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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal : gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-38358059 

Voorzitter : Gerard van der Wouden, Palenstein 1,
2804 GA Gouda, tel. 0182-572667
e-mail: gerardvdwouden@planet.nl

Secretaris : Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62, 
2804 EH Gouda, tel. 0182-533582 of 06-40689252
e-mail: aad@bigberg.tweakdsl.nl

Penningmeester : Sjaak in 't Veld, Groene Wetering 13, 
2831 XL Gouderak, tel. 0182-373632
e-mail: j.int.veld@hetnet.nl

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

Wedstrijdleider : Léon Jacobse, Begoniaveld 49, 
extern 2914 PB Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-318941

e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : zie voorzitter

Materiaalbeheer : Teus Boere, Pijlkruid 6, 
2841 SV Moordrecht, tel. 0182-373123
e-mail: teusboere@hotmail.com

Contributies : senioren € 90,--
jeugd 
(t/m 20 jaar) € 37,--
donateurs € 16,--

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

Girorekening : nr. 3480859 t.n.v. Schaakvereniging De IJssel, 
Moordrecht

Homepage : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

nummer 100: 25 jaar ijsselschaak

de ijssel viert 50-jarig bestaan

ad multem op niveau op pk rsb

pim te lintelo zonder absentie hon-
derd maal in de ijssel 1

de ijssel 3 op vijftig procent

promotiekansen de ijssel 1 op de
tocht

nieuw jeugdteam moet nog wennen
in groene hart cupcompetitie

nog veel kanshebbers in de strijd om
het clubkampioenschap

de ijssel 2 nog bij de titelkandidaten

plezier voor vier in de viertallen -
competitie

jeugdschaak op nieuwe wegen

titelverdediger aan kop in de 
rapidcompetitie
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IJsselschaak 100 november 2013
Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Frans Dubois, Léon Jacobse, Aad van der Meer en Hans Noordam

Bij de voorplaat:
Leden van De IJssel bij het begin van
het jubileumjaar.



Het was ooit niet zo gepland, maar ge-

lijktijdig met de viering van het 50-jarig

bestaan bereikte ook IJsselschaak met

het verschijnen van dit 100e officiële

nummer een mijlpaal. Drie redacteuren

blikken terug op het verleden dat

startte in 1985 met een aanloop -

periode en vervolgens in 1988 met de

jubileumeditie ter gelegenheid van het

25-jarige jubileum als de eerste echte

nummer één. Nu 99 nummers verder

dus opnieuw een jubileum in de schijn-

werpers. Niet alleen op de voorpagina,

maar ook elders in dit nummer is ruime

aandacht voor de jubileumviering die

startte op de Moordrechtse jaarmarkt

en met de feestavonden voor jeugd en

senioren een door velen gewaardeerd

vervolg kreeg. 

Het schaakseizoen start aan de verga-

dertafels waar de plannen worden be-

sproken en vastgelegd. Bij de RSB

blijft veel hetzelfde en dat betekent

geen indrukwekkend programma zo

blijkt uit een beschouwing van het jaar-

verslag. Zelfs matchfixing in de RSB-

competitie blijft komend seizoen tot de

mogelijkheden behoren, aldus het ver-

slag van de najaarsvergadering.  Ook

bij De IJssel continuering van het pro-

gramma. Alleen het jeugdbeleid leidde

tot de nodige discussie. 

Inmiddels ging ook de RSB-competitie

van start. De vorig seizoen gedegra-

deerde teams proberen het verloren

terrein te heroveren. De IJssel 1 stuitte

op een concurrent die de IJsselelite al

eerder de duimschroeven aandraaide.

Het tweede deed het beter, maar ook

hier geldt het eerste gewin is katten -

gespin. Minder druk bij het derde team

en het viertal, waarvan de teamleider

een fraaie 5 uit 5 produceerde. Over

het wel en wee wordt uitvoerig gerap-

porteerd.

Bij de jeugd zit de klad er behoorlijk in.

Meer dan de helft van de deelnemers

haakte af. Wel wat zuur voor het bege-

leidingsteam dat nu ongeveer even

groot is als het aantal deelnemers.

Meer competitiewedstrijden en aan-

dacht voor het stappenplan is de inzet

voor het nieuwe seizoen. De competi-

tiestand leert dat de nieuwe jeugd -

kampioen nu al bijna kan worden

gekroond. Het vernieuwde Groene

Hart Cupteam zakte naar de laagste

klasse met als troost dat het nu alleen

maar beter kan gaan.

Bij de senioren na de eerste competi-

tieperiode nog veel titelkandidaten.

