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Nieuwsbrief Onesimus november 2021 

Onesimus naar nieuwe locatie 

Beste leden; 

Nieuwe locatie: Jan van der Ploeghuis   
Op de bijzondere ALV is gisteren unaniem besloten met 14 stemmen in de vergadering 
en 8 digitale stemmen dat we gaan verhuizen naar de kantine van het Jan van der 
Ploeghuis aan de Hooglandstaat 67 in Rotterdam-Noord. We starten op donderdag 6 
januari 2022 op de nieuwe locatie.  

Na de openbare basis school met de illustere naam Pierre Bayle, genoemd naar het 
vrijzinnige Rotterdam gevluchte Fransman en vroege Verlichtingsdenker uit de 17e eeuw, 
die scheiding van kerk en staat en tolerantie ten opzichte van andersgelovigen en 
seculieren voorstond, gaan we naar een locatie met een naam van een andere illustere 
Rotterdammer.     

Jan van der Ploeg was als wethouder stadsvernieuwing en volkshuisvesting in de jaren 70 
en 80 samen met burgermeester Andre van der Louw de grondleggers en aanjagers van 
de stadsvernieuwing, het bouwen voor de buurt. Huisjesmelkers werden door Jan 
aangepakt en tegen een minimale vergoeding onteigend. Samen met (door 
medebeslissingsrecht in projectgroepen) en voor de gewone Rotterdammer werden 
woningen renoveert en gebouwd en buurten verbeterd. Toenmalig staatsecretaris 
volkshuisvesting Jan “In geouwehoer kan je niet wonen” Schaefer kwam regelmatig in 
Rotterdam en kopieerde de aanpak toen hij wethouder werd in Amsterdam.  

Jan met buurtactivist Gerrit Sterkman Jan met staatsecretaris Jan Schaefer 

In totaal werden tijdens de stadsvernieuwing in de oude wijken 30.000 nieuwe 
betaalbare woningen gebouwd en 40.000 woningen door middel van hoog-niveau 
renovatie naar nieuwbouwkwaliteit, genaamd “vernieuwbouw”, verbeterd.   

Gezien de huidige woon- en klimaatcrisis (energiezuinig maken van woningen), een 
aanpak die zo weer van de plank gehaald kan worden.  

Nieuwe Leden
Na de ontmoedigende corona-tijd met competitie stops afgewisseld met troosteloze 
clubavonden met slechts 2 of 3 borden en een aantal leden die afhaakten, is Onesimus 
weer op dreef. In oktober zijn 4 nieuwe leden ingeschreven. Allereerst de dame in het 
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gezelschap Gaya Hogenelst, dan Matvey Chugunov helemaal uit Moskou en twee 
schakende broers Marijn en Thijs de Korte. Welkom allemaal!

Interne competitie  
Inmiddels is de interne competitie klassiek schaak 7 ronden gevorderd. Doordat 
gisterenavond Jan Dijkhuizen van Mark Jolly won, gaat Jan met 28 punten aan kop. 
Gevolgd door Mark Jolly en Anton Moolenaar met 26 punten.  

https://www.schakenbijonesimus.nl/stand-interne/

De interne clubcompetitie blijft goed bezocht. Gisterenavond werd op 8 borden gespeld.  

Externe competitie 

Spijkenisse 2 – Onésimus 2 4-4, 29 oktober  

De 2e bondswedstrijd van Onésimus 2 was een wedstrijd die verplaatst was ten opzichte 
van de 1e competitie indeling. De RSB had dit niet goed verwerkt, waardoor er al meteen 
onduidelijkheid was op welke datum dit gespeeld moest worden. De wedstrijdleider van 
de RSB gaf uiteindelijk duidelijkheid en zegde toe de RSB site aan te (laten) passen. 

We speelden gelijktijdig met hoofdklasse wedstrijd Spijkenisse 1 - Charlois Europoort 1. 
De wedstrijdleider bleek erg streng, hij trok 1 lijn tussen de wedstrijd uit de hoogste 
klasse en de laagste klasse. 

Dan de wedstrijd begonnen en we stonden al vrij snel op een 3½-1½ achterstand. We 
hadden de 1e ronde 4-4 gespeeld, wilden natuurlijk niet verliezen, dus dat zag er niet 
goed uit. Met nog 3 borden aan het spelen konden we ons geen puntenverlies meer 
veroorloven. Op bord 4 wist Ioannis een pion achter om te draaien in winst. Hier was zijn 
tegenstander Rienk Pluim, tevens teamcaptain, niet blij mee. 3½-2½. 
Op bord 7 stond Willem op remise. Hij bood remise aan, maar hier was teamcaptain 
Rienk het niet mee eens. Wel te begrijpen, Willem had nog enkele minuten op de klok, 
Jan Straatman nog meer dan een half uur. Door de tijdsdruk maakte Willem een fout, 
waardoor hij verloren stond. 

Onesimus 2 in actie Willem en Jan Straatman zwoegend over het bord 
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Gelukkig voor ons dacht Jan dat hij nog 30 seconden op de klok had, i.p.v. 30 minuten, 
en was ook aan het snelschaken, wat ook een fout opleverde. Toch remise. 4-3. 

Alleen Shau-Ming was nog aan het spelen op bord 2. Hij had een pionnetje afgesnoept, 
maar Peter Leentvaar wilde niet meewerken. Dit moest zorgvuldig uitgespeeld worden. 
Shau-Ming had noggenoeg tijd op de klok en speelde heel behouden, op zijn handen 
zittend, de wedstrijd uit en maakte het schitterend af. 4-4. 

Uiteindelijk gingen wij tevreden met een 4-4 naar huis, Spijkenisse 2 met een kater 
achter ons latend.  

(verslag van teamcaptain Martin Schouten)  

De Willige Dame 1 – Onesimus 1, 1,5 – 6,5,  9 november  

Vooraf keken we tegen deze wedstrijd 
op. Een aantal seizoenen geleden was 
De Willige Dame nog bemand met 3 
spelers met 2.000 + rating en kregen 
we 6,5 – 1,5 klop.  
Maar dat jaar maakte De Willige Dame 
het ons niet te moeilijk. De bord 1 
speler kon geen corona-bewijs 
overleggen en de bord 2 speler was 
ziek. Daardoor had Onesimus 1 een 
rating overwicht van gemiddeld 170 
ratingpunten. Vermeldenswaardig was 
dat ons nieuw lid Marijn de Korte, die 
furore maakt in de interne competitie, 
in zijn eerste bondswedstrijd vanuit een 
Hollandse stonewall zijn tegenstander 
overklaste.  
De uitslag werd 1,5 – 6,5 in ons 
voordeel.  

Taco en Marijn aan de slag voor hun punt

De locatie waar De Willige Dame speelt, is een 
bijzondere, namelijk in de pastorie van de 
Lutherse Kerk of Trinitatiskapel in Dordrecht.  
De drankjes werden verzorgt de koster.  

De in 1618 in Dordrecht gestichte Lutherse 
Gemeente kreeg in 1689 het kerkgebouw van de 
gemeente aangeboden. De oudste delen dateren 
uit de eerste helft van de veertiende eeuw.  
In de zeventiende eeuw werden voor- en zijgevel 
van een pleisterlaag voorzien, welke gedeeltelijk 
is verwijderd bij de restauratie van 1963.  

Het Wolfferts-orgel uit 1779, met delen uit 1733, 
heeft twee klavieren. De preekstoel is in Lodewijk 
XVI-stijl. Onder andere de pastorie en 
kerkenraadskamer zijn te bezichtigen. 
Lutherse Kerk of Trinitatiskapel staat op de 
Rijksmonumentenlijst. En kan op een 
stadwandeling in Dordrecht niet ontbreken.  

(verslag van teamcaptain Wijnand) 
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Onesimus viertal  

Onesimus speelt naast 2 achttallen teams dit seizoen ook met een viertal in de RSB-
competitie. Ronald, Thijs, Ap, Dominique en Arne zijn het vaste 5-tal die dit team gaan 
bemensen. Ronald is teamcaptain. Het team komt uit in de RSB-viertallen klasse 2B. 

Komende weken

De komende week is de laatste ronde van de 1e periode. Dan wordt duidelijk wie er 
periodekampioen wordt. De strijd gaat tussen Jan Dijkhuizen, Mark Jolly en Anton 
Moolenaar die zich in de kopgroep bevinden.  

Op 25 november is onze 2e rapidronde. Op een rapidavond speel je 3 partijen en krijgt 
iedere speler 20 minuten + 10 sec/zet bedenktijd per partij.  

https://www.schakenbijonesimus.nl/wp-content/uploads/2021/09/SV-Onesimus-indeling-
seizoen-2021-2022.pdf

Voor de externe competitie speelt het viertal donderdag 25 november thuis tegen 
Ashtapada uit Hoogvliet. Onesimus 1, neemt het donderdag 2 december thuis op tegen 
Het Zwarte Paard 1 uit Schiedam. Onesimus 2 mag het 9 december thuis opnemen tegen 
het combinatieteam Barendrecht/IJsselmonde 4.    

Boekenrubriek en meer ……  

In de nieuwsbrief is dit keer een boekenrubriek opgenomen. Mocht je nu zelf een leuk 
schaakboek willen bespreken of een wedstrijdverslag maken of je eigen interne toppartij 
met analyse willen laten zien. Stuur de copy op naar het bekende mailadres: 
svonesimus@gmail.com dan plaatsen we deze bij de nieuwsbrief. 
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Boekenrubriek november 2021   

De koning mat zetten – maar hoe dan?   

De koning mat zetten – maar hoe dan?, is de vrije vertaling van een leuk schaakboekje 
met de Duitse titel “Matt dem König - aber wie?”  

Günther Lossa 
Over de schrijver Günther Lossa, ben ik te 
weten gekomen dat hij in de jaren 60 en 
70 uitkwam in de Duitse hoofdklasse voor 
de Schachclub 1868 Bambergen. Verder 
heeft hij een schaakboekje voor beginners 
geschreven. Je hoeft natuurlijk geen 
absolute topschaker te zijn geweest om 
leuke en goede schaakboeken te 
schrijven.   

Schach bei Franckh 
Het boekje maakt deel uit van de 
tientallen schaakboekjes uitgegeven door 
de Duitse uitgevrij Franckh onder de 
reeksnaam Schach bei Franckh of Franckh 
Schach. Kenmerkend van deze 
schaakboekenreeks waren de oranje 
kaften met een foto van een diagram uit 
het schaakboekje. Een tiental van deze 
boekjes zijn vertaald in het Nederlands en 
uitgegeven door Thieme zoals Janos 
Flesch - Halfopen schaakspelen voor 
iedereen en Theo Schuster - U bent aan 
zet. 

Matt dem König - aber wie? 
De ondertitel van het boekje luid “Der 
entscheidende Zug zum zwingenden 
Mattangriff” wat in het Nederlands 
betekend als - de beslissende zet naar een 
dwingende mataanval.  
In het boekje wordt op elke pagina een 
nieuwe partij behandeld, beginnend met 
een groot diagram van de kritieke positie. 
Daarna volgt een inleidende tekst met 
achtergronden van de partij. Gevolgd door 
de notatie van de partij om vervolgens de 
opdracht om de matcombinatie te vinden. 

Niveau  
Het niveau van de opgaven ligt tussen een 
rating van 1500 t/m 1750. Er zitten 
enkele pittige opgaven tussen maar de 
meeste matopgaven zijn 3-zetters, zoals 
opgave nummer 3 die hiernaast staat.  

Wat is de oplossing? 
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Bevinding  
De opzet met een informatief verhaal 
voorafgaand aan de opgave, is 
ontspannend. Een bijkomend voordeel vond 
ik dat het maar 50 matopgaven betrof op 
80 bladzijden en dus overzichtelijk. Niet 
zoals bij veel combinatieopgaven boeken, 
elke bladzijde die je omslaat weer 6 of 8 
diagrammen op je staan te wachten. 
Kortom het is een leuk en leerzaam 
schaakboekje. 

Verkrijgbaarheid  
Het boekje is 2e hands bij Duitse boeken 
websites zoals booklooker 
https://www.booklooker.de/ te vinden. 

Onlangs is het boekje bij Joachim Beyer 
Verlag herdrukt onder de oude ondertitel 
“Der entscheidende Zug zum zwingenden 
Mattangriff” en digitaal te bestellen.


