonder goed van 
die taak en na 15 zetten stelde hij na overleg in iets betere 
stelling het eerste halfje veilig (½-½). Erik (2) volgde zijn 
voorbeeld al gauw. Al moet vanwege de geschiedschrijving 
worden aangegeven dat in dit geval de witspeler na 20 zetten 
deling van het punt aanbood. Dat werd door Erik, die iets 
minder stond, na overleg geaccepteerd (1-1). 
En toen werd het een tijdje stil. Erik en ik liepen de borden, 
maar eens af en probeerden ons een oordeel te vormen 
omtrent de stand op de overige borden. Nou we zagen veel 
verkeerd. Bord 3 remise met kansen, bord 4 moeilijk maar te 
houden, bord 5 gelijk, bord 6 ziet er goed uit. Bord 7 uhm, 
gaat dat wel goed? Bord 8, dat gaat mis, voor ons dan. De 
praktijk toonde aan dat we er nogal naast kleunden. Of 
kleunden die spelers nou mis. 
 
Henri (8) was de volgende die mij benaderde of hij remise 
mocht aanbieden. Hij stond, dacht hij iets beter maar had 
minder bedenktijd over. Dat laatste is best het vermelden 
waard hoewel niet ongewoon voor Henri, maar dit keer kwam 
zijn tegenstander ruim twintig minuten te laat binnen maar 
toch stond Henri na circa anderhalf uur bijna twintig minuten 
achter in bedenktijd. Mede met oog op het ratingverschil 
werd besloten dat remisebod een kans te geven en het werd 
spoorslags geaccepteerd (1½-1½). Bij onze Cor (6) gaan de 
combinaties altijd diep en hij houdt ook van onconventionele 
stellingen. Daarom moeten we het weloverwogen oordeel 
van broeder Fritz nog even afwachten. Zoals gemeld zagen 
Erik, ik en uiteraard Cor het zonnig in maar de matcombinatie 
faalde schromelijk. Cor begon ernstig aan zijn verstand te 
twijfelen toen zijn Dg1+ werd beantwoord met Kxg1. Einde 
oefening (2½-1½). 
Nee, dan Willem (7), die heeft ook diepe combinaties en de 
zijne klopten dit keer wél. Erik en ik dachten dat Willem een 
pion had weg geblunderd, maar het bleek een offer van een 
vergiftigd exemplaar. Dit was de tweede jongedame die 
Willem te bestreden kreeg, maar door concentratie op het 
bord lukte het nu prima die in de val te lokken en met enkele 
krachtzetten over de f-lijn haalde hij de buit binnen (2½-2½). 
Voor Albert (4) hadden Erik en ik een lastig eindspel in petto, 
maar ook dit zagen we niet goed. Albert hield het hoofd koel, 
misschien deed de witspeler dat onvoldoende en kwam eens 
informeren of hij op remise kon aansturen dan wel alle op 
haren en snaren moest zetten om te winnen, want hij had in 
zijn ogen een klein plusje. We werden het er over eens dat 
het plusje weinig voorstelde, maar hij mocht het proberen. 
Dat deed hij maar het was inderdaad niks en het werk niks 
(3-3).  
 
Onze Henk (3) had inmiddels zijn hand volledig overspeeld, 
waren zijn kansen slechts een fata morgana en was zijn 
koning in een spervuur van vijandelijke stukken beland. We 
zullen er maar het zwijgen toe doen (4-3). Nu rustte op de 
schouders van Ronald (5) de zware taak zijn pluspion te 
verzilveren, maar dat valt om de dooie dood niet mee met 
lopers van ongelijke kleur. Uiteraard probeerde Ronald dat 
nog maar hij zou, volgens zijn tegenstander, van Magnus 
Carlsen niveau moeten zijn om dit nog te winnen. Scherp 
gezien, dat niveau heeft Ronald net niet en dus remise 
(4½-3½). Toch kregen wij daarmee meer dan we op grond 
van de ratingverhouding konden verwachten. We hadden 
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met 4,66 -3,34 moeten verliezen maar die score accepteert 
de bond dan weer niet. 
Op één derde van de competitie kunnen we concluderen dat 
we de nummers 2, 7 en 9 hebben gehad en daar 50% uit 
haalden. Als we met de huidige samenstelling kunnen 
doorknokken en iets meer zelfvertrouwen tonen dan moet het 
mogelijk zijn om ons dit seizoen te handhaven. 4 januari a.s. 
is de belangrijke wedstrijd tegen Philidor en wanneer we die 
met goed resultaat afsluiten dan mogen we fier vooruitzien. 
Ik wens alle lezers een voorspoedig en succesvol 2014 toe! 

 
Rinus Degeling 

 
 

Statistieken na Ronde 3 
Stand KNSB Klasse 3H na Ronde 3 
P Team N Mp Bp 
1 Souburg 1 3 6 17½ 
2 Charlois Europoort 2 3 5 13½ 
3 Philidor Leiden 1 3 4 14 
4 De Stukkenjagers 2 3 4 13 
5 Overschie 1 3 3 13 
6 DSC Delft 3 3 3 11½ 
7 Promotie 1 3 2 11 
8 DD 2 3 2 11 
9 HMC Calder 3 3 1 8½ 
10 Rokado 1 3 0 7 

Uitslagen Ronde 3 
HMC Calder 3 - Promotie 1 2½ - 5½ 
CharloisEuropoort 2 - Overschie 1 4½ - 3½ 
Philidor Leiden 1 - De Stukkenjagers 2 3 - 5 
DSC Delft 3 - DD 2 4 - 4 
Souburg 1 - Rokado 1 6½ - 1½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 3 
Hans Uitenbroek - Maurits de Jong ½ - ½ 
Robin Lecomte - Erik Brandenburg ½ - ½ 
Marcel Schroer - Henk Ochtman 1 - 0 
Jelle Wiering - Albert Segers ½ - ½ 
Lendert v/d Ouden - Ronald Ruijtenberg ½ - ½ 
Arjen Kouwenhoven - Cor Feelders 1 - 0 
Nancy Kirana - Willem Hajenius 0 - 1 
Maurice Manoch - Henri Krop ½ - ½ 
 
Individuele score na Ronde 3 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Maurits de Jong 3 2½ 2254 1989 
2 Albert Segers 3 2 2174 2007 
3 Cor Feelders 3 2 2103 2004 
4 Henk Ochtman 3 1½ 2173 2158 
5 Erik Brandenburg 3 1½ 2132 2134 
6 Willem Hajenius 3 1½ 1905 1918 
7 Ronald Ruijtenberg 3 1 1931 1982 
8 Henri Krop 3 1 1711 1835 
 

 
 

Overschie 2 
Matige Start 
Donderdag 3 oktober 2013 moesten wij uit spelen tegen het 
derde team van Sliedrecht. Een vrij jong team en vorig jaar 
gepromoveerd uit de derde klasse. Wij zijn in tweede klasse 
op papier torenhoog favoriet, want wij hebben de hoogste 
gemiddelde rating. Alle teams schommelen qua rating rond 
de 1650 punten terwijl wij +1800 op de mat leggen. Zou een 
eitje moeten zijn denk je dan. Sliedrecht speelt in een café op 
de eerste verdieping. Aan de barzijde is de interne competitie 
bezig terwijl wij in het serieuze kamertje worden gezet. Om 
20:00 uur gaat de wedstrijd dan eindelijk beginnen. 
 
Bord 1: Han Smit - Andrew Mensing (0-1) 
Han ging agressief met zijn paard richting het veld f7. Zo is 
Overschie ooit groot geworden. Alleen deed het paard daar 
niet al te veel. Zijn tegenstander profiteerde daarvan en wist 
gaten in de pionnenstructuur van Han te maken, met als 
resultaat een verlies voor Han. Han becommentarieerde zijn 
partij als volgt: “Stond in eerste instantie slecht, daarna goed 
en uiteindelijk verloren”.  
 
Bord 2: Adrian Mensing - Jeroen v/d Meer (1-0) 
Jeroen trapte na een zet of zes in een openingsgrapje, dat 
hem een stuk voor 2 pionnen kostte. Dat kan gebeuren in het 
begin van de partij. Je moet nog een beetje bijkomen van de 
reis en de koffie moet dan nog zijn werk doen. Daarbij had 
Jeroen geen enkele compensatie, de witte stukken stonden 
actief en Jeroen had geen aanknopingspunten. Dat werd dus 
een erg vervelend avondje. Zijn tegenstander consolideerde 
daarna lang zonder echt gevaarlijk te worden en verbruikte 
daarbij veel tijd. Dat bood hoop hoewel Jeroen door dat spel 
zelf nog steeds geen enkele tegenkans kreeg. Nadat zijn 
tegenstander nog maar vijf minuten had begon hij opeens te 
snelschaken en werden helaas snel veel stukken geruild. Met 
een stuk meer bleef zijn tegenstander kalm, zelf deed Jeroen 
het ook enigszins onhandig door de laatste stukkenruil niet te 

verhinderen. Met iets meer dan een halve minuut voor zijn 
tegenstander op de klok liepen twee pionnen richting Jeroen 
zijn koning en kon hij opgeven. 
 
Bord 3: Arnout van Kempen - Henk Prinst (1-0) 
Er kwam de Kan-variant van het Siciliaans op het bord. Mijn 
tegenstander speelde erg vlot en uit de analyse bleek dat hij 
dit soort standen meerdere malen op het bord heeft gehad. 
Na een niet sterke 14e zet kreeg zwart daarna het betere van 
het spel. Op de 23e zet ‘offerde’ zwart zijn toren tegen loper 
en pion maar ik kon niet vermijden dat ik nog een pion zou 
kwijtraken. Daarna stond zwart duidelijk beter. Ik heb lange 
tijd verloren gestaan, maar rond zet 34 bleek de stand min of 
meer in evenwicht volgens Fritz. 
 

 
 

Stand na 36. ... Ld4xb2 
 
Na mijn 41e zet kon zwart meteen opgeven. Een mazzeltje! 
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Stand na 41. Pe4-d6 ... 
 
Bord 4: Joost Stoker – Daan Smit  (1-0) 
Daan speelde sterk en kwam goed uit de opening. Hij kwam 
een kwaliteit voor te staan, maar zijn koningsstelling was wat 
onveilig. Zijn tegenstander moet wel de best mogelijke zetten 
hebben gedaan en Daan daarentegen juist niet, waardoor 
het alsnog gevaarlijk werd voor Daan en hij uiteindelijk moest 
kapituleren. In de analyse met enkele zeer sterke schakers 
bleek hoe Daan had kunnen winnen.  
 
Bord 5: Aad Everwijn - Kees v/d Does (½-½)  
Aad stond de hele wedstrijd wat minder en toen ik klaar was 
met mijn partij duidelijk minder. Ik ging mijn partij analyseren 
met mijn tegenstander in de veronderstelling dat wij zouden 
verliezen. Toen het wedstrijdformulier door Daan getekend 
werd, begreep ik dat Aad remise had bereikt en dat wij gelijk 
hadden gespeeld. Een hele opluchting. 
 
Bord 6: Martijn Stoker - Hans Doornheim (½-½)  
Hans was invaller en ruilde snel stukken af. Zijn tegenstander 
stond daar ook niet onwelwillend tegenover. De stelling was 
in evenwicht en met beide een loper (verschillende kleur), 
toren en een aantal pionnetjes werd tot remise besloten. 
  
Bord 7: Rob de Wilt - Peter Vis (1-0) 
Rob speelde als enige van SGO tegen een speler met een 
hogere rating. Al was het verschil niet zo groot. Slechts 16 
punten. Rob speelde een attractieve partij en het had een 
open karakter. Na de nodige tactische verwikkelingen kwam 
Rob beter te staan en won verdiend. 
 
Bord 8: Jorik Klein - Serge Erdtsieck (0-1) 
Serge kwam rond zet 20 een pion voor te staan, waarna wit 
sloeg met de loper op h6. Dit zag er even spannend uit, maar 
wit ging iets te optimistisch te werk en strooide met nog een 
stukoffer. Serge speelde op sommige momenten iets te 
behoudend, maar uiteindelijk stond wit op zet 44 zoveel 
materiaal achter dat zelfs de Fritzmeter het niet meer bol kon 
werken. Goede overwinning. 
Hopelijk zijn wij na dit uiteindelijk fortuinlijke gelijkspel op tijd 
wakker geworden en worden er geen punten meer gemorst. 
 

Arnout van Kempen 
 

 

Statistieken na Ronde 1 
Uitslagen Ronde 1 
Shah Mata 2 - Messemaker 1847 3 4½ - 3½ 
Sliedrecht 3 - Overschie 2 4 - 4 
IJsselmonde 1 - Hoekse Waard 1 3½ - 4½ 
Spijkenisse 3 - De Willige Dame 2 6 - 2 

Stand RSB Klasse 2B na Ronde 1 
P Team N Mp Bp 
1 Spijkenisse 3 1 2 6 
2 Hoekse Waard 1 1 2 4½ 
3 Shah Mata 2 1 2 4½ 
4 Sliedrecht 3 1 1 4 
5 Overschie 2 1 1 4 
6 Messemaker 1847 3 1 0 3½ 
7 IJsselmonde 1 1 0 3½ 
8 De Willige Dame 2 1 0 2 
 
Uitslagen Ronde 1 
Shah Mata 2 - Messemaker 1847 3 4½ - 3½ 
Sliedrecht 3 - Overschie 2 4 - 4 
IJsselmonde 1 - Hoekse Waard 1 3½ - 4½ 
Spijkenisse 3 - De Willige Dame 2 6 - 2 
 
Individuele uitslagen Ronde 1 
Andrew Mensing - Han Smit 1 - 0 
Adrian Mensing - Jeroen v/d Meer 1 - 0 
Henk Prins - Arnout van Kempen 0 - 1 
Joost Stoker - Daan Smit 1 - 0 
Kees van der Does - Aad Everwijn ½ - ½ 
Martijn Stoker - Hans Doornheim ½ - ½ 
Peter Vis - Rob de Wilt 0 - 1 
Jorik Klein - Serge Erdtsieck 0 - 1 
 
Individuele score na Ronde 1 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Arnout van Kempen 1 1 2000 1886 
2 Rob de Wilt 1 1 1843 1632 
3 Serge Erdtsieck 1 1 1806 1763 
4 Aad Everwijn 1 ½ 1734 1810 
5 Hans Doornheim 1 ½ 1549 1814 
6 Jeroen v/d Meer 1 0 1631 1871 
7 Han Smit 1 0 1652 1929 
8 Daan Smit 1 0 1530 1745 
 
 

Klinkende Zege 
Alweer een uitwedstrijd. Ditmaal tegen het eerste team van 
Hoeksche Waard in sporthal Cromstrijen te Numansdorp. De 
reis er naartoe was er één met erg veel files op de weg, maar 
gelukkig waren we bijtijds vertrokken en dus kon de wedstrijd 
bijna op tijd beginnen. Het leuke aan spelen in een sporthal 
is dat je meerdere sporten beoefend ziet worden. Zo was er 
beneden een judoklas (gemengd!) te zien en daarnaast werd 
er gevolleybald. Het is wel wat lawaaiïg, maar een beetje 
levendigheid is ook niet weg. 
 
Bord 1 
Han speelde héél lang door tegen Walter van Dijk. Stelling 
was waarschijnlijk remise (lopers van ongelijke kleur, gelijk 
aantal pionnen), maar zijn tegenstander had zeer weinig tijd 
over en ging door zijn vlag (0-1). 
 