Meer toppers onder de deelnemers,

dat betekent meer strijd. De regerend

clubkampioen liep de nodige achter-

stand op. Een voormalig jeugdschaak-

lid timmert knap aan de weg en is hem

op de ranglijst gepasseerd. 

Op andere fronten ging het beter voor

de clubkampioen, eerste plaatsen bij

zowel het snelschaak als het rapid-

schaak. Daarvoor kreeg hij geen oor-

konde, die was er wel voor zijn

honderdste RSB-wedstrijd voor De IJs-

sel. Geen wedstrijd gemist en dat is

een unicum meldt de bijdrage over

deze prestatie.  

Ook in deze editie aandacht voor

schaaknieuwtjes uit de media. Wie is

de Van der Sar van het Nederlandse

schaak?, 700 bladzijden over het ko-

ningsgambiet, Kasparov for President,

een schaakverhaal op een postzegel,

de strijd om de wk-titel en bijzondere

schaaklocaties voor toernooien zijn on-

derwerpen die hier aan de orde

komen. 

De redactie wenst alle lezers weer

veel leesplezier met dit nummer of de

kleureneditie op de website. Het vol-

gende nummer zal naar verwachting in

januari verschijnen. Bijdragen voor dit

nummer zijn als altijd van harte wel-

kom.
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van de redactie

terug naar 1963

Het jaar dat de geschiedenis zal

ingaan als het jaar van de moord

op de Amerikaanse president John

F. Kennedy en waarin Martin Lu-

ther King zijn beroemde toespraak

‘I have a dream’ hield. Het jaar ook

van de grote treinroof, de eerste

vrouw in de ruimte, het tot stand

komen van de hotline tussen het

Witte Huis en het Kremlin, de barre

elfstedentocht, de eerste uitzen-

ding van ‘Voor de vuist weg’ met

Willem Duys, de opkomst van de

Beatles en de Boerenpartij, de uit-

vinding van de vlaflip en de intro-

ductie van de cassetterecorder

met het cassette bandje. De

schaakwereld beleefde de ge-

boorte van Kasparov, de winst van

Donner van het Hoogovens-

schaaktoernooi en de overwinning

van Petrosian tegen Botwinnik in

de match om de wereldtitel 

schaken. De KNSB werd niet toe-

gelaten tot de Nederlandse Sport-

federatie en aan het isolement van

de schaakclubs op Goeree-Over-

flakkee komt dankzij de Deltawer-

ken een einde.  

In september speelt het Neder-

lands voetbalelftal met 1-1 gelijk

tegen Luxemburg, geven de Beat-

les en de Rolling Stones een geza-

menlijk concert en ziet de Porsche

901 het levenslicht. 

Op de eerste dag van die maand,

zondag, is het zeer zonnig en lek-

ker warm. Uit de radio klinkt de

nummer één van de hitlijsten Ci-

meroni van Anneke Grönloh. In

Haarlem viert Ruud Gullit zijn

tweede verjaardag, in Volendam

wordt BZN zangeres Carola Smit

geboren, in Rotterdam verliest

Feijenoord met 0-1 van DWS, in

Soestduinen verbetert Ada Kok het

wereldrecord op de 100 meter vlin-

derslag, in Brussel wordt de taal-

grens als politieke scheiding

tussen Vlaanderen en Wallonië of-

ficieel vastgelegd.

Op diezelfde dag wordt In Moor-

drecht schaakvereniging De IJssel

opgericht.



Vele jaren deed De IJssel het zonder
clubblad. Vanaf 1974 waren er wel,
door de secretaris samengestelde, on-
regelmatig verschijnende schaakbe-
richten, meer niet. In 1985 gingen er
echter stemmen
op om ook bij De
IJssel een club-
blad op poten te
zetten. Op de le-
denvergadering
bij aanvang van
het seizoen
1985/86 werd
daartoe besloten.
Frans Dubois en
Ronald Mander-
sloot waren de motoren achter de eer-
ste edities. Frans vertelt zelf hoe dat in
zijn werk ging (zie IJsselschaak, de
beginjaren) 

De allereerste editie van IJsselschaak
die in het najaar van 1985 van ‘de
pers’ rolde telde twintig pagina’s A5-
formaat plus een omslag met tekst op
de binnenzijde. ‘Een eigen clubblad
daar had zelfs een eenvoudige voorzit-
ter niet van gedroomd. Worden we nu
een echte club?’, schreef Panc Vink in
het voorwoord. 
Een belangrijk deel, circa vijf van de
22 pagina’s werd gevuld met een ver-
haal van Ko Scheepers. Een van de

vele ver-
halen die
hij in IJs-
selschaak
publi-
ceerde.
Het ging
over
Kootje
(hijzelf
dus) die
met een
recept van
zijn dokter
Panc Vink
bij apothe-

ker Aad (vd Berg) verschijnt voor een
middel tegen ‘Zwarteschaakopening-
koorts’. Voorts in dat nummer de intro-
ductie van een clubratinglijst, een
rapportage van de huishoudelijke com-
petitie, verslagen van verliespartijen
van De IJssel 1 tegen Moerkapelle 1
en De IJssel 2 tegen Nieuwerk a/d IJs-
sel 1, een bijdrage van Mik (?) van den
Berg (dat had natuurlijk Mick moeten
zijn) over een nieuwe start bij het
jeugdschaak en van Frans Dubois

over Paoli Boï en de duivel, een
schaakprobleem dat ook na kleurver-
wisseling van de dame mat in twee is.
Voorts ook een verslag van de snel-
schaakseizoenstart. Voor het eerst om
een wisselprijs, die later de naam van
de schenker kreeg, de ‘Ko Scheeper-
strofee’.  

De kwaliteit was aanvankelijk nog niet
om over naar huis te schrijven en om
die reden werd op de ledenvergade-
ring bij aanvang van het seizoen 87/88
besloten tot instelling van een redac-
tiecommissie bestaande uit Mick van
den Berg, Ronald Mandersloot en Ko
Scheepers. Het formaat wijzigde naar
A4 en de vermenigvuldiging via kopië-
ren verving het stencilwerk.
Na het eerste nummer verschenen er
nog elf experimentele edities in wisse-
lende uitvoering tot in oktober 1988 
het eerste officiële nummer het licht
zag. Dit nummer was vrijwel geheel
gewijd aan het 25-jarig bestaan met
als enige actuele bijdragen het jaar -
programma en een merkwaardig ver-
dwaald bericht over een overwinning
van het tweede team. 
De redactie had inmiddels versterking
gekregen van
Hans Noordam
die de eindredac-
tie voor zijn reke-
ning nam. Van
zijn hand veel te-
kenwerk en daar-
naast was er het
nodige proza van
de ‘IJssel(s)lo-
pers’ en ‘Ro-
nald&Co’,
waarachter het
duo Ronald Mandersloot en Ko Schee-
pers schuil ging. Diagrammen werden
in die eerste nummers nog ‘ingeplakt’,
dat wil zeggen dat de stukken in het
diagram werden geplakt. Pas vanaf
nummer 17 kon hiervoor de computer
worden benut. Foto’s waren zeldzaam,
wel stond al in nummer 4 de eerste,
een gekopieerde foto van Rien Duine
als laatste tegenstander van Donner
tijdens de jubileumsimultaan in 1978,
ter gelegenheid van het overlijden van
Donner in november 1988, maar
daarna duurde het tot nummer 22 voor
er weer een foto werd afgedrukt. Met
nummer 23 in juni 1994 eindigde de
periode met Hans Noordam als hoofd-
redacteur. Zijn taak werd overgeno-
men door Aad en Tini van den Berg

waarbij Tini met name de vormgeving
voor haar rekening nam. Hans bleef
nog wel lid van de redactiecommissie
waar Frans Dubois en Gerard van der
Wouden inmiddels de plaatsen hadden
ingenomen van Mick van den Berg,
Ronald Mandersloot en Ko Scheepers.
In 1996 hield Hans ook dat voor ge-
zien. In 1997 werd de redactiecommis-
sie opgeheven. 

Met het nieuwe duo in de redactie
kreeg ook IJsselschaak een ander ge-
zicht. Na het vertrek van Hans werden
de tekeningen zeldzaam. De opmaak
ging naar volledig in kolommen, een
vorm waar Hans al in nummer 23 mee
was gestart. Er kwamen meer foto’s en
ook van betere kwaliteit. Met als uit-
schieter nummer 35 met 24 foto’s.
Nummer 48 (2000) is het eerste num-
mer met advertenties. Vanaf nummer
70 wordt gekozen voor een kleiner let-
tertype en vanaf nummer 76 komen de
nietjes in de rugzijde (gevouwen A3-
formaat).  
Met name de vormgeving gaf in 2003
de doorslag bij de toekenning van de
derde prijs (50 euro) in de door het
KNSB-orgaan SchaakMagazine uitge-
schreven wedstrijd voor het beste
clubblad van het jaar waaraan door
vijftig clubbladen werd deelgenomen.
‘Dat je niet perse een grote club hoeft
te hebben om een goed blad te kun-
nen maken bewees de derde plaats
van IJsselschaak uit Moordrecht. Ook
dit blad toont aan dat goede vormge-
ving een heleboel doet.’, aldus het oor-
deel van de jury. 
Wellicht vanwege deze prijs verzocht
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
kort daarna om IJsselschaak in hun
schaakcollectