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Nieuwsbrief lente 2022  

 
Lenteschaak bij Onésimus   
 
Beste leden; 
  
Afgelopen donderdag 31 maart, speelde het Onésimus bekerteam tegen de Capelse 
Schaakvereniging. Voor de interne competitie kwamen 10 Onésimianen en twee 
geïnteresseerde huisschakers opdagen.  
 
Uitslagen interne ronde 15   
Pawel Lubelski - Wijnand Rijnders         ½ - ½ 
Mart Sanders - Marcel v.d. Linden          0 - 1 
Emine Taytas - Willem Kuyvenhoven       0 - 1 
Dominique Taapken - Matvey Chugunov  1 - 0 
Erfan Nariman-Ronald Pelsmaeker          0 - 1 
Laila Ciza-Martin Schouten                     0 - 1 
 
Opvallendste uitslag was de remise van 
huisschaker Pawel die het Wijnand lastig maakte 
met een Koningsindisch in de voorhand. Maar ook 
Laila wist Martin goed partij te geven ondanks dat 
de uitslag in het voordeel van Martin was. 
 
Stand aan kop klassiek schaak 
1) Anton                       51 punten 
2) Murdoch                   50 punten  
3) Marijn en Wijnand     48 punten    
 
Bekerwedstrijd 
De bekerwedstrijd tegen Capelse Schaakvereniging, die niet met een sterke opstelling 
kwam werd eenvoudig gewonnen door het Onésimus bekerteam met 3½ - ½. Anton nam 
in stelling met een pion meer remise aan. Murdoch, Martijn en Eckhart wonnen hun 
partijen.  

Nieuwe Leden 

In de afgelopen weken mochten we weer 4 nieuwe leden inschrijven. Eckhart Vlaming, 
Willem Kuyvenhoven, Emine Taytas en Mart Sanders zijn lid geworden. Welkom allemaal!  

Verslagen externe wedstrijden  

De kop is eraf. Onésimus viertal speelt eerste competitieronde 

Op 24 maart was het dan eindelijk zover: de hervatting van de RSB competitie voor 
viertallen klasse 2B. Onésimus V1 trad thuis aan tegen PASCAL V1, op dezelfde avond 
dat Onésimus 1 thuis speelde. 
Alleen voor zeer geoefende ogen was het verschil te zien, want op alle twaalf borden 
werd serieus intens geschaakt. 
Vanwege corona moest ons team het zonder sterspeler Ap stellen, maar invaller Matvey 
deed het goed en haalde onze enige winstpartij binnen. Dominique schudde de hand met 
remise. Thijs en Ronald moesten het onderspit delven, 1½ - 2½. Deze keer dus onze kop 
eraf. 
Voor drie van de vier spelers was dit de eerste keer dat zij externe competitie speelden. 
Best wel een belevenis en het geeft goede wedstrijdervaring. Er zijn meer nieuwe leden 
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die belangstelling tonen en we zullen kijken of we in het viertal al dit jaar wat kunnen 
rouleren. De volgende ronde wordt eveneens thuis gespeeld, op 7 april. 
 
Verslag: teamcaptain Ronald Pelsmaeker 
 
Onésimus 1 – Het Zwarte Paard Schiedam 1 5 -3 
  
Voor Onésimus 1 stond 24 maart de belangrijke wedstrijd tegen Het Zwarte Paard 
Schiedam 1 op het programma. Het Zwarte Paard had zijn 2 voorgaande wedstrijden 
gewonnen en stond aan kop in onze poule. Als we willen promoveren naar de 1e klasse 
moest er gewonnen worden.  
De voortekenen waren niet gunstig. Anton had op bord 1 vooruit gespeeld tegen de 
sterke Daniel van Loenen, een speler met rating 2000, en verloren. Tevens moesten er 
vier invallers worden opgetrommeld wegens ziekte en vakantie. De invallers waren 
Eckhart, Mark, Shau-Ming en Fons.  
Maar het waren juist de invallers die met 3½ punt uit 4 de basis legden voor de 
uiteindelijke overwinning van Onésimus 1! Aangevuld met een remise van Marcel, die 
gewonnen stond maar zijn pionnendoorbraak niet kon verzilveren met een punt. En een 
punt van Wijnand die een mat op de onderste rij cadeau kreeg van de tegenstander die 
beter stond werd het toch 5-3 voor Onésimus 1. 
We staan nu aan kop in onze poule. 14 april spelen we tegen Pionier 2 in Hellevoetsluis. 
 
Verslag: teamcaptain Wijnand Rijnders  

Ridderkerk 1 – Onésimus 2 3 – 5 

Ridderkerk 1 niet de sterkste tegenstander, maar wel lastig, met een uitstekende 
bezetting op bord 1 t/m 3. We gingen de strijd aan met de normale bezetting op deze 1e 
3 borden, Mark Jolly op 1, nog geen wedstrijd verloren, tegen Tuvsin Boldoo (1825), 
Shau-Ming Yuen op 2, in bloedvorm tegen Bas Kuijper (1769) en Jacques Goud die een 
prima seizoen draait tegen Peter Luijendijk (1640). Vanwege ziekte van Ap Willeboordse 
was Fons Schölvinck bereid in te vallen. 
In een wilde pot wist Mark de partij heel netjes in zijn voordeel te beslechten. Shau-Ming 
kwam al vroeg op stukwinst en wist dit uitstekend in winst om te zetten. Jacques hield 
zijn tegenstander keurig op remise. Hiermee werd de basis gezet voor een overwinning. 
 

 

Eindstelling Bas Weber – Wil de Boer ½ - ½ 

Ikzelf, nog niet helemaal hersteld van 
griep, zat flink te zweten aan het bord en 
kon helaas geen resultaat halen, evenals 
Fons. Willem van Randwijk en Dominique 
Taapken haalden hun eerste overwinning 
van het seizoen binnen. Wil de Boer was 
als laatste nog aan het spelen, en kon 
gezien de stand gerust het voorstel voor 
een remise aannemen. 
Met 1 wedstrijd meer gespeeld dan 
directe concurrenten Erasmus 4 en 
Fianchetto 2 staan wij nu bovenaan. De 
laatste wedstrijd van het seizoen spelen 
we tegen Erasmus 4. 

Verslag: teamcaptain Martin Schouten 
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Boekenrubriek lente 2022   
 
Waarom spelen op onze clubavonden?  
 

 
 
Onlangs is bij New in Chess van Davorin Kuljasevic het 
schaakboek “How to Study Chess on Your Own” 
verschenen. Niet dat ik het boek ga kopen of ga 
bespreken. Een bespreking van het boek staat 
inmiddels op Schaaksite.  
 
Davorin Kuljasevic – How to study chess on your own: 
creating a plan that works…and sticking to it | 
Schaaksite 
 
De voorbeeldpagina’s die op New in Chess staan, heb 
ik wel door gekeken. Daarin staat een tabel 
opgenomen met 15 studiemethoden om schaken te 
bestuderen. Ik ben zo vrij geweest om de tabel van 
het Engels naar het Nederlands om te zetten.    
 
“In onderstaande tabel geef ik een overzicht van de 15 
meest voorkomende studiemethoden, samen met hun 
korte beschrijvingen en drie kwaliteitscriteria: 
 
 praktische relevantie; 
 studie-intensiteit; en 
 leerpotentieel op lange termijn. 
 
Deze criteria geven aan in hoeverre een bepaalde methode bijdraagt aan de kwaliteit van 
iemands schaakstudie. De scoreschaal is van 1 tot 5; 1 laag, 3 gemiddeld, en 5 een hoge 
score. De scores zijn bij benadering, maar hopelijk je vindt ze realistisch en informatief 
genoeg.”,  aldus deze stevige grootmeester met een rating van 2562. 
 
Studiemethode Omschrijving Praktische 

relevantie 
Studie 

intensiteit 
Lange termijn 

effect 
Naspelen  Kort partijen en 

stellingen naspelen 
2 1 2 

Kijken  Schaakvideo’s bekijken  3 2 3 
Lezen  Lezen van schaakboeken 

en tijdschriften 
3 3 4 

Licht analyseren Partijen en stellingen 
analyseren met een lage 
tot matige intensiteit 

4 3 4 

Diep analyseren Partijen en stellingen 
analyseren met een 
diepe intensiteit 

5 5 5 

Analyseren met 
computer  

Analyseren met behulp 
van een computer  

4 3 4 

Gezamenlijk 
analyseren  

Gezamenlijk analyseren 
met ander persoon van 
partijen en stellingen 

4 4 5 

“De beste zet 
vinden”  

“De beste zet vinden” in 
een opgegeven stelling   

4 5 4 



Nieuwsbrief Onésimus lente 2022 4 

Simulatie  Simulatiepartij spelen 
waarin de volgende zet 
gevonden moet worden 

5 5 5 

Uit het hoofd 
leren 

Uit het hoofd leren van 
varianten, stellingen en 
partijen  

4 4 4 

Oplossen  Oplossen van 
schaakpuzzels  

4 5 4 

Sparren  Oefenpartijen klassiek 
tempo spelen  

5 5 5 

Snelschaken Snelschaken of rapid 
schaken.  

4 4 4 

Blindschaken  Blindschaken of andere 
studiemethoden zonder 
schaakspel of computer  

4 5 5 

Tegen computer 
spelen  

Tegen een computer 
klassiek schaak spelen  

4 5 5 

 
Uit deze tabel blijkt dat diep analyseren, simulatiepartijen spelen of sparren (alle drie 
studiemethoden scoren 3 x 5) de beste leermethoden om beter te leren schaken. Ik moet 
toegeven dat ik mij niet bezondig aan diep analyseren of simulatiepartijen te spelen. 
Maar sparren, oefenpartijen klassiek tempo spelen, kan je natuurlijk in onze interne 
competitie ruimschoots. Moraal van het verhaal:  
 
Spelen op onze clubavonden is een top leermethode om beter te leren schaken!   
 

 