Bord 2 
Daan speelde tegen Bas van Dijk en als dit de broer is van 
Walter van Dijk dan zou aan de eerste twee borden een ware 
broederstrijd zijn geleverd. Dat is vrij uniek denk ik. Daan 
kwam een kwaliteit voor te staan, speelde het goed uit en 
won verdiend (0-1). 
 
Bord 3 
Arnout van Kempen speelde tegen Rob Bedeaux. Wit kwam 
goed uit de opening en won ook een kwaliteit. In de aanval 
ging het hard en het punt was vrij snel binnen (0-1). 
 
Bord 4 
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Jeroen speelde tegen Gert van Driel, die erg verdedigend 
speelde en dat  niet op de beste manier deed. Jeroen kreeg 
steeds meer overwicht en wit kon niets meer uitrichten tegen 
de aanval en Jeroen won overtuigend (0-1). 
 
Bord 5 
Ruud-Jan was als eerste klaar tegen Jarek Kocuba. Ruud-
Jan won snel een pion en daarna ging het snel mis met 
zwart. Een aftrekaanval bracht uiteindelijk de makkelijke 
overwinning. Ruud-Jan kon dus snel naar de bar om de 
bekerwedstrijd PSV-Roda te gaan zien (0-1). 
 
Bord 6 
Aad speelde tegen Frans op de Beek en er valt niet veel 
meer te zeggen dat ook hij makkelijk heeft gewonnen (0-1). 
 
Bord 7 
Rob speelde tegen Cees van der Velden en met een klein 
gelukje in een aanvalspartij werd zwart verslagen (0-1). 
 
Bord 8 
Serge speelde tegen Cees van den Berg. Serge stond erg 
goed, maar wilde in de tijdnood van zijn tegenstander een 
slimme zet doen. Helaas beschikte zijn tegenstander over 
een nog slimmere zet (je moet het maar zien) en plots stond 
Serge verloren, want hij moest zijn dame geven voor een 
toren. Ondanks de geringe tijd voor zijn tegenstander kon 
Serge niet voorkomen dat hij binnen de toegestane tijd werd 
mat zou worden gezet. Beetje jammer want anders was een 
maximumscore gerealiseerd geweest (1-0). 
 

Arnout van Kempen 
 
 

Statistieken na Ronde 2 
Stand RSB Klasse 2B na Ronde 2 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 2 2 3 11 
2 Sliedrecht 3 2 3 9 
3 Shah Mata 2 2 3 8½ 
4 Spijkenisse 3 2 2 9½ 
5 Messemaker 1847 3 2 2 8 
6 Hoekse Waard 1 2 2 5½ 
7 IJsselmonde 1 2 1 7½ 
8 De Willige Dame 2 2 0 5 
 
Uitslagen Ronde 2 
De Willige Dame 2 - Sliedrecht 3 3 - 5 
Messemaker 1847 3 - Spijkenisse 3 4½ - 3½ 
Hoekse Waard 1 - Overschie 2 1 - 7 
IJsselmonde 1 - Shah Mata 2 4 - 4 
 
Individuele uitslagen Ronde 2 
Walter van Dijk - Han Smit 0 - 1 
Bas van Dijk - Daan Smit 0 - 1 
Rob Bedeaux - Arnout van Kempen 0 - 1 
Gert van Driel - Jeroen v/d Meer 0 - 1 
Jarek Kocuba - Ruud-Jan Kloek 0 - 1 
Frans op de Beek - Aad Everwijn 0 - 1 
Cees van der Velden - Rob de Wilt 0 - 1 
Cees van den Berg - Serge Erdtsieck 1 - 0 
 
Individuele score na Ronde 2 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Arnout van Kempen 2 2 2058 1886 
2 Rob de Wilt 2 2 1913 1632 
3 Aad Everwijn 2 1½ 1867 1810 
4 Ruud-Jan Kloek 1 1 1793 1800 
5 Jeroen v/d Meer 2 1 1792 1871 

6 Han Smit 2 1 1786 1929 
7 Daan Smit 2 1 1692 1745 
8 Serge Erdtsieck 2 1 1541 1763 
9 Hans Doornheim 1 ½ 1549 1814 
 
 

Sterke Laatse in MFA Rodenburg 
Deze avond wordt onze eerste thuiswedstrijd. De nummer 
één (SG Overschie 2) tegen de nummer laatst (De Willige 
Dame 2). Vanwege vermoedelijk parkeerperikelen begon de 
wedstrijd later dan acht uur. Na een inleidend praatje van 
onze wedstrijleider Erik Brandenburg over mobiele telefoons 
begon de wedstrijd. Dit was helaas de laatste wedstrijd die 
Overschie 2 in de MFA Rodenburg speelde. Snik. 
 
Bord 1 
Han speelde vrij snel remise. Wit had twee paarden op e5 en 
g5 en die vielen het voor Overschie oh zo belangrijke veld f7 
aan. Han durfde het blijkbaar niet aan om kort te rocheren en 
speelde zijn toren naar f8 waardoor de rochade niet meer 
mogelijk was. Maar meer dan dit voordeeltje zag wit blijkbaar 
niet en bood remise aan (½-½). 
 
Bord 3 
Arnout speelde met zwart een Semi Slavische opening. Wit 
speelde het tam, maar degelijk. Even werd het spannend met 
mogelijke stukoffers richting veld h7 met de koning op g8. 
Toen wit later in de partij met de pion terug nam i.p.v. met de 
toren kwam Arnout beter te staan. Even later een pion voor 
en na een mindere zet van wit een kwaliteit. Nog iets later 
was het helemaal uit (1-0). 
 
Bord 4 
Jeroen speelde met wit een Morra Gambiet en dat is altijd 
een opening waarmee je het intiatief hebt. Zijn tegenstander 
speelde vrij passief en dat werd hardhandig afgestraft. Met 
een koningsaanval was het snel gedaan (1-0). 
 
Bord 2 
Daan speelde met wit tegen een opening, die met de zetten 
d6, Pf6, e5 en Pd7 de richting van De Leeuw op leek te 
gaan. Ecthter week zwart af en deed enkele verdachte 
zetten. Het was te verdacht en Daan kreeg snel een stelling 
in handen waarbij zwart geen verweer meer had tegen de 
aanval van Daan. Ook een snelle overwinning (1-0). 
 
Bord 6 
Aad speelde met wit wat passief maar kreeg dankzij hulp van 
de tegenstander ook een goede stelling in handen. Dat was 
voor Aad een inkoppertje (1-0). 
 
Bord 5 
Ruud-Jan was dit keer niet de eerste. Met zwart bouwde hij 
langzaam een goede stelling op en wist zijn voordeel almaar 
te vergroten. Met een mooie aanval op de witte koning werd 
zijn spel beloond (1-0). 
 
Bord 7 
Rob was nog niet helemaal wakker en met een Nimzo-indier 
kwam hij snel een stuk achter. Had iets te maken met Da4 
schaak en een ongedekte loper. Na Pc6, die niet gedekt 
stond, sloeg de witte dame op c6 en Rob speelde toen Ld7. 
Het enige veld voor de witte dame was b7 maar wit liet niet 
toe dat de witte dame werd ingesloten. Ondanks lang en 
sterk verweer van Rob moest hij uiteindelijk capituleren (0-1). 
 
Bord 8 
Serge speelde met wit ondernemend, maar wist desondanks 
niet een gewonnen stelling te krijgen. Wit had een aktievere 
stelling maar wel een dubbelpion én een pion minder. Toch 
bleef het evenwicht bewaard want zwart stond wat passief. 
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Helaas verloor Serge in de uitvluggerfase op de klok met 
slechts 4 seconden over voor zijn tegenstander. Het was een 
remise stand maar Serge had nog kunnen proberen remise 
te claimen, maar liet dan na (0-1). 
 

Arnout van Kempen 
 
 

Statistieken na Ronde 3 
Stand RSB Klasse 2B na Ronde 3 
P Team N Mp Bp 
1 Overschie 2 3 5 16½ 
2 Sliedrecht 3 3 5 14 
3 Shah Mata 2 3 5 13½ 
4 Spijkenisse 3 3 4 16 
5 Messemaker 1847 3 3 2 11 
6 Hoekse Waard 1 3 2 8½ 
7 IJsselmonde 1 3 1 9 
8 De Willige Dame 2 3 0 7½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 3 
Han Smit - Hans Berrevoets ½ - ½ 
Daan Smit - Johan Went 1 - 0 
Arnout van Kempen - Pieter Sandijck 1 - 0 

Jeroen v/d Meer - Paul de Roos 1 - 0 
Ruud-Jan Kloek - Wim de Graaf 1 - 0 
Aad Everwijn - W. Weerdensteijn 1 - 0 
Rob de Wilt - Cor Paans 0 - 1 
Serge Erdtsieck - Han van Gorkom 0 - 1 
 
Uitslagen Ronde 3 
Shah Mata 2 - Hoekse Waard 1 5 - 3 
Sliedrecht 3 - Messemaker 1847 3 5 - 3 
Spijkenisse 3 - IJsselmonde 1 6½ - 1½ 
Overschie 2 - De Willige Dame 2 5½ - 2½ 
 
Individuele score na Ronde 3 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Arnout van Kempen 3 3 2103 1886 
2 Aad Everwijn 3 2½ 1903 1810 
3 Ruud-Jan Kloek 2 2 1911 1800 
4 Jeroen v/d Meer 3 2 1846 1871 
5 Daan Smit 3 2 1829 1745 
6 Rob de Wilt 3 2 1714 1632 
7 Han Smit 3 1½ 1825 1929 
8 Serge Erdtsieck 3 1 1453 1763 
9 Hans Doornheim 1 ½ 1549 1814 
 

 
 

Overschie 3
Puntje tegen Dordrecht 5 
Op vrijdag 27 september jl. speelde het 3e team haar eerste 
wedstrijd van het nieuwe seizoen. Vanwege de ziekenboeg 
en vakantieperikelen waren er vier invallers nodig. Het werd 
een boeiende schaakavond en er werd op alle borden een 
waar titanengevecht geleverd. 
Zo halverwege de avond stond ons team met 1-0 achter. Op 
bord 8 had Roelf Marten helaas de witte vlag moeten hijsen, 
want na het verlies van een kwaliteit stortte zijn stelling in.  
 
Fokke (1) was ten aanval gegaan met een pionoffer en later 
offerde hij zelfs een tweede pion. Bij Murphy (2) leek het lang 
op remise af te gaan, maar vanwege de tijdsachterstand van 
zijn tegenstander en een iets betere stelling moest hij van zijn 
teamcaptain door blijven bikkelen. Niels (3) stond een houtje 
voor en Cor (4) ook, maar hij had wat problemen met de 
ontwikkeling van zijn stukken. 
Mario (5) leek een koningsaanval te gaan overleven en kreeg 
steeds meer spel. Daniel (6) offerde dapper een paard op g7, 
wellicht geniaal, maar of het tot iets zou lijden was nog erg 
onduidelijk. Bij Roef-Jan (7) leek het op een heuse pingpong 
wedstrijd. Om de drie a vier zetten veranderen de prognoses 
bij de omstanders. 
 
Rond 23:00 uur had Fokke zijn aanval succes. De twee 
pionnen waren terug en de stelling zag er goed uit voor de 
onzen. Net op het moment dat Murphy remise wilde gaan 
aanbieden blunderde zijn tegenstander een kwaliteit weg. 
Niels stond nog steeds een pion voor, maar was wel al in 
tijdnood aan het geraken. Cor stond inmiddels een pion 
achter, maar er leek niets aan de hand te zijn. Mario had het 
initiatief overgenomen en leek mede vanwege de tijdnood bij 
de tegenstander op een punt af te koersen. Daniel had zijn 
stuk teruggewonnen en had even een betere stelling tot er 
een gevaarlijke vrijpion begon door te lopen, die ondersteund 
werd door een toren en koning. 
 
Bij Roef-Jan wisselden de kansen nog steeds. Hij moest een 
stuk geven om een pion te stoppen en leek volledig verloren 

komen te staan. Zijn tegenstander maakte vervolgens ook 
een foutje en gaf zijn stuk weer terug. In een eindspel met 
een koning en een pion tegen een kale koning kwam er 
uiteindelijk een remisestelling op het bord, omdat Roef-Jan 
de oppositie had. Zijn tegenstander modderde tot erg groot 
vermaak van het publiek nog even door, maar zag uiteindelijk 
in dat het echt remise was. Tussenstand: 0,5 - 1,5. 
 
In de tijdnoodfase op alle resterende borden, ongeveer 23:15 
uur, ging het opeens snel. Fokke kwam twee lopers voor en 
won. Murphy wikkelde af naar een gewonnen toreneindspel 
met een pion meer en won op vakkundige wijze. Cor trapte in 
een valletje, waardoor de torens van het bord verdwenen en 
het eindspel met 2 pionnen minder ging verloren. Mario 
speelde een puike partij en kon in een gewonnen stand de 
partij claimen, omdat de vlag van de tegenstander was 
gevallen. Daniel kon de vrijpion van zijn tegenstander niet 
stoppen en verloor helaas. Alleen Niels was nog bezig. 
Tusssenstand: 3,5 - 3,5. Lange tijd had Niels zijn pionnetje 
voorsprong behouden en kwam later een kleine kwaliteit voor 
te staan. Door de razende tijdnood kon hij het punt helaas 
niet verzilveren en moest gedwongen tot remise afwikkelen. 
Eindstand 4-4. 
 
 

Ronald Verbeek 
 
 

Statistieken na Ronde 1 
Stand RSB Klasse 4A na Ronde 1 
P Team N Mp Bp 
1 Barendrecht 2 1 2 4½ 
2 Shah Mata 3 1 1 4 
3 Dordrecht 5 1 1 4 
4 Nieuwerkerk aan den IJssel 3 1 1 4 
5 Ridderkerk 2 1 1 4 
6 Overschie 3 1 1 4 
7 Zwijndrecht 2 1 1 4 
8 De IJssel 3 1 0 3½ 
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Uitslagen Ronde 1 
Barendrecht 2 - De IJssel 3 4½ - 3½ 
Ridderkerk 2 - Nieuwerkerk ad IJ 3 4 - 4 
Zwijndrecht 2 - Shah Mata 3 4 - 4 
Overschie 3 - Dordrecht 5 4 - 4 
 
Individuele uitslagen Ronde 1 
Fokke Lindeboom - Dick Nugteren 1 - 0 
Murphy Brunings - A. de Maertelaree 1 - 0 
Niels van Diejen - Henk Monster ½ - ½ 
Cor van Lennep - E. van Wingerden 0 - 1 
Mario Dirks - Henk Barends 1 - 0 
Daniel Trochenine - Hans Boersma 0 - 1 
Roef-Jan Duin - Elroy Peters ½ - ½ 
Roelf Marten Duin - Aart Harms 0 - 1 
 
Individuele score na Ronde 1 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Murphy Brunings 1 1 1829 1690 
2 Fokke Lindeboom 1 1 1774 1610 
3 Mario Dirks 1 1 1366 990 
4 Roef-Jan Duin 1 ½ 1666 1666 
5 Niels van Diejen 1 ½ 1447 1614 
6 Cor van Lennep 1 0 1396 1589 
7 Daniel Trochenine 1 0 1110 1200 
8 Roelf-Marten Duin 1 0 1025 1218 
 
 

Geen punten tegen Zwijndrecht 
Helaas hebben we geen verslag mogen ontvangen van deze 
wedstrijd. Het enige wat ik van deze wedstrijd heb gezien is 
een stukje van de partij van invaller Dirk Erdtsieck, die zijn 
wedstrijd op verzoek van zijn tegenstander vooruit speelde. 
Dirk kreeg na zijn 1. e2-e4 de Siciliaanse Verdediging als 
respons en was daar zichtbaar niet blij mee. “Ik heb altijd erg 
moeite met die opening en ben dus bewust snel afgeweken 
van de theorie.”, liet hij na afloop van de partij weten. Helaas 
verzuimde hij om zijn e-pion tijdig op te laten rukken richting 
de zwarte stelling, waardoor hij in een mindere stelling moest 
knokken voor lijfsbehoud. Hier slaagde hij niet in en verloor 
wat materiaal, maar toverde daarentegen gedurende de partij 
toch een aantal listige tegenstootjes op het bord. Op het 
moment dat zijn tegenstander deze echter vakkundig wist af 
te weren was het gedaan. 
 
Over de andere parijen heb ik helaas niet vernomen.  
 
 

Serge Erdtsieck 
 
 

Statistieken na Ronde 2 
Stand RSB Klasse 4A na Ronde 2 
P Team N Mp Bp 
1 Barendrecht 2 2 4 10 
2 Nieuwerkerk aan den IJssel 3 2 3 9½ 
3 Zwijndrecht 2 2 3 9 
4 De IJssel 3 2 2 10 
5 Overschie 3 2 1 7 
6 Shah Mata 3 2 1 6½ 
7 Dordrecht 5 2 1 6½ 
8 Ridderkerk 2 2 1 5½ 
 
Uitslagen Ronde 2 
De IJssel 3 - Ridderkerk 2 6½ - 1½ 
Dordrecht 5 - Barendrecht 2 2½ - 5½ 
Shah Mata 3 - Nieuwerkerk ad IJ 3 2½ - 5½ 
Zwijndrecht 2 - Overschie 3 5 - 3 

Individuele uitslagen Ronde 2 
Teus Slotboom sr - Dick Erdtsieck 1 - 0 
Jaap Euser - Fokke Lindeboom 1 - 0 
Bas Nugteren - Murphy Brunings 0 - 1 
Gert-Jan den Heeten - Hans Doornheim 0 - 1 
Antoine Oomen - Cor van Lennep 0 - 1 
Patrick Poots - Leo Meerman 1 - 0 
Stefan Rijshouwer - Pari Akloe 1 - 0 
Bert Broerse - Ashwari Akloe 1 - 0 
 
Individuele score na Ronde 2 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Murphy Brunings 2 2 1895 1690 
2 Hans Doornheim 1 1 1842 1814 
3 Fokke Lindeboom 2 1 1600 1610 
4 Cor van Lennep 2 1 1405 1589 
5 Mario Dirks 1 1 1366 990 
6 Roef-Jan Duin 1 ½ 1666 1666 
7 Niels van Diejen 1 ½ 1447 1614 
8 Dick Erdtsieck 1 0 1370 - 
9 Ashwari Akloe 1 0 1258 - 
10 Daniel Trochenine 1 0 1110 1200 
11 Roelf-Marten Duin 1 0 1025 1218 
12 Leo Meerman 1 0 993 977 
13 Pari Akloe 1 0 858 - 
 
 

Derde Haalt Uit 
Overschie 3 mocht vrijdag 17 november zijn eerste winst van 
het jaar noteren. Een week eerder hadden Murphy Brunnings 
(bord 2) en Hans Doornheim (bord 3) hun wedstrijd al vooruit 
gespeeld. Murphy maakt een goed seizoen door  en walste 
bijna letterlijk over zijn tegenstander heen. Hans Doornheim 
wist pas in het eindspel de wedstrijd naar zich toe te trekken. 
Hierdoor begon het derde aan de wedstrijd met een 2-0 
voorsprong. Niels van Diejen viel in aan bord 4 en wist al vrij 
snel zijn initiatief uit te bouwen, wat een snelle overwinning 
opleverde. Cor van Lennep speelde aan bord 6 en kwam al 
vrij snel een stuk voor, waardoor zijn overwinning niet meer 
in gevaar kwam. 
 
Leo Meerman had een zware avond. Met een tussenstand 
van 4-0 kwam hij in het middenspel een stuk achter te staan. 
Helaas lukte het hem niet meer op dit te herstellen. Roelf-Jan 
Duin kwam in het middenspel sterk terug en wist op mooie 
wijze de wedstrijd naar zich toe te trekken. Wil de Gids kwam 
op bord 5 ongelukkig een kwaliteit achter en moest knokken 
voor het behoud van zijn stelling. Gelukkig wist hij op mooie 
wijze nog een remise uit het vuur te slepen. Fokke 
Lindeboom, de nieuwe bord 1 speler van het derde team, 
bewees dat hij deze druk goed aan kan. Hij haalde op mooie 
wijze de laatste remise binnen. 
Eindstand: 6-2 overwinning. 
 

Ronald Verbeek 
 
 

Statistieken na Ronde 3 
Stand RSB Klasse 4A na Ronde 3 
P Team N Mp Bp 
1 Barendrecht 2 3 6 14½ 
2 De IJssel 3 3 4 14½ 
3 Nieuwerkerk aan den IJssel 3 3 3 13 
4 Overschie 3 3 3 13 
5 Zwijndrecht 2 3 3 12½ 
6 Dordrecht 5 3 3 11½ 
7 Shah Mata 3 3 1 8½ 
8 Ridderkerk 2 3 1 8½ 
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Uitslagen Ronde 3 
Barendrecht 2 - Zwijndrecht 2 4½ - 3½ 
Nieuwerkerk ad IJ 3 - De IJssel 3 3½ - 4½ 
Ridderkerk 2 - Dordrecht 5 3 - 5 
Overschie 3 - Shah Mata 3 6 - 2 
 
Individuele uitslagen Ronde 3 
Fokke Lindeboom - Chris Willemse ½ - ½ 
Murphy Brunings - Lourens van der Pijl 1 - 0 
Hans Doornheim - Gerard Groen 1 - 0 
Niels van Diejen - Mariandel Menzel 1 - 0 
Wil de Gids - Piet Dijksman ½ - ½ 
Cor van Lennep - Bas van Duijn 1 - 0 
Leo Meerman - Alex van der Most 0 - 1 
Roelf-Jan Duin - Ger Schraa 1 - 0 

Individuele score na Ronde 3 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Murphy Brunings 3 3 1953 1690 
2 Hans Doornheim 2 2 1922 1814 
3 Cor van Lennep 3 2 1615 1589 
4 Niels van Diejen 2 1½ 1632 1614 
5 Fokke Lindeboom 3 1½ 1630 1610 
6 Roef-Jan Duin 2 1½ 1516 1666 
7 Mario Dirks 1 1 1366 990 
8 Wil de Gids 1 ½ 1557 1565 
9 Dick Erdtsieck 1 0 1370 - 
10 Ashwari Akloe 1 0 1258 - 
11 Daniel Trochenine 1 0 1110 1200 
12 Roelf-Marten Duin 1 0 1025 1218 
12 Leo Meerman 2 0 1014 977 
13 Pari Akloe 1 0 858 - 
 

 
 

Overschie 4
Debuut 
Het was lang geleden dat SG Overschie vier teams in de 
externe competitie had. Toen wij als club in 1988 naar ons 
huidige pand op de Rodenburgstraat verhuisden, bleek de 
locatie eigenlijk al te klein te zijn. Ons ledental steeg in korte 
tijd namelijk richting de honderd en we hadden maar liefst 
zeven teams in de externe competitie spelen. Nadat het 
ledenaantal terug viel in de loop van de jaren waren we naar 
ongeveer 45 trouwe leden gezakt. Inmiddels zijn we weer 
flink aan het groeien en hebben nu zo’n 75 leden, waarvan 
de helft uit jeugdleden bestaat. Een aantal jeugdleden en dat 
zal u wellicht niet ontgaan zijn, hebben al een geruime tijd 
meegespeeld in de Groene Hart Jeugd Cup, een externe 
competitie voor jeugdteams en zijn daarmee klaargestoomd 
voor het grote werk en rijp om deel te gaan nemen als team 
in de RSB competitie. 
 
Op vrijdagavond 4 oktober 2013 speelde SGO 4 haar eerste 
wedstrijd. Wat direct opviel is dat het speeltempo bij onze 
jeugdigen te snel is. Dit komt omdat in de jeugdcompetities 
partijen met een veel kortere bedenktijd worden gespeeld en 
dan is de overgang naar veel meer bedenktijd lastig. Niet alle 
SGO’ers zijn overigens zo rap, want op een aantal borden 
werd aanmerkelijk meer bedenktijd verbruikt. 
Rond 20:30 uur ging ik een rondje langs de borden maken. 
De meesten waren de opening redelijk doorgekomen, maar 
hier en daar was er een pionnetje verloren gegaan en ergens 
een dubbelpion ontstaan bij de onzen. De gemiddelde leeftijd 
van de tegenstanders schat ik al gauw 35 jaar hoger dan die 
van de onzen. Bij een voetbalwedstrijd zou dat een voordeel 
voor ons kunnen zijn, maar met schaken speel je dan tegen 
een hele berg ervaring. 
 
Om 21:15 uur was het weer tijd voor een rondje langs de 
velden. Op bord 1 stond Niels beter. Daniel (2) heeft ook een 
lichte plus. Mario (3) heeft het lastig. Ricardo (4) heeft helaas 
het onderspit moeten delven. Een vervelend paard in zijn 
stelling zorgde ervoor dat zijn tegenstander het initiatief nam 
en niet meer weggaf. Wel 31 zetten gespeeld, maar eigenlijk 
in een te hoge versnelling. 
Toen ik zelf heel lang geleden begon met schaken, zei mijn 
toenmalige leermeester: “Jongen, op je handen zitten en 
nadenken. Pas als je alle zetten en consequenties ervan 
hebt overwogen, dan pas een zet doen.” Lastig als je jong 
bent, want dan gaat het leven veel sneller. 
 
Op bord 5 was Pari in enige problemen geraakt, omdat haar 
koningsstelling open lag en de tegenstander gevaarlijk kwam 
opzetten met zijn zware materialen. Op bord 6 zag ik Loubna 

een volle toren cadeau doen aan haar tegenstander, terwijl ik 
vlak daarvoor nog het idee had dat ze wel goed stond. Nu 
kunnen de stukken helaas in de doos. 
Op bord 7 was Ashwari door een bekende truc in de opening 
een pionnetje kwijtgeraakt. Door een mooie zet wist ze die 
weer terug te winnen en het stond dus weer gelijk. Invalster 
Oumaima (8) deed het goed. Tegen een oude rot in het vak 
weet ze een koningsaanval op te zetten, maar verkiest voor 
de winst van twee pionnetjes. Normaal goed genoeg voor 
winst, maar helaas verzuimde ze een derde pion mee te 
pakken en liet ze een vijandelijke pion gevaarlijk doorlopen. 
De winst lag voor het grijpen, maar ze moest wel oppassen.  
 
Tussen 21:30 en 21:45 uur gaat het opeens mis bij ons nog 
onervaren team. Alle rampen vonden opeens plaats. Loubna 
staakte haar zinloze gevecht met een toren achter en haar 
zusje Oumaima liet zich in een nog steeds gewonnen stand 
helaas pardoes mat zetten. Pari wist de koningsaanval niet te 
overleven en Ashwari werd het slachtoffer van een vork met 
een paard en moest een toren inleveren. En dan staat het 
opeens 0-5. Niels was aan het zwoegen en stond volgens mij 
nog steeds beter. Daniel stond iets minder en Mario stond 
slecht. De vooraf door mij ingeschatte 6-2 nederlaag gaan we 
niet halen dacht ik en het wordt hopen op een punt. Het beef 
bij hopen, want zowel Mario als Daniel verliezen na een lang 
gevecht. Kopman Niels vergist zich en draait een combinatie 
om. In plaats van gewonnen staat hij nu verloren. Even later 
als ik weer ga kijken zijn beide spelers in lichte tijdnood en 
staat Niels opeens 2 pionnen voor en lijkt te gaan winnen. 
Helaas werd het een halfje. Eindstand 0,5 - 7,5. 
 
Ondanks deze dikke nederlaag zijn er lichtpuntjes en ik weet 
zeker dat er in deze competitie nog wel wat te halen valt voor 
onze jonkies. Misschien iets rustiger spelen en langer de tijd 
nemen, dan moet het goed gaan komen. 

 
Ronald Verbeek 

 

Statistieken na Ronde 1 
Stand RSB Klasse 4B na Ronde 1 
P Team N Mp Bp 
1 De Pionier 2 1 2 7½ 
2 CSV 3 1 2 5½ 
3 Spijkenisse 5 1 2 5 
4 Papendrecht / Alblasserdam 2 1 1 4 
5 Charlois Europoort 7 1 1 4 
6 Barendrecht 3 1 0 3 
7 Krimpen aan den IJssel 5 1 0 2½ 
8 Overschie 4 1 0 ½ 
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Uitslagen Ronde 1 
Krimpen a/d IJssel 5 - CSV 3 2½ - 5½ 
Barendrecht 3 - Spijkenisse 5 3 - 5 
Overschie 4 - De Pionier 2 ½ - 7½ 
CharloisEuropoort 7 - Papendracht/Albl. 2 4 - 4 
 
Individuele uitslagen Ronde 1 
Niels van Diejen - Jan van Baardwijk ½ - ½ 
Daniel Trochenine - Alex van Wieringen 0 - 1 
Mario Dirks - Bonne Faber 0 - 1 
R. v Oldenbarneveld - Michiel Landman 0 - 1 
Pari Akloe - Leo Stelloo 0 - 1 
Loubna Tarifit - Rob van Wijgerden 0 - 1 
Ashwari Akloe - Wim Noordermeer 0 - 1 
Oumaima Tarifit - Arie Bliek 0 - 1 
 
Individuele score na Ronde 1 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Niels van Diejen 1 ½ 1574 1614 
2 R. van Oldenbarneveld 1 0 1425 - 
3 Loubna Tarifit 1 0 1345 - 
4 Ashwari Akloe 1 0 1301 - 
5 Daniel Trochenine 1 0 1229 1200 
6 Pari Akloe 1 0 1149 - 
7 Mario Dirks 1 0 1147 - 
8 Oumaima Tarifit 1 0 1089 - 
 
 

Eerste Dik Verdiende Punt  
Na de grote nederlaag in de eerste wedstrijd hadden onze 
aanstormende jeugdtalenten tegen Krimpen aan den IJssel 5 
iets goed te maken. Ondanks het goed gemeende advies 
van de teamcaptain om zo rustig mogelijk te spelen ging 
Ricardo (bord 4) net te rap uit de startblokken en raakte voor 
21:00 uur zijn dame kwijt en kon vrij snel erna opgegeven. 
Jammer, want als Ricardo meer de tijd neemt gaat hij zeker 
punten pakken voor dit team, maar gezegd moet worden dat 
hij waarschijnlijk ook al half met zijn hoofd in Barcelona 
(werkweek dag later) zat. De gelijkmaker kwam al snel. In 
een redelijk korte partij maakte Loubna (bord 8) korte metten 
met haar zeker 55 jaar oudere tegenstander. Loubna speelde 
een erg mooie foutloze partij! Tussenstand 1-1. 
 
Op de andere borden kon het nog alle kanten op. Op bord 2 
was Daniel een paard kwijtgeraakt, maar dat werd weer 
gecompenseerd door Mario (bord 3) die een stuk voor was 
komen te staan. Mounia (6) stond goed, Ashwari (bord 7) en 
Pari (bord 5) iets minder en Niels had een lichte plus. Pas 
laat werden de partijen beslist. Daniel moest helaas het 
loodje leggen en Mounia, die een fantastische partij speelde, 
wist mooi te winnen. Tussenstand 2-2. 
 
Vreemd genoeg bood de tegenstander van Ashwari, die een 
paard voor stond, remise aan en daar hoefde ze natuurlijk 
geen seconde over na te denken (2,5-2,5). Mario had een 
eindspel bereikt met twee pionnen meer, maar blunderde 
pasdoes een toren weg. Pari vergat om haar tegenstander te 
matten en kwam in tijdnood in grote problemen. Niels stond 
inmiddels een stuk voor en had ook nog meer tijd. Pari 
verloor helaas en Mario wist zich knap nog naar remise te 
knokken. Niels zorgde voor het eerste wedstrijdpunt door de 
vijandelijke koning prachtig midden op het bord mat te zetten. 
Eindstand 4-4. 
 
Als de progressie van onze jeugdleden door blijft zetten dan 
vrees ik dat de tegenstanders in de komende wedstrijden 
volslagen kansloos zullen zijn. 

 
Ronald Verbeek 

Statistieken na Ronde 2 
Stand RSB Klasse 4B na Ronde 2 
P Team N Mp Bp 
1 De Pionier 2 2 3 11½ 
2 Spijkenisse 5 2 3 9 
3 Papendrecht / Alblasserdam 2 2 3 8½ 
4 Charlois Europoort 7 2 3 8½ 
5 CSV 3 2 2 9 
6 Krimpen aan den IJssel 5 2 1 6½ 
7 Overschie 4 2 1 4½ 
8 Barendrecht 3 2 0 6½ 
 
Uitslagen Ronde 2 
Papendracht/Albl. 2 - Barendrecht 3 4½ - 3½ 
De Pionier 2 - Spijkenisse 5 4 - 4 
Overschie 4 - Krimpen a/d IJssel 5 4 - 4 
CSV 3 - CharloisEuropoort 7 3½ - 4½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 2 
Niels van Diejen - Aad van den Haak 1 - 0 
Daniel Trochenine - Ed Hermans 0 - 1 
Mario Dirks - Jos Visser ½ - ½ 
R. v Oldenbarneveld - Peter de Weerd 0 - 1 
Pari Akloe - Eelco Moerman 0 - 1 
Mounia Tarifit - Theo Heukels 1 - 0 
Ashwari Akloe - Arie de Kwant ½ - ½ 
Loubna Tarifit - Leo Koot 1 - 0 
 
Individuele score na Ronde 2 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Niels van Diejen 2 1½ 1754 1614 
2 Mounia Tarifit 1 1 1465 - 
3 Loubna Tarifit 2 1 1400 - 
4 Mario Dirks 2 ½ 1380 - 
5 Ashwari Akloe 2 ½ 1230 - 
6 R. van Oldenbarneveld 2 0 1201 - 
7 Daniel Trochenine 2 0 1169 1200 
8 Oumaima Tarifit 1 0 1089 - 
9 Pari Akloe 2 0 1049 - 
 
 

Een Puntje Laten Liggen 
Vrijdag 22 november 2013 was de eerste uitwedstrijd voor 
ons team met jonge talenten. Na het mooie gelijkspel tegen 
Krimpen was het vertrouwen in een goed resultaat aanwezig. 
Door het ontbreken van kopman Niels had Mario het eerste 
bord overgenomen. Ashwari (3) speelde iets te voorzichtig en 
kreeg al snel een aanval tegen. Doordat haar koningsstelling 
verzwakt was, ging ze vrij snel mat. Ook bij Oumaima (8) 
ging het snel mis. Ondanks dat haar jonge tegenstander hier 
en daar een foutje maakte, speelde ze te snel en daardoor 
niet nauwkeurig genoeg. Na ongeveer 25 zetten sloeg haar 
tegenstander met zijn dame een gedekte pion, maar helaas 
zag Oumaima het niet. Ook later in de partij waren er voor 
haar nog kansen om een pion en een kwaliteit te winnen. 
Ondanks de vroege 2-0 achterstand zag het er op de andere 
borden hoopvol uit. Bij Mounia op bord 4, die iets beter had 
gestaan, kwam er een remiseachtig eindspel met ongelijke 
lopers op het bord en derhalve kon zij het remiseaanbod van 
haar tegenstander niet weigeren. Ricardo op bord 7 zorgde 
na een uitstekende partij voor de aansluitingstreffer. Heel 
gedecideerd won hij een pion en later een vol stuk. Bij Daniel 
op bord ging het lang gelijk op. Alleen zijn verbruikte denktijd 
begon licht op te spelen. In de tijdnood raakte hij een pion 
kwijt en verloor daarna snel. Loubna (6) had door een mooie 
combinatie een stuk gewonnen, maar raakte in het verloop 
van de partij een beetje van het goede spoor af. Lang bleef 
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ze gewonnen staan, maar haar tegenstander had een erg 
gevaarlijke vrijpion gecreëerd, die uiteindelijk genoeg was om 
een remise af te dwingen. Waar Mario veel meer bedenktijd 
had dan zijn tegenstander, was Pari (5) juist in een razende 
tijdnood gekomen. Jammer, want Pari speelde een goede 
partij, raakte een houtje achter en kwam uiteindelijk in een 
verloren toreneindspel terecht. De tegenstander van Mario 
bleef in tijdnood koelbloedig en speelde met slechts zeer 
weinig tijd op de klok erg solide. Met nog een ruime minuut 
op de klok (Mario had nog een minuutje op 10) bood zijn 
tegenstander, die inmiddels wel een paar houtjes voor stond, 
remise aan, die Mario wel aan moest nemen. De eindstand: 
5,5-2,5 in het nadeel van de onzen. Zeker geen slecht 
resultaat voor ons jeugdteam, maar 4-4 had er wel ingezeten. 

 
Ronald Verbeek 

 

Statistieken na Ronde 3 
Stand RSB Klasse 4B na Ronde 3 
P Team N Mp Bp 
1 De Pionier 2 3 5 16½ 
2 Charlois Europoort 7 3 5 14 
3 Papendrecht / Alblasserdam 2 3 5 13 
4 CSV 3 3 4 16 
5 Spijkenisse 5 3 3 12½ 
6 Krimpen aan den IJssel 5 3 1 9½ 
7 Overschie 4 3 1 7 
8 Barendrecht 3 3 0 7½ 

Uitslagen Ronde 3 
Krimpen a/d IJssel 5 - De Pionier 2 3 - 5 
Barendrecht 3 - CSV 3 1 - 7 
CharloisEuropoort 7 - Overschie 4 5½ - 2½ 
Spijkenisse 5 - Papendracht/Albl. 2 3½ - 4½ 
 
Individuele uitslagen Ronde 3 
Patrick Arends - Mario Dirks ½ - ½ 
Zhi Yang Fang - Daniel Trochenine 1 - 0 
Marco v-d Heijden - Ashwari Akloe 1 - 0 
Fritz Dueller - Mounia Tarifit ½ - ½ 
Robert Lecomte - Pari Akloe 1 - 0 
Stephen Kandane - Loubna Tarifit ½ - ½ 
Martin in ´t Hout - R.v Oldenbarneveld 0 - 1 
Thomas Belier - Oumaima Tarifit 1 - 0 
 
Individuele score na Ronde 3 
P Speler N Mp TPR Rat 
1 Niels van Diejen 2 1½ 1754 1614 
2 Mounia Tarifit 2 1½ 1490 - 
3 Loubna Tarifit 3 1½ 1274 - 
4 Mario Dirks 3 1 1490 - 
5 R. van Oldenbarneveld 3 1 1231 - 
6 Ashwari Akloe 3 ½ 1205 - 
7 Daniel Trochenine 3 0 1112 1200 
8 Pari Akloe 3 0 1048 - 
9 Oumaima Tarifit 2 0 1006 - 
 

 
 

RSB Beker
Bekerteam Onderuit 
Voor de 1e ronde van de RSB beker moest het bekerteam dit 
jaar spelen tegen de nieuwe fusievereniging SOF/DZP, uit 
Oostflakkee. Helaas werd het niet het succes waar wij op 
gehoopt hadden. 
 
Daan Smit, teamcaptain van het bekerteam en vorig jaar nog 
op bord 4, mocht dit jaar op bord 1 aantreden. Daan besloot 
om een, zoals hij het zelf noemde, erg onverantwoordelijke 
matpoging te doen wegens de stand op de andere borden. 
Dit mislukte helaas, waardoor Daan, ietwat onverdiend, met 0 
punten naar huis ging. Aan bord 2 zat Hans Doornheim. 
Hans probeerde op verschillende manieren een voordeel te 
bereiken. Zijn tegenstander was echter niet van plan om de 
wedstrijd uit handen te geven en vocht met veel verve terug. 

Uiteindelijk was het een potremise stelling en was Hans al 
vroeg op de avond klaar (½-1½). Ruud-Jan Kloek (bord 3) 
had geen gemakkelijke avond. In eerste instantie leek hij 
goed uit de opening te komen en zijn tegenstander wist niet 
wat hij er mee aan moest. In het middenspel keerde het tij 
echter en werd Ruud-Jan terug gedrongen. Hij moest een 
loper inleveren voor twee pionnen en in het eindspel had hij 
niet meer genoeg materiaal om zijn tegenstander op remise 
te houden (½-2½). Niels van Diejen kwam slecht uit de 
opening op bord 4. Als wanhoopsdaad probeerde hij een 
koningsaanval op te zetten. Of deze helemaal goed was, is 
twijfelachtig, maar de tegenstander twijfelde ook wat 
resulteerde in een foute voortzetting. In de eindfase wist hij 
de tegenstander uiteindelijk zelfs nog mat te zetten (1½-2½). 
 

Niels van Diejen 
 
 

Groene Hart Cup
Hoopvolle Start SGO 1 
Vrijdag 11 oktober jl. ging in Spijkenisse de 14e Groene Hart 
Jeugdcup van start. Helaas is SGO dit seizoen maar met één 
team vertegenwoordigd, omdat een aantal jeugdspelers de 
overstap hebben gemaakt naar SG Overschie 4 in de RSB-
competitie en veel spelers van de opvolgende generatie 
hebben besloten nog niet in teamverband te gaan schaken. 
SV Spijkenisse als gastvereniging voor deze eerste ronde 
bleek een ongelukkige keuze. Op dit moment zijn er namelijk 
nogal wat werkzaamheden gaande aan de wegen en 
bruggen in de omgeving. Een groot aantal deelnemers lukte 
het dan ook niet om op tijd aanwezig te zijn, waaronder Jens 
Erdtsieck die in de file had gestaan bij het Terbregseplein en 
afslag Hoogvliet en een tijdje stil had gestaan voor de 

Spijkernissebrug. Gelukkig had de wedstrijdleiding vanwege 
de vele laatkomers besloten om een kwartiertje later te 
starten, waardoor tot opluchting van zijn teamgenoten Jens 
nog net op tijd de speelzaal kwam binnen rennen. 
 
De eerste ronde moest SG Overschie 1 het opnemen tegen 
Charlois Europoort 1. Capan Bitigen (bord 1) opende zijn 
partij rustig en leek dus alles onder controle te hebben. 
Daarentegen kwam Farmaan Farrukh (bord 2) krachtig uit de 
startblokken en veroverde snel een stuk. Zijn broer, Arslaan 
Farrukh (bord 3), deed het rustiger aan en bouwde de druk 
op de vijandelijke koningsvleugel rusitg op. 
Jens Erdtsieck (bord 4) koos voor een fianchetto en stond 
daarmee positioneel beter. Kortom ondanks de stress zag 
het er goed uit voor SGO 1, maar dat duurde niet lang. Tot 
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ieders en nog het meest zijn eigen verbazing, stond Capan 
namelijk ineens schaakmat. Terwijl hij rustig zijn stukken aan 
het positioneren was en dacht dat er nog geen gevaar 
dreigde sloeg zijn tegenstander genadeloos toe (1-0). 
Gelukkig wist Arslaan niet lang daarna de stand weer gelijk te 
trekken. Zijn gedegen aanval wierp zijn vruchten af in de 
vorm van een mooi matje (1-1). Jens had intussen de aanval 
geopend en stond een paar houtjes voor. Ook positioneel 
stond hij erg sterk en hij had dan ook meerdere kansen op 
mat in één. Helaas zag hij dit niet en nadat een vijandelijke 
pion promoveerde ging hij zelf mat (2-1). De hoop op een 
punt was dus gevestigd op Farmaan. Met nog steeds een 
stuk voor schoof hij vastbesloten in het eindspel zijn 
tegenstander van het bord (2-2). 
 

 
 

v.l.n.r. Capan Bitigen, Farmaan Farrukh, Arslaan Farrukh en Jens Erdtsieck. 
 
De tweede ronde was het 6e team van het sterke Klim Op de 
tegenstander van SG Overschie 1. Jens (4) vond tegen een 
veel sterkere tegenstander jammergenoeg al heel snel zijn 
Waterloo (0-1). Capan (1) had geen tegenstander en won 
dan ook na e2-e4 op tijd (1-1). Het was dus aan de broertjes 
Farmaan en Arslaan om de winst voor het team binnen te 
slepen. Het leek er echter op dat de punten wederom zouden 
worden gedeeld. Farmaan verloor namelijk in snel tempo 
materiaal en daardoor uiteindelijk de partij (1-2) en Arslaan 
had erg vakkundig een belangrijke pion gewonnen in het 
eindspel. De weg naar promotie leek open voor Arslaan, 
maar tot overmaat van ramp gaf hij zomaar zijn loper weg, 
met een pionnenrace op beide vleugels als gevolg. Gelukkig 
schoof zijn tegenstander zijn vrije pion één zet te veel door, 
waardoor zijn paard niet het promotieveld kon verdedigen en 
Arslaan zijn pion kon promoveren tot een dame. Helaas zag 
Arslaan hierna de weg naar de winst niet en belangrijker nog, 
vergat hij een belangrijke regel: drie keer dezelfde stelling is 
remise. Hij baalde dan ook als een stekker dat hij de punten 
moest delen en SGO 1 daarmee de partij verloor (1½-2½).  
 

 
 

v.l.n.r. Capan Bitigen, Farmaan Farrukh, Arslaan Farrukh en Jens Erdtsieck. 
 
De derde ronde moest SGO 1 aantreden tegen Spijkenisse 
2. Capan (1) en Jens (4) opende beide sterk, Farmaan (2) 
laste na een paar zetten noodgedwongen een plaspauze in 
en Arslaan (3) had het direct moeilijk. Hij verloor stuk na stuk 
en dus ook redelijk snel zijn partij (1-0). Capan daarentegen 
was zo enorm gebrand op de winst dat hij zijn tegenstander 
geen enkele kans gaf. Als een ware meester drong hij de 
vijandelijke stelling binnen en pakte zonder ook maar een 
moment in de problemen te raken de winst (1-1). Jens had 
kans gezien om met zijn dame de koningsvleugel van zijn 
tegenstander aan stukken te slaan en twee pionen en een 
licht stuk te winnen. Enorm verlangend naar de winst vergat 
hij echter om op tijd gas terug te nemen. Zijn dame stond te 
lang gevaarlijk tussen de vijandelijke stukken en door zijn 
hoge speeltempo overzag hij dat deze werd aangevallen. 
Hoewel hij er nog wel in slaagde om de achterstand te 
verkleinen, bleek het verlies van zijn dame toch te veel van 
het goede (2-1). 
Farmaan, een kilo lichter, speelde gedegen, maar moest in 
het eindspel twee pionnen afstaan. Zijn tegenstander kreeg 
hierdoor twee gevaarlijke vrij pionnen en dus moest Farmaan 
vol aan de bak. Geslepen wist hij één pion terug te winnen, 
maar moest daardoor wel toestaan dat de andere pion de 
zevende rij bereikte en hij deze noodgedwongen met zijn 
toren moest blokkeren. Met het debakel van zijn broer nog 
vers in zijn geheugen realiseerde hij zich dat hij niet veel 
meer kon ondernemen en dus verleide hij zijn tegenstander 
tot drie keer dezelfde stelling (2½-1½). 
 
SGO 1 verloor deze ronde tweemaal nipt en wist slechts één 
partij gelijk te spelen, maar het getoonde spel van het 
kersverse team is op zijn minst hoopvol te noemen. Met een 
beetje extra training en nog iets meer ervaring zal meer 
succes in de Groene Hart Jeugdcup zeker niet uitblijven. 
 

Serge Erdtsieck 
 

    
 

Bord 1: Capan Bitigen Bord 2: Farmaan Farrukh Bord 3: Arslaan Farrukh Bord 4: Jens Erdtsieck 
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SGO 1 promoveert naar de 3e klasse 
Vrijdag 8 november moest het jeugdteam van SG Overschie 
aantreden voor de 2e ronde van de Ron de Jong Groene Hart 
Cup en of de duvel er mee speelde ook deze ronde moesten 
alle deelnemers zich door een gigantisch verkeersinfarct 
worstelen. Om 18:50 uur had nog geen derde van de teams 
het clubgebouw van de Rotterdamse gastvereniging RSR 
Ivoren Toren weten te bereiken en dus leek het er heel even 
op dat de wedstrijdleiding moest besluiten om de wedstrijden 
af te gelasten. Tot opluchting van de aanwezige jeugdspelers 
bleek echter een half uur uitstel voldoende tijd voor veel 
teams om alsnog hun weg naar het NIVON-centrum te 
vinden en aldus werd om even voor half acht het sein 
gegeven om plaats te nemen achter de borden. Voor SGO 1 
waren dat deze keer Capan Bitigen (1), Timo Zunderman (2), 
Oumaima Tarifit (3) en Jens Erdtsieck (4).  
 

 
 

v.l.n.r. 
Capan Bitigen, Timo Zunderman, Oumaima Tarifit, Jens Erdtsieck 

 
In poule 4A moest SGO 1 het de eerste wedstrijd opnemen 
tegen RSR Ivoren Toren 2. Op bord 1 had Capan het vanaf 
het begin moeilijk. Hij verloor een stuk in de opening en 
moest al vroeg in de partij een gevaarlijke vrijpion toestaan. 
Heel even leek het er op dat hij zich terug had gevochten, 
maar om de vrije pion te kunnen stoppen was zijn 
koningsvleugel dusdanig verzwakt dat hij mat ging. Timo op 
bord 2 en Oumaima op bord 3 kozen voor de Italiaanse 
Opening en waarschijnlijk hadden ze deze onlangs nog 
geoefend met trainer Erik Brandenburg, want ze wisten snel 
materiaal te winnen. Timo koos er na de opening voor om 
zijn zware stukken op de open lijnen te positioneren en 
Oumaima ging op jacht naar stukken. Beide strategieen 
bleken goed want Timo verraste zijn tegenstander met mat 
achter de bekende paaltjes en Oumaima veroverde de dame, 
waardoor mat geven nog slechts een kwestie van tijd was. 
Op bord 4 koos Jens voor een dubbele fianchetto en nadat 
hij een aanval met stukwinst wist af te slaan trok hij ten 
aanval. In rap tempo veroverde hij een dame en een toren, 
maar zag helaas lange tijd mat in één over het hoofd. Heel 
even dreigede hierdoor pat, maar met een vernuftig 
loperzetje zette Jens zijn tegenstander toch uiteindelijk mat 
en daarmee won SGO 1 haar eerste wedstrijd met 1-3. 
 
De tweede wedstrijd moest SGO 1 tegen De IJssel 1 spelen, 
maar zij waren helaas slachtoffer van de verkeerschaos en 
dus ging de winst naar SGO 1. Ter vervanging werd een 
simultaan gespeeld tegen een senior van RSR Ivoren Toren, 
waarin Capan en Oumaima een remise wisten te behalen.  
 
De derde en laatste wedstrijd van de avond was 3-Torens 3 
de tegenstander. Bij winst of gelijkspel zou SGO 1 eerste 
worden in de poule en promoveren naar de 3e klasse. Uiterst 

geconcentreerd begonnen de spelers aan hun partij. Capan 
(1) en Timo (2) opende in alle rust, terwijl Oumaima (3) en 
Jens (4) overgeconcentreerd van start gingen en al snel op 
achterstand kwamen. Op het moment dat Capan de aanval 
op de vijandelijke koning opende gaf zijn tegenstander 
pardoes een paard weg en van schrik direct daarna ook zijn 
dame. Hierdoor kon de winst Capan niet meer ontgaan. 
Intussen had Timo zijn zware stukken weer op een vrije lijn 
gezet en na een afleidende aanval op de verdediger van de 
achterste rij sloeg hij voor de tweede keer die avond 
genadeloos toe achter de paaltjes. Op bord 4 had Jens zijn 
achterstand knap weten om te zetten naar twee pionnen 
voorsprong, maar hij overzag helaas enkele zetten later een 
aanval op zijn toren. In een alles-of-niets poging offerde hij 
zijn dame voor mat. Althans dat dacht hij, maar helaas had 
de koning nog één veldje over om naar toe te vluchten en 
dus verloor hij de partij. Oumaima haar tegenstander had na 
ongeveer 20 zetten alleen nog maar zijn d-pion en dame 
gezet en daar profiteerde ze van. Eerst won ze een kwaliteit 
en daarna joeg ze de koning naar de overkant van het bord. 
Op zoek naar mat had ze niet door dat ze schaak gaf met 
haar onverdedigde toren en dus moest ze een noodplan 
bedenken, wat heel even leek te lukken. Ze vergat echter in 
de race naar promotie om tussendoor een zeer gevaarlijk 
stuk af te ruilen en kwam daardoor een zet te laat om mat te 
voorkomen. 
 
Door dit laatste gelijke spel (2-2) werd SGO 1 met 3 punten 
eerste in poule 4A en was promotie een feit. Gefeliciteerd en 
veel succes 13 december a.s. in de 3e klasse! 
 

Serge Erdtsieck 
 
 

SGO 1 blijft in 3e klasse 
Vrijdag 13 december j.l. moest SG Overschie 1, bij SV De 
Pionier in Hellevoetsluis, de derde ronde van de Groene Hart 
Jeugd Cup spelen. Helaas zonder eerste bord speler Capan 
Bitigen, want hij had zich eerder die dag ziek moeten melden. 
Voor hem in de plaats werd debutant Michiel Zunderman 
opgeroepen. Het beloofde een lastige avond te worden, want 
de vorige ronde promoveerde het team naar de 3e klasse. 
 

 
 

SGO 1 voor aanvang van de 3e ronde met v.l.n.r 
Michiel Zunderman, Timo Zunderman, Oumaima Tarafit en Jens Erdtsieck. 

 
De eerste wedstrijd moest SGO 1 het opnemen tegen De 
Pionier 2. Oumaima Tarafit en Jens Erdtsieck kwamen goed 
uit de startblokken, maar dat gold helaas niet voor de 
gebroeders Zunderman. Oumaima (bord 1) gaf halverwege 
de partij een vernietigend aftrekschaakje, waardoor zij met 
een dame voorsprong fluitend de zege kon binnenhalen. 
Jens (bord 3) veroverde een paard, maar gaf deze vijf zetten 
later pardoes terug, en won op listige wijze de dame. Ook hij 
leek af te steven op winst, maar hij vergat zijn speeltempo te 
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verlagen. Hierdoor overzag hij schaak, met verlies van zijn 
dame en een totaal verloren stelling als gevolg. Ook Michiel 
(bord 4) had de turbo er op. Hij verloor in rap tempo materiaal 
en uiteindelijk de partij. Timo (bord 2) was vroeg in de partij 
zijn dame verloren, maar wist deze op knappe wijze terug te 
veroveren. In het eindspel zette hij een mooi valletje en 
besliste daarmee definitef de partij in zijn voordeel (2-2). 
  
De tweede wedstrijd, tegen Klim Op 4, ging slecht van start. 
Jens had na een paar zetten zijn dame ingeleverd, Oumaima 
had in de opening een kwaliteit moeten geven en Timo en 
Michiel stonden vrij snel een stuk achter. Waar Oumaima 
alsnog de winst wist te pakken met een puik matje, lukte dat 
Timo niet. Ook hij zette een mooie matdreiging op, maar hij 
was helaas te gretig en ging daardoor zelf mat. Bij Michiel en 
Jens was het intussen flink bergafwaards gegaan. Michiel 
deed zijn stinkende best, maar helaas was de enorme 
achterstand voor hem te veel. Ook Jens weerde zich kranig. 
Zijn stuiptrekkingen, want zo kan je een achterstand van een 
dame en twee torens wel noemen, kostte zijn tegenstander 
heel veel tijd. Hij maakte slim gebruik van de ontstane 
tijdnood en wist de achterstand terug te brengen tot een 
kwaliteit. Door deze enorme tegenslag en uiteraard de 

tijdnood, bood zijn tegenstander remise aan, dat Jens na 
enige aarzeling uit medeleven aannam (1,5-2,5). 
 
De laatste wedstrijd was Papendrecht/Alblasserdam 1 de 
tegenstander. Er moest minimaal gelijk worden gespeeld om 
nog een kans te maken op handhaving en dus gingen de 
spelers geconcentreerd van start. Het speeltempo lag bij 
iedereen duidelijk lager, maar dit mocht niet baten voor 
Michiel en Jens. Beiden verloren langzaam aan materiaal en 
uiteindelijk de partij. Alle hoop was dus gevestigd op Timo en 
Oumaima. Oumaima was duidelijk in bloedvorm. Ook de 
derde partij wist ze met een mooi mat te winnen.Timo deed 
er iets langer over, maar ook hij wist uiteindelijk overtuigend 
zijn tegenstander mat te zetten (2-2). 
 
Gelukkig voor SGO 1 deelden Klim Op 4 en De Pionier 2 ook 
de punten, waardoor handhaving in de 3e klasse, met een 
half punt voorsprong op De Pionier 2, werd behaald en daar 
mogen de spelers best trots op zijn. 
 

Serge Erdtsieck 
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Interne Competities
Meerkamp A - S13/14 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Segers 1  1 0 ½ ½ 1 
van Kempen 2 0  1 ½ ½ 1 
Feelders 3 1 0  ½ 0 1 
Brandenburg 4 ½ ½ ½  ½ 1 
Smit D. 5 ½ ½ 1 ½  ½ 
Smit H. 6 0 0 0 0 ½  
 
P Naam # Pnt 
1 Smit D. 5 3 
2 Segers 5 3 
3 Brandenburg 5 3 
4 van Kempen 5 3 
5 Feelders 5 2½ 
6 Smit H. 5 ½ 
 
 

Meerkamp C - S13/14 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
van Lennep 1  1 ½ 0 - 1 
Trochenine 2 0  0 0 - 0 
van Diejen 3 ½ 1  ½ - 1 
Erdtsieck S. 4 1 1 ½  (½) 1 
Mulder 5 - - - (½)  - 
de Gids 6 0 1 0 0 -  
 
P Naam # Pnt 
1 Erdtsieck S. (5-4) 4 3½ 
2 van Diejen 4 3 
3 van Lennep 3 2½ 
4 de Gids 4 1 
5 Trochenine 4 0 
6 Mulder (1-½) - - 

Meerkamp B - S13/14 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Lindeboom 1  1 0 0 0 0 
de Wilt 2 0  1 0 1 0 
Everwijn 3 1 0  ½ 0 1 
van der Meer 4 1 1 ½  ½ ½ 
Verbeek R. 5 1 0 1 ½  ½ 
Doornheim 6 1 1 0 ½ ½  
 
b Naam # Pnt 
1 van der Meer 5 3½ 
2 Verbeek R. 5 3 
3 Doornheim 5 3 
4 Everwijn 5 2½ 
5 de Wilt 5 2 
6 Lindeboom 5 1 
 
 

Meerkamp D - S13/14 C1 
Naam Nr 1 2 3 4 5 6 
Verbeek J. 1  - - - - - 
Akloe A. 2 -  (1) (0) - - 
Meerman 3 - (0)  0 (½) - 
Dirks 4 - (1) 1  - (1) 
Oldenbarneveld 5 - - (½) -  - 
Akloe P. 6 - - - (0) -  
 
P Naam # Pnt 
1 Dirks (3-3) 1 1 
2 Meerman (3-½) 1 0 
3 Akloe A. (2-1) - - 
4 van Oldenbarneveld (1-½) - - 
5 Akloe P. (1-0) - - 
6 Verbeek J. (0-0) - - 

 
 

Bekercompetitie 2013-2014 
1e ronde  
        1 Tarifit L. - van Lennep 0 - 1  
2 Brandenburg - Doornheim 1 - 0  
3 Segers - Kleinjan  -   
4 Oldenbarneveld - van Diejen  -   
5 Tarifit M. - Degeling 0 - 1  
6 Mulder - de Gids  -   
7 Smit H. - Kloek 0 - 1  
8 Ochtman - van Kempen 1 - 0  
9 van der Meer - Trochenine 1 - 0  
10 Dirks - Everwijn 0 - 1  
 
Vrijgeloot tijdens de eerste ronde : 
• Erdtsieck S. 
• Smit D. 
• Verbeek R. 
• Duin R.M. 
• de Wilt 
• Tarifit O. 
 
De indeling voor de 2e ronde vindt, net als voor de 1e ronde, 
plaats o.b.v. loting. 
 

2e ronde  
        A NN - NN  -   
B NN - NN  -   
C NN - NN  -   
D NN - NN  -   
E NN - NN  -   
F NN - NN  -   
G NN - NN  -   
H NN - NN  -   
 
Kwartfinale  
        K1 Winnaar A - Winnaar B  -   
K2 Winnaar C - Winnaar D  -   
K3 Winnaar E - Winnaar F  -   
K4 Winnaar G - Winnaar H  -   
 

Halve Finale  
        H1 Winnaar K1 - Winnaar K3  -   
H2 Winnaar K2 - Winnaar K4  -   
 

Finale  
        1 Winnaar H1 - Winnaar H2  -   
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Wintercompetitie 2013-2014 
Totaalstand Winterladder 
Bijgewerkt tot 1 november 2013 
 
P Naam Score Punten 
1 Brandenburg 14-16 10 
2 Smit H. 3,5-4 6 
3 Feelders 6-8 4,4 
4 Dirks 4-6 4 
5 Trochenine 1-4 3 
6 Krop 1-1 3 
7 Akloe P. 1-1 3 
8 Lindeboom 1-1 3 
9 Kleinjan 2-5 3 

10 Smit D. 1-1 3 
11 de Gids 1-1 3 
12 Ochtman 4-5 2,4 
13 van Lennep 2-7 2 
14 Everwijn 2-3 2 
15 Brunings 3-10 1,8 
16 van Diejen 3,5-10 1,8 
17 Segers 2-5 1,2 
18 Tarafit O. 1,5-5 1,2 
19 Duin R.M. 1-5 1 
20 Verbeek R. 1-5 0,6 
21 de Wilt 1,5-8 0,6 
22 Meerman 0-2 0 

 
 

 

Stand Normale Partijen 
P Naam Score Punten 
1 Krop 1-1 3 
2 Trochenine 1-1 3 
3 Akloe P. 1-1 3 
4 Lindeboom 1-1 3 
5 Kleinjan 1-2 3 
6 Smit D. 1-1 3 
7 Smit H. 1-1 3 
8 de Gids 1-1 3 
9 de Wilt 0-3 0 

10 Duin R.M. 0-2 0 
11 van Lennep 0-1 0 
12 Meerman 0-2 0 

 
 

Stand Rapid Partijen 
P Naam Score Punten 
1 Brandenburg 14-16 10 
2 Feelders 6-8 4,4 
3 Dirks 4-6 4 
4 Smit H. 2,5-3 3 
5 Ochtman 4-5 2,4 
6 van Lennep 2-6 2 
7 Everwijn 2-3 2 
8 Brunings 3-10 1,8 
9 van Diejen 3,5-10 1,8 

10 Segers 2-5 1,2 
11 Tarafit O. 1,5-5 1,2 
12 Duin R.M. 1-3 1 
13 Verbeek R. 1-5 0,6 
14 de Wilt 1,5-5 0,6 
15 Trochenine 0-3 0 
16 Kleinjan 0-3 0 

 
 
 
 

Oplossing Diagrammen 
[1] 1. Dh6+ Pxh6, 2. Lg7# 
 
[2] 1. Dh8+ Kf7, 2. Dg7+ Ke6, 3. Df6+ Kd5 4. De5# 
 (2. ... Ke8, 3. Dg8#) 
 
[3] 1. Td8 Dxd8, 2. De5 Tf6, 3. Dxf6# 

1. Td8 Df4, 2. Tg8+ Txg8, 3. Dxg8# 
(1. ... Txd8, 2. Df6#; 1. ... Dc7, 2. Df6#; 1. ... hxg6, 2. 
Dh6# en alle andere zetten leiden ook tot mat in 2 of 3 
op g8, f6 of e5.) 

 
[4] 1. Dxe6 Kg8, 2. Dxf7+ Kh8, 3. Dxg7# 
 (1. ... fxe6, 2. Txe8#)  
 
[5] 1. exd5+ e.p. Pxd6, 2. cxd6# 

1. cxd5+ e.p. Pxd6, 2. exd6# 
 
Zwart heeft klaarblijkelijk als laatste d7-d5 gespeeld, 
met als doel om het paard op c4 te beschermen en 
bovendien om de matdreigingt met de dame op e3 te 
behouden. 
 

[6] 1. Ta1 wint, want: 

1. … Kxa1, 2. Kc2 en zwart is gedwongen om met zijn 
pionnen op de g-lijn en h-lijn te spelen, wat leidt tot mat: 
2. ... g5, 3. hxg5 h4, 4. g6 h3, 5. g7 h2, 6. g8D h1D, 7. 
Dg7# 

 
1. ... Kb3, 2. Kc1 Ka3, 3. Kc2 en zwart moet g6-g5 
spelen of de verdediging van de pion op a2 opgeven. 
 
1. ... Ka3, 2. Kc3 en zwart moet de verdediging van de 
pion op a2 opgeven of g6-g5 spelen. 

 
 Speelt wit bijvoorbeeld 1. Tg1 dan eindigd de partij in 

remise, want: 1. ... a1D, 2. Txa1 Kxa1, 3. Ke3 Kb2, 4. 
Kf4 Kc3, 5. Kg5 Kd4, 6. Kxg6 Ke4, 7. Kxh5 Kf5 en de 
zwarte koning is in positie om de randpion tegen te 
houden. Ook 7. Kg5 Ke5 leidt tot hetzelfde resultaat, 
want wit mag veld g4 niet prijsgeven en zodra wit de h-
pion slaat kiest de zwarte koning positie op f5. 

 
Speelt wit 1. Tb2+, volgt Kb3 met als gevolg dat wit of 
de koning schaak moet blijven geven of zijn toren moet 
afruilen tegen de zwarte a-pion met hetzelfde gevolg als 
hierboven beschreven. 
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Wintercompetitie Jeugd - Groep A 
 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ashwari 
1a    0       
1b    1     0 1 

Capan 
2a          0 
2b          1 

Farmaan 
3a      ½ 1    
3b       0  0 1 

Loubna 
4a 0      1  0  
4b 1        1  

Mario 
5a      ½  1   
5b      0   ½  

Mounia 
6a     1  1   0 
6b   ½  ½      

Oumaima 
7a   1       1 
7b   0 0  0     

Pari 
8a           
8b    1 0    0 1 

Ricardo 
9a 1  1 0 ½   1   
9b    1      0 

Timo 
10a 0 0 0     0 1  
10b  1    1 0    

 
P Naam # Pnt Aw Tot 
1 Ricardo 7 4,5 1,75 6,25 
2 Timo 8 3 1,75 4,75 
3 Mounia 5 3 1,25 4,25 
4 Loubna 5 3 1 4 
5 Farmaan 5 2,5 1,5 4 

 

P Naam # Pnt Aw Tot 
6 Mario 4 2 1,5 3,5 
7 Oumaima 5 2 1,5 3,5 
8 Pari 4 2 1 3 
9 Ashwari 4 2 1 3 

10 Capan 2 1 0,5 1,5 

 
 

Wintercompetitie Jeugd - Groep B 
 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arslaan 
1a   1 1 1   1  
1b      0 0   

Dion 
2a     1 0    
2b   1  1  1 1  

Fabio 
3a  0  0     0 
3b 0       0 0 

Mees 
4a          
4b 0  1  1  0   

Michiel 
5a  0  0     0 
5b 0 0      ½  

Nick 
6a 1         
6b  1        

Paul 
7a 1 0 1 1 ½   1  
7b          

Seppe 
8a  0 1       
8b 0  1  1  0   

Ian 
9a          
9b          

 
P Naam # Pnt Aw Tot 
1 Dion 6 5 1,5 6,5 
2 Paul 6 4,5 1,5 6 
3 Arslaan 6 4 1,75 5,75 
4 Seppe 6 3 1,75 4,75 
5 Mees 4 2 1,25 3,25 

P Naam # Pnt Aw Tot 
6 Nick 2 2 2,5 3 
7 Michiel 6 0,5 0,5 3 
8 Fabio 6 0 1,75 1,75 
9 Ian 0 0 0 0 
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Wintercompetitie Jeugd - Groep C 
 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alexander 1a          
1b    0  1    

Amir 2a          
2b   0 0  0    

Joram 3a  1        
3b     0     

Jens 4a 1 1     1   
4b          

Luka 5a   1   1  ½  
5b       0 ½  

Romy-Ann 6a 0 1        
6b     0     

Steven 7a     1   1  
7b    0      

Tengiz 8a     ½     
8b     ½  0   

Chris 9a          
9b          

 
P Naam # Pnt Aw Tot 
1 Jens 3 3 1,25 4,25 
2 Luka 5 3 1,25 4,25 
3 Steven 3 2 1,75 3,75 
4 Alexander 2 1 1,75 4,75 
5 Tengiz 3 1 1,25 2,25 

P Naam # Pnt Aw Tot 
6 Romy-Ann 3 1 1,25 2,25 
7 Joram 2 0 1 1 
8 Chris 0 0 0,75 0,75 
9 Amir 3 0 0,75 0,75 

 
 

Wintercompetitie Jeugd - Groep D 
 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Iris 1a    1         
1b    0 1  ½      

Kjell 2a             
2b             

Nick 3a             
3b             

Oktay 4a 1    0  1      
4b 0      0      

Rudram 5a 0            
5b    1         

Selim 6a             
6b             

Sjoerd 7a ½   1         
7b    0         

Arish 8a             
8b             

Arwien 9a             
9b             

Raniya 10a             
10b             

Linsey 11a             
11b             

Yusuf 12a             
12b             

 
P Naam # Pnt Aw Tot 
1 Iris 4 2,5 2,25 4,75 
2 Oktay 5 2 1,75 3,75 
3 Sjoerd 3 1,5 1,5 3 
4 Rudram 2 1 1,75 1,5 
5 Nick 0 0 0,25 0,25 
6 Kjell 0 0 0 0 

P Naam # Pnt Aw Tot 
7 Selim 0 0 0 0 
8 Linsey 0 0 0 0 
9 Arish 0 0 0 0 

10 Arwien 0 0 0 0 
11 Raniya 0 0 0 0 
12 Yusuf 0 0 0 0 
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Toernooischaak
Schaken aan de Smaragdenkust 
Ja, onder deze mooie naam staat het noorden van Sardinië 
bekend. Veel groen, een traditionele keuken besprenkeld 
met lekkere wijnen, kristalheldere zee  en ga zo maar door. 
Veel van dat groen is aangelegd in de vorm van mooie 
resorts. De grote inspirator en weldoener hiervan was de 
Ismaëlitische prins Karim Aga Khan, die het breed had maar 
het ook breed liet rollen, over een kustlijn van zo’n vijftig 
kilometer, gedurende de jaren zestig van de vorige eeuw. De 
internationale jet-set alsmede de Italiaanse rijken hielden 
deze ‘Costa Smeralda’ in stand en in ere, tot de dag van 
vandaag. 
 
Wij kwamen aan in het Zuiden, in de hoofdstad Cagliari. 
Familie Hajenius was met ‘pricefighter’ Ryanair gekomen, 
een rechtstreekse vlucht vanuit Charleroi. Heen en terug voor 
slechts €100,- de man. Hoe doen ze dat toch? Reeds bij 
aankomst schiet ik een bok van behoorlijk formaat, en het 
schaaktornooi is nog niet eens begonnen! Het mevrouwtje 
aan het loket van de autoverhuur spreekt slechts een klein 
beetje Engels, zodat ik maar mijn erg roestige Italiaans 
bovenhaal. Dat gaat een hele tijd goed tot we het over de 
verzekeringen hebben. “Doe maar zo weinig mogelijk” laat ik 
haar weten. Want een complete dekking tegen alle mogelijke 
malheur kost al gauw honderden euro’s extra. Zij vond het 
maar niks, want het verkeer is zeer druk en de wegen 
hebben veel bochten. Ik roem de rijkwaliteiten van mijn zoon 
(hij rijdt) en roep “Facciàmo una figa!” Ze springt op van haar 
stoeltje alsof gebeten door een schorpioen, kijkt me met 
grote ogen aan, en dan … begint ze te lachen, te láchen! Ik 
kijk verwonderd en lach onbegrijpend mee, en we tekenen 
alle papieren.  
 
Pas enkele dagen viel mijn frank, of zoals u wilt, mijn kwartje. 
Mijn basis voor de andere latijnse talen is het Braziliaans-
Portugees. En daar is een figa een geluksbrenger, een 
amulet, een talisman, of een gebaar dat geluk moet brengen. 
Zoals bijvoorbeeld cross your fingers! In het Italiaans 
betekent het echter gewoon kut... “Che bella figa” verzuchtte 
mijn vriend Giuseppe wel eens, wanneer er zo’n mooi meisje 
heupwiegend langsliep. Ik had dus onbedoeld een heel 
onzedig voorstel gedaan ... 
 
Dus meteen driehonderd kilometer noordwaarts. Er was een 
snelweg, zo gaat het rap vooruit. En je ziet ook meteen het 
hele eiland. Rotsen, meren, bloeiende planten en bomen. 
Later, op het einde van de rit, veel haarspeldbochten die 
vakkundig door onze chauffeur worden bedwongen. Veel 
wind en erg koud, normaal zou het in juni minstens tien 
graden warmer moeten zijn. Van de geplande duikvakantie is 
dus niet veel terechtgekomen: slechts één duik, en dan nog 
met twee pakken over elkaar! 
 

 
 
Schaken kan gelukkig bij elke temperatuur. Het vondt plaats 
in Porto Mannu, een prachtig resort bestaande uit een 
heleboel huisjes vlak aan zee, onder de hoede van De Beer. 

Deze beer van granietrots werd door de natuur geschapen, 
erosie van wind en regen over duizenden jaren heen. Deze 
‘Capo d’Orso’ was hét baken voor zeelieden uit vervlogen 
tijden, nu is het het logo van het schaaktornooi. Alleen, zoals 
gezegd: berekoud! 
 

 
 
De schakers werden enthousiast onthaald met een zakje 
lokale koekjes, gratis internet, en een welkomstdrankje met 
lekkere hapjes aan het zwembad. Tijdens de partijen werd er 
tevens gratis water en koffie verzorgd. En nog iets leuks: de 
Totomannu! Vlak voor aanvang van elke ronde kreeg je een 
papiertje waar je jouw prognose betreffende de eerste 12 
borden kwijt kon. Per ronde was er een prijs in de vorm van 
een schaakboek. Wie na 9 ronden de beste "Madame Soleil” 
bleek te zijn, kreeg de hoofdprijs: een gratis verblijf voor de 
partner voor het toernooi van 2014. “Moet dat per se je vrouw 
zijn, of mag een amante (lief) ook?” vroeg er iemand onder 
grote hilariteit. “Ja, dat telt zeker!”, beaamde de voorzitter! 
 

 
 

Deel van de speelzaal. 
 

 
 

Tegen GM Jonathan Rowson (Schotland). 
 
Het toernooi vond plaats in een grote gemeenschapzaal op 
welgeteld 60 schreden van ons huisje. Wat een luxe! Het 
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motto was: Lasciati trattare come un Grande Maestro! Laat u 
zich verwennen als een grootmeester! Top grootmeesters 
waren er ook: Levon Aronian was er om uit te rusten en zich 
voor te bereiden op zijn volgende uitdaging. Hij deed zelf niet 
mee maar zijn vrouw, de mooie grootmeesteres Arianne 
Caoili wel. Dan was er Mihai Marin, die wel meedeed en daar 
ook schaaklessen gaf. En de winnaar van de vorige editie, de 
kampioen van Schotland Jonathan Rowson. Hij was mijn 
sterkste tegenstander. Lang leek het alsof ik het kon houden, 
maar na wat stevig morrelen aan mijn vestingsdeuren kwam 
hij toch binnen zonder te kloppen. Het werd mijn enige 
verliespartij van de negen. Bij dit zwitsers toernooi werd het 
versneld regressive paringssysteem gebruikt om zo normen 
mogelijk te maken en wat tot vreugde van de aanwezigen 
ook lukte: Alex Rombaldoni won het toernooi, haalde hier zijn 
derde GM resultaat en was nu dus meteen grootmeester.  
 
Bij de prijsuitreiking toonde hoofdarbiter Francesco De Sio 
zijn grote verrukking door Alex beet te pakken en hem een 
halve meter omhoog te tillen! Dit was voor mij het sportieve 
hoogtepunt! Want waar vind je nog zo’n scheidsrechter, zo’n 
hoeder, die zo begaan is met het geluk van één van zijn 
lammetjes uit zijn kudde? 
 

 
 
Zelf had ik ook prijs, 200 euro voor het tweede beste oudje. 
Vrouw en zoon keken alsof ze water zagen branden, zoiets 
hadden ze nog nooit meegemaakt! 
 
 Zoals de meeste schakers hadden we vol pension. Gelukkig 
maar, want het dorpje Palau is ruim vijf kilometer verderop en 
er was niets in de directe omgeving, zelfs geen supermarkt. 
De keuken had veel verscheidenheid en was gewoon heel 
lekker. Op de laatste dag hadden ze zelfs twee grote 
schaaktaarten gemaakt, waarvan ik u nu even laat smullen: 
 

 

 

 
 
Samen met Rombaldoni eindigde Marin met 7,5 punten. 
Daarna kwamen Libiszewski en Alina L'ami met 6,5, gevolgd 
door Rowson, Bonafede, Arianne Caoili, Lanzani en Loeffler 
met 6. Samen met o.a. GM Tischbierek haalde ik 5,5 uit 9 
partijen. 
Ryanair riep ons weer tot orde: tijd om terug te gaan naar 
Cagliari. Op die extra dag genoten we van de bruisende stad, 
waar de jacarandá bomen vol in bloei stonden. Prachtig 
blauw!  Jacarandá is een van de edele houtsoorten die o.a. 
gebruikt worden om de “zwarte” schaakstukken te maken en 
die ik zelf ook heb in de vorm van een mooi Braziliaans 
schaakspel. Thuis vertroetelen we er een klein plantje van, 
afkomstig uit Argentinië. Hij wordt regelmatig toegesproken: 
“goed je best doen, groot en sterk worden, anders ga je 
eindigen als een schaakstuk!” 
 

 
 

 
 
Moeder Natuur, van Capo d’Orso tot jacarandá, ik neem mijn 
hoed voor u af! 

 

Willem Hajenius 
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Puzzelhoekje 
Schaakoku 
Tijdens mijn omzwervingen door Italië kwam ik iets leuks 
tegen dat misschien de niet-schakers iets dichter bij ons 
edele spel kan brengen: een schaak-sudoku! Dit is een idee 
van Rosario Lucio Ragonese en komt uit het magazine "La 
Settimana Scacchistica".  

 
Net als in een gewone sudoku is het de bedoeling om alle 
open vakjes zodanig in te vullen dat zowel horizontaal, 
vertikaal als in de 2x3 gebiedjes er steeds maar één van 
hetzelfde stuk in voor komt. Hieronder twee voorbeelden. 
 

Willem Hajenius 
 

 
 

 

 
 

Diagrammen
[1] Dodelijke Afleiding [2] Volg de Leider [3] Voor het Team 

   
[●] wit geeft mat in 2 [●●] wit geeft mat in 4 [●●●] wit geeft mat in 3 

   

[4] Overbelaste Verdedigers [5] Eigen Graf Gegraven [6] Tellen 

   
[●●●●] wit geeft mat in 3 [●●●●●] wit geeft mat in 2 [●●●●●●] wit speelt en wint 

 
De oplossingen staan op pagina 21!  
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Schaakevenementen 
Schaakles voor Acteurs Turf 
Op 30 oktober jl. vertrok ik samen met mijn vrouw, Esther 
Erdtsieck-Blaaser, naar Theater Swanla in Zevenhuizen om 
een groep acteurs en actrices schaakles te geven, omdat zij 
volgend jaar de voorstelling “Lang Leve de Koningin” op de 
plakken brengen. Voor iedereen die het niet weet, “Lange 
Leve de Koningin” is een kinderboek van Esmé Lammers, de 
kleindochter van Max Euwe, dat gaat over het meisje Sara 
die een schaakspel koopt en niet weet wie haar vader is. In 
haar fantasie komt het schaakspel tot leven waardoor ze 
steeds beter leert schaken en uiteindelijk mee mag doen aan 
een simultaan tegen de beroemde Zuid-Afrikaanse schaker 
Bob Hooke. Als haar vriendje Victor, die ook meedoet aan de 
simultaan, onwel wordt brengt ze hem naar huis en komt ze 
eindelijk te weten wie haar vader is. Dit erg leuke boek is in 
1995 met groot succes verfilmd. Met Monique van der Ven in 
de rol van Witte Koningin won de film in 1996 een Gouden 
Kalf voor beste lange speelfilm. 
 
Een paar maanden geleden vroeg Esther, de regisseur van 
het toneelstuk, of ik de acteurs en actrices schaakles wilde 
geven, zodat zij zichzelf beter konden inleven in hun rol en 
geen grove fouten zouden maken tijdens de opvoering. Ook 
vroeg ze mij om de schaakscènes in het script door te nemen 
en eventuele schaaktechnische fouten er uit te halen. Dit 
leek mij op de eerste plaats erg leuk en daarnaast ond ik het 
een goede kans om het schaken te promoten. 
Nadat ik het script had gelezen besloot ik om niet alleen de 
fouten uit het script te halen en schaakles te geven, maar ook 
om een naslagwerk voor de spelers en regisseur te schrijven. 
Dit mondde uiteindelijk uit in een bijna twintig pagina’s dik 
boekwerkje met daarin onder andere: 
• De correcties op het script en  
• Een toelichting op de schaakscènes. 
• De basis weetjes van het schaken, zoals de stukken en 

hun beweging, het bord, slaan, rokeren, mat, pat, noteren 
en de drie fasen van het spel. 

• Het karakter van de stukken. 
 
Ja ik weet het, ik heb snel de neiging om dit soort dingen te 
overdrijven. Ik doe vaak en graag veel meer dan nodig is, 
maar dat brengt me nu eenmaal veelal voldoening en plezier. 
Het brengt me ook wel eens in de problemen natuurlijk, maar 
gelukkig deze keer niet. Wellicht is het leuk om een aantal 
stukjes uit mijn boekwerkje aan jullie te laten zien. Één van 
de scènes betreft het Narrenmat, maar een andere scène is 
zeker de moeite waard om te laten zien. Deze scène betreft 
namelijk een partij uit het boekje van Max Euwe “Oom Jan 
leert zijn neefje schaken”. Ook is het wellicht leuk om een 
stukje te laten zien over de karakters van de stukken, dat de 
spelers zullen gaan gebruiken om zichzelf beter te kunnen 
inleven in hun rol. 
 
Als eerste de scène waar Sara het opneemt tegen haar juf. 
Dit is de partij is uit “Oom Jan leert zijn neeftje schaken”.  
  
Scene 17A: Juffrouw - Sara 
Scandinavische Opening 
 
1. e2-e4 d7-d5 
2. e4xd5 Pg8-f6 
3. c2-c4 c7-c6 
4. Dd1-a4 Lc8-d7 
5. d5xc6 Pb8xc6 
6. Da4-b3 Pc6-d4 
7. Db3-c3 e7-e5 
8. f2-f4 Lf8-b4! 

 
 
Hier heb ik het weggelaten, maar in mijn boekwerkje geef ik 
tussen de zetten door commentaar en toelichting, zoals: 
 

Toelichting: 
De zet van Sara ligt niet voor de hand en dus vernuftig. Als 
de zwarte dame de onverdedigde loper slaat volgt 8. ... 
Pd4-c2+. Een drie dubbele aanval met schaak (dame, 
toren en koning). Om de dame niet te verliezen moet wit 
deze verplaatsen. Slaan is immers niet goed. Daarbij moet 
wit wel het veld c2 blijven verdedigen. Alleen veld d3 is 
over om dit te doen zonder direct verlies van de dame. 

 

Opmerking op het script: 
Regie-aanwijzing: “Juffrouw schuift de koningin naar d5.” 
 

Deze zet is niet mogelijk. Aanwijzing wijzigen in: “Juffrouw 
schuift de koningin naar d3.” 

 
9. Dc3-d3 Ld7-f5 
10. Dd3-g3 Pf6-e4 
11. Dg3xg7 Pd4-c2+ 
12. Ke1-e2 Dd8-d3+! 
 

 
 
13. Ke2xd3 Pe4-g3# 
 
Zoals gezegd heb ik ook elk stuk een karakter gegeven. Ik 
ben daarbij uitgegaan van de rol die de stukken doorgaans 
hebben, maar ik heb uiteraard ook een beetje mijn fantasie 
de vrije loop gegeven. Hieronder enkele voorbeelden. 
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Dame 
De dame is gracieus, slim, sluw en de drijvende kracht achter 
het koninkrijk. Ze handelt altijd snel en kordaat en als het 
nodig is kent ze geen genade. Ze is daarom gevreesd door 
haar tegenstanders en geliefd door haar onderdanen. Haar 
tegenstanders smeden continue plannen om haar gevangen 
te nemen, maar haar onderdanen gaan voor haar door het 
vuur en offeren zichzelf liever op dan dat ze zien dat hun 
geliefde dame gevangen wordt genomen. De dame vreest 
niemand en wacht dan ook liever niet af. “De aanval is de 
beste verdediging” is haar motto. 
 
Paard b1 en b8 
Paarden zijn onbevreesd, enigszins humeurig en uiterst 
ongeduldig. Het zijn echte wilde brassen, die niet kunnen 
wachten om ten aanval te trekken. Ze bewegen zich snel 
over het slachtveld en manouvreren zichzelf daarbij met 
precisie en souplesse tussen de vijandelijke linies. Met hun 
vreemde bokkensprongen kunnen ze onverwachte aanvallen 
uitvoeren, maar ze brengen zichzelf daarmee ook makkelijk 
in de problemen. Paarden en lopers kunnen niet met en niet 
zonder elkaar. Ze zijn continue met elkaar in gevecht om hun 
plaats in hiërarchie van het koninkrijk. Ze schuiven deze 
rivaliteit echter makkelijk aan de kant als ze samen moeten 
verdedigen of aanvallen. De paarden op b1 en b8 zijn minder 
bedachtzaam,  aanvallender ingesteld en ongeduldiger dan 
hun broers. Ze trekken vaak als eerste ten strijde en sporen 
de soldaten aan om te volgen. Door hun onbevreesdheid en 
roekeloze gedrag nemen ze vaak snel vijandelijke troepen 
gevangen, maar sneuvelen ze zelf ook snel. 
 
Pion e2 en e7 
De pionnen op e2 en e7 zij stoer, sterk, snel, goed getraind, 
zelfverzekerd en vooral onbevreesd. Deze commando’s van 
het koninkrijk worden er vaak als eerste op uit gestuurd om 
aan te vallen of om de centrumlinie met hand en tand te 
verdedigen. Ze genieten erg veel respect en staan vaak in 
het middelpunt van de belangstelling. Een beetje flirten en 
aandacht krijgen van andere is hun dan ook niet vreemd. 
 
Enfin, met dit boekwerkje in mijn ene hand en het van onze 
club geleende demonstratiebord in mijn andere hand vertrok 
ik samen met Esther naar Zevenhuizen om schaakles te 
geven. Ver kwamen we niet, want vlak voor vertrek ontdekte 
ik dat de Zwarte Koning was verdwenen. Bij het instappen 
kreeg ik plots de behoefte om nog het demonstratiebord op 
compleetheid te controleren en ... Zwarte Koning weg! In het 
donker zocht ik op de tast de hele auto af, maar vond niets. 
Ik snapte er niets van. Het bord had de hele tijd in de auto 
gelegen en bovendien ik had het bord voor alle zekerheid 
nog gecontroleerd op het moment dat ik het bij de club in de 
auto had gelegd. Enigszins paniekerig, omdat de tijd begon 
te dringen, beloot ik nogmaals te zoeken, maar dan met een 
zaklamp. Niets! “Heb jij het bord even uit de auto gehaald 
deze week?”, vroeg ik Esther. Dat had ze niet, maar eerder 
die dag had ze wel een vriendje van mijn jongste zoontje 
Kjell opgehaald en weggebracht en die had netjes het bord 
opzij geschoven om te kunnen zitten. “Heeft hij dan met de 
stukken gespeeld?”, vroeg ik. Nee, want Kjell, die ook mee 
was, had hem nog nadrukkelijk gezegd er heel voorzichtig 
mee te zijn want het bord was van de schaakclub. Na nog 
een rondje auto konden we niets anders verzinnen dan naar 
de plekken te rijden waar ze eerder die dag waren ingestapt 
en uitgestapt. Voor ons huis vonden we niets en dus was 
onze hoop volledig gevestigd op de parkeerplaats voor het 
huis van het vriendje. Op handen en voeten, gewapend met 
een zaklamp, speurden we de bosjes af, kropen we over de 
grond en tuurden we onder de geparkeerde auto’s. Niets, 
helemaal niets! Wat nu? De les had intussen al moeten 
beginnen en ik baalde enorm dat er iets kwijt was van het 
geleende bord. Dan maar zonder Zwarte Koning en een 
nieuw demonstratiebord kopen voor de club, dacht ik. Uit 

frustratie zwaaide ik wat heen en weer met de zaklamp, 
terwijl ik de band van een geparkeerde auto een schopje gaf. 
Wat was dat? De Zwarte Koning! De auto stond geparkeerd 
met zijn band half op het stuk! Euforisch begon ik aan het 
stuk te peuteren, maar er zat niet veel beweging in. Dan 
maar even flink aan de auto sjorren. Gelukt! Het is maar 
goed dat er niemand in de buurt was, want anders had ik 
wellicht op het politieburea kunnen uiteggen waarom ik die 
auto heen en weer stond te schudden. 
 
Blij, maar bezweet, betraden we de zaal met de wachtende 
acteurs en actrices. “Sorry, we moesten Geert onder een 
auto vandaan redden.”, zei Esther. Iedereen keek verbaasd 
naar Geert, die de rol  van Zwarte Koning speelt. “Dat ging 
inderdaad, maar net goed zeg. Was jij dat?”, vroeg Geert. Nu 
keken Esther en ik elkaar verbaasd aan. Speelde hij het 
spelletje mee? Het is een acteur, maar hij leek toch echt 
uiterst serieus te zijn. Omdat hij onze verbazing zag ging hij 
verder. “Op de parkeerplaats toch? Hier voor Swanla? Een 
kwartiertje geleden?” Soms gebeuren er dingen die we niet 
kunnen verklaren. Toeval of is er meer? Op het moment dat 
wij de Zwarte Koning onder de auto vandaan peuterde bleek 
Geert, de Zwarte Koning, net op tijd door iemand te zijn 
behoed voor een aanrijding met een auto. It makes you 
wonder, doesn’t it? 
Ondanks de perikkelen vooraf waren de schaakles en het 
boekwerkje een groot succes. Bij de spelers ontstond het 
nodige groepsgevoel, de rollen werden duidelijk en schaken 
was toch niet zo suf en alleen voor nerds als velen eerst 
dachten. Mogelijk levert het zelfs de schaakverenigingen in 
de omgeving een paar leden op. Kortom missie geslaagd! 
 

Serge Erdtsieck 
  

 
 
Zevenhuizen - In “Lang Leve de Koninging”, de nieuwe productie van 
Stichting Turf, leert Sara uit een boek en door een levend schaakspel 
hoe zij moet schaken. Om zich goed in te kunnen leven in hun rol 
kregen de acteurs tijdens de repetitie op woensdag 30 oktober 
daarom schaakles van Serge Erdtsieck. 
 
De voorstelling “Lang Leve de Koninging” werd door regisseur Esther 
Erdtsieck-Blaaser bewerkt tot een theaterversie met toevoeging van 
muziek uit “Ja Zuster, Nee Zuster”. De liedjes worden ingestudeerd 
met de hulp van zangcoach Ina Bannink. De voorstellingen vinden 
op 11, 12 en 13 april plaats in Theater Swanla. Voor meer informatie 
en reservering: stichtingturf@gmail.com. 
 
Artikel: Hart van Holland, editie Zuidplas, 6 november 2013 
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Hans Böhm geeft Simultaan bij SGO 
Zaterdag 14 december was BN-er en IM Hans Böhm te gast 
bij SG Overschie om aan 15 borden een simultaanséance te 
geven. Hiermee was de bekende schaker, schrijver, analist, 
commentator en presentator even terug bij de vereniging 
waar zijn schaakcarriere op 7 jarige leeftijd begon. 
 

 
 

Hans Böhm voor aanvang van de simultaan op 14 december 2013. 
(foto Ab Scheel) 

 
Nadat de voorzitter, Ronald Verbeek, iedereen welkom had 
geheten en de voorzitter van Deelgemeente Overschie, Kees 
van der Meer, een korte toespraak had gehouden nam Hans 
Böhm het woord over. “Niemand gaat met lege handen naar 
huis.”, liet hij als eerste weten. Voor iedere deelnemer had hij 
een presentje meegenomen, namelijk een CD met door hem 
ingesproken kerstverhalen. Daarnaast mocht elke winnaar 
één van de door hem samen met Yochanan Afek geschreven 
schaakboeken uitkiezen. Dat Hans vertrouwen had in zijn 
eigen kunnen bleek wel aan het aantal boeken dat hij had 
meegenomen: vier stuks uit de reeks “Wij presenteren ...”, te 
weten de pion, de toren, het paard en de loper. Daarnaast 
vertelde hij o.a. in het kort hoe zijn schaakcarriere begon. In 
1957, op 7 jarige leeftijd, won hij tijdens een simultaan van 
de toenmalige kampioen van Rotterdam en won daarmee 
een jaar gratis lidmaatschap van SG Overschie. 
 
Ondanks de vermakelijke anekdotes stonden ongeveer dertig 
schakers te popelen om achter de borden plaats te nemen. 
Uiteraard allen in de hoop te winnen van de internationaal 
schaakmeester en er met zijn boek vandoor te gaan. Als 
eerste namen SGO-ers Jurriaan Verbeek, Loubna Tarafit,  
Mario Dirks, Ricardo van Oldenbarneveld, Oumaima Tarafit, 
Mounia Tarafit, Mees Eijsermans, Cor van Lennep, Henri 
Krop, Leo Meerman en Wil de Gids plaats achter de borden. 
Het vijftiental werd compleet gemaakt door Michael Siebel 
(HZP Schiedam), Arjen Postma (SV Krimpen a/d IJssel), 
Rens Hesselman (SV Erasmus) en Andre Barnat. 
 
De eerste speler die moest capituleren was Mario Dirks. Niet 
omdat hij zo enorm slecht stond, maar omdat hij helaas 
andere verplichtingen had en de partij toch langer duurde 
dan hij had gedacht. Zijn plaats werd ingenomen door SGO-
er Fabio van ’t Hoff. Hierna duurde het even voordat Hans 
Böhm zijn volgende winst kon bijschrijven. Mounia Tarafit 
was de ongelukkige die, in principe dus als eerste, aan het 
kortste eind trok. Haar plaats werd ingenomen door SGO-er 
Aad Everwijn. Niet veel later moest de oudste deelnemer, 
Leo Meerman (92 jaar), de vlag hijsen. Leuk detail is dat zijn 
plaats werd ingenomen door de jongste deelnemer, Sjoerd 
Garritsen (8 jaar). Vanaf dit moment liep de teller van Hans 
Böhm snel op. Ricardo van Oldenbarneveld, Jurriaan 
Verbeek, Mees Eijsermans  en Oumaima Tarafit moesten 
kort na elkaar opgeven en plaatsmaken voor Kris van de 
Heuvel (SGO), Alex Kapitonenko (HZP Schiedam), Paul 
Groen (SGO) en Nik Kapitonenko (HZP Schiedam). 

Met vers bloed achter de borden en een 7-0 voorsprong 
maakte Hans Böhm zelfverzekerd en soms grappend zijn 
rondjes, totdat hij weer eens bij het bord van Henri Krop 
aankwam en plots zijn snelle pas staakte. Een grote frons 
verscheen op zijn gezicht en hij boog zich eens goed over 
het bord. Hij zuchte eens diep en probeerde te achterhalen 
wat er mis was gegaan. Nadat hij dit had uitgeplozen ging hij 
weer rechtop staan en riep al applaudiserend: “We hebben 
een winnaar!”. Nog nauwelijks bevattend wat er was gebeurd 
nam Henri Krop het boek “Wij presenteren de pion” in 
ontvangst. Hij had zojuist als eerste, en uiteindelijk zou 
blijken als enige, weten te winnen van de internationaal 
meester. Nadat Hans Böhm Henri nogmaals had gefeliciteerd 
en gecomplementeerd en SGO-er Steven Groen de plaats 
van Henri had overgenomen, vervolgde Hans Böhm zijn 
rondjes. Alleen nu langzamer en geconcentreerder. Het 
verlies had hem duidelijk weer op scherp gezet.  
De eerste die er na zijn verlies aan moest geloven was Fabio 
van ’t Hoff, gevolgd door Michael Siebel, Cor van Lennep, 
Rens Hesselman, Kris van de Heuvel, Sjoerd Garritsen en 
Arjen Postma. Hun plaatsen werden ingenomen door Oktay 
Irmak (SGO), Ab Scheel (Messemaker 1847) - die overigens 
zoals vaak het geval is bij schaakevenementen weer leuke 
en mooie foto’s en video-opnamen heeft gemaakt - Arnout 
van Kempen (SGO), Serge Erdtsieck (SGO), de heer Pereira 
en voor een tweede keer Mounia Tarafit (SGO) en Oumaima 
Tarafit (SGO). Zij waren nog maar net gestart of Steven 
Groen en Paul Groen moesten capituleren. De teller van 
Hans Böhm draaide dus weer op volle toeren: 16-1. 
 
Met nog 13 deelnemer achter de borden, waaronder drie 
spelers van het eerste uur, te weten LoubnaTarafit , Wil de 
Gids en Andre Barnat, begon Hans Böhm aan het laatste uur 
van het evenement. Na een zeer goede en lange strijd moest 
de beste jeugdspeler van de dag, Loubna Tarafit, helaas ook 
opgeven. Tot diep in het eindspel had ze zeer knap de 
internationaal meester op een min of meer gelijke stand 
weten te houden, maar moest uiteindelijk twee pionnetjes 
prijs geven en dat is tegen een speler van zijn formaat een te 
grote achterstand. Ook Andre Barnat moest na een goed en 
lang gevecht zich gewonnen geven en kort na hem werden 
ook Oktay Irmak en Nik Kapitonenko aan de zegekar van 
Hans Böhm gebonden. Aad Everwijn leek dit niet te gaan 
overkomen, want in materieel opzicht had hij een plusje. Hij 
kon echter de weg naar winst niet vinden en dus werd tot 
remise besloten, wat hem alsnog het boek “Wij presenteren 
het paard” opleverde. Een uitstekende prestatie met als 
gevolg een tussenstand van 20½-1 ½. 
Na de remise van Aad Everwijn moest ook de langst 
spelende deelnemer van de dag, Wil de Gids, zich gewonnen 
geven. Hij kan terugkijken op een zeer goede partij en had 
gezien de duur zeker een remise verdiend. Ook Alex 
Kapitonenko, Oumaima Tarafit, Mounia Tarafit en Serge 
Erdtsieck lukte het niet om Hans Böhm voor een tweede keer 
een verlies of remise te bezorgen en dus was het aan de 
laatste drie overgebleven strijders. Ab Scheel probeerde 
Hans Böhm diverse keren te overtuigen van een remise, 
maar de routinier liet zich er niet toe verleiden. “Je moet eerst 
nog remise zien te maken Ab.”, was telkens zijn antwoord en 
dat lukte de sympathieke speler van Messemaker 1847 
helaas niet. Bij Arnout van Kempen zag het er heel even 
goed uit. Althans dat dacht iedereen. Hij kreeg namelijk een 
kwaliteit cadeau, maar dat bleek meer een sigaar uit eigen 
doos of beter gezegd een nekslag te zijn. Als laatst spelende 
deelnemer hoopte de heer Pereira op enige symphatie, maar 
ondanks dat hij zich kranig had geweerd besloot Hans Böhm 
de eindstand op 28½-1½ (95%) te brengen. 
Het was voor iedereen een zeer geslaagd evenement, dat 
zeker voor herhaling vatbaar is. Aan ons de volgende keer 
de taak om onze score te verbeteren. 
 

Serge Erdtsieck   
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Valstrikken
Rubinstein Trap 
De “Rubinstein Trap” is een valstrik die winst van de dame of 
winst van een pion en positioneel voordeel oplevert voor wit. 
De valstrik komt voort uit het Geweierde Damegambiet en is 
vernoemd naar de ongekroonde Poolse grootmeester Akiba 
Rubinstein. 
 

 
 

Lasker (l) tegen Rubinstein (r) in 1909. 
 
1. d2-d4 d7-d5 4. Lc1-g5 Lf8-e7 
2. c2-c4 e7-e6 5. e2-e3 0-0 
3. Pc1-c3 Pg8-f6 6. Pg1-f3 Pb1-d7 
 
Wat na de deze theoretische zetwisseling nodig is voor de 
valstrik is dat de spanning die heerst tussen de pionnen op 
d5 en c4 wordt opgelost, alvorens Ld3 te spelen. 
 
7. c4xd5 e6xd5 8. Lf1-d3 ... 
 
Hierna kunnen uiteraard diverse theoretisch goede zetten 
worden gespeeld, maar voor deze valstrik is het nodig dat 
beide spelers er voor kiezen om de half open lijnen met hun 
torens te gaan bezetten, wat niet onjuist of onlogisch is. 
 
8. ... Tf8-e8 10. 0-0 h7-h6 
9. Ta1-c1 c7-c6 11. Lg5-f4 … 
 

 
 

De valstrik is gezet en gebaseerd op de drang om het altijd 
sterke loperpaar te verbreken. De witte loper op f4 bezet dan 
wel twee mooie diagonalen, maar is ook kwetsbaar voor een 
gedwongen ruil. Ph5 lijkt hiervoor uitermate geschikt, maar 
als zwart hier voor gaat trapt hij met open ogen in de valstrik. 
 
11. ... Pf6-h5 12. Pc3xd5 … 

 
 
Als zwart nu niet oplettend is en paard op d5 slaat met 12. ... 
c6xd5 dan verliest hij zijn dame met 13. Lf4-c7. 
  

 
 
De beste voortzetting voor zwart is dan ook het doorzetten 
van het plan en de loper op f4 slaan. Dit leidt echter wel tot 
pionverlies en een enigszins mindere stelling, want hierna 
kan wit het zwarte paard slaan met zijn aangevallen paard op 
d5. 
 
12. ... Ph5xf4 13. Pd5xf4 … 
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Ratinglijsten 
Bijgwerkt tot 1 november 2013 
 
Normale Partijen 
P  (P) Naam Score Rating 
1 ← (1) Brandenburg -2 2141 
2 ← (2) Fokkink 0 2108 
3 ← (3) Ochtman -4 2065 
4 ← (4) Feelders 0 1995 
5 ↑ (8) Segers +46 1984 
6 ↓ (5) Ruytenberg 0 1982 
7 ↓ (6) Krop +2 1954 
8 ↑ (10) Smit D. +8 1890 
9 ↓ (7) Smit H. -40 1872 

10 ↓ (9) van der Meer -51 1855 
11 ↑ (13) van Kempen +28 1780 
12 ↓ (11) Degeling 0 1777 
13 ↓ (12) Kleinjan -6 1748 
14 ↑ (15) Everwijn +12 1742 
15 ↑ (16) Doornheim 0 1728 
16 ↓ (14) Verbeek R. -13 1723 
17 ← (17) Kloek -4 1697 
18 ← (18) Brunings 0 1545 
19 ← (19) de Wilt +5 1519 
20 ← (20) van den Bergh 0 1474 
21 ← (21) Mulder +18 1448 
22 ← (22) Lindeboom +26 1434 
23 ← (23) de Gids +4 1382 
24 ← (24) Erdtsieck S. +33 1378 
25 ↑ (26) Koenen 0 1308 
26 ↓ (25) van Lennep -15 1300 
27 ← (27) van Diejen +5 1279 
28 ← (28) Meerman -11 1202 
29 ↑ (31) Erdtsieck D. 0 1092 
30 ↓ (29) Duin R.M. -80 1088 
31 ↓ (30) van Steenis -18 1082 
32 ← (32) Duin R.J. +18 1073 
33 ↑ (35) Verbeek J. +17 1045 
34 ↓ (33) Trochenine +7 1045 
35 ↓ (34) Dirks +32 1033 
36 ← (36) van Oldebarneveld -20 958 
37 ← (37) Akloe P. +10 910 
38 ↑ (-) Tarifit L. 0 900 
39 ↑ (-) Tarifit M. 0 900 
 
 
Snelschaken 
P  (P) Naam Score Rating 
1 ← (1) Brandenburg +3 2123 
2 ← (2) Smit H. -53 2050 
3 ← (3) Ochtman +2 2013 
4 ← (4) Ruytenberg 0 2005 
5 ← (5) Feelders +9 1941 
6 ↑ (13) van der Meer +63 1825 
7 ↓ (6) Segers -34 1822 
8 ← (8) Everwijn 0 1822 
9 ← (9) Degeling 0 1819 

10 ↓ (7) Verbeek R. -37 1816 
11 ↑ (12) Krop 0 1790 
12 ↓ (11) van Kempen -8 1783 
13 ↓ (10) Smit D. -61 1745 

14 ← (14) Doornheim -24 1720 
15 ← (15) Kloek 0 1696 
16 ← (16) Kleinjan +15 1674 
17 ↑ (18) Brunings +63 1579 
18 ↓ (17) van Diejen -8 1511 
19 ← (19) van Steenis 0 1481 
20 ← (20) de Wilt +31 1452 
21 ← (21) Koenen 0 1396 
22 ↑ (23) van Lennep +17 1389 
23 ↓ (22) van den Bergh 0 1383 
24 ↑ (27) Lindeboom +41 1375 
25 ← (25) Mulder +19 1357 
26 ↓ (24) Erdtsieck S. -14 1346 
27 ↓ (26) Meerman 0 1335 
28 ← (28) de Gids -89 1201 
29 ↑ (34) Dirks +184 1191 
30 ← (30) Erdtsieck D. 0 1080 
31 ↓ (29) Duin R.M. -76 1064 
32 ↑ (33) Duin R.J. +20 1055 
33 ↓ (32) Verbeek J. 0 1045 
34 ↑ (35) van Oldenbarneveld 0 1005 
35 ↑ (36) Trochenine -43 908 
 
 
Rapid 
P  (P) Naam Score Rating 
1 ← (1) Brandenburg -35 2205 
2 ← (2) Ochtman -57 2019 
3 ← (3) Ruytenberg 0 1987 
4 ↑ (5) Smit H. +22 1945 
5 ↓ (4) Krop 0 1934 
6 ← (6) Segers 0 1921 
7 ← (7) Feelders -6 1887 
8 ← (8) Degeling 0 1879 
9 ← (9) Smit D. 0 1801 

10 ← (10) Kloek 0 1792 
11 ↑ (13) Verbeek R. +40 1741 
12 ← (12) Everwijn +1 1738 
13 ↑ (14) Kleinjan +5 1702 
14 ↓ (11) van der Meer -54 1693 
15 ← (15) van Kempen 0 1688 
16 ← (16) Doornheim 0 1683 
17 ↑ (18) van Diejen +15 1534 
18 ↓ (17) van den Bergh 0 1527 
19 ← (19) van Steenis 0 1493 
20 ↑ (-) Brunings -26 1474 
21 ↓ (20) de Wilt -10 1423 
22 ↓ (21) Meerman 0 1398 
23 ↓ (22) Lindeboom 0 1366 
24 ↓ (23) Koenen 0 1349 
25 ↓ (24) van Lennep +27 1338 
26 ↑ (27) Erdtsieck S. +29 1324 
27 ↓ (25) Mulder 0 1307 
28 ↓ (26) de Gids +7 1304 
29 ↓ (28) Duin R.M. 0 1153 
30 ← (30) Duin R.J. 08 1015 
31 ← (31) Trochenine 0 974 
32 ← (32) Dirks +14 972 
33 ↑ (-) Tarafit O. +30 930 
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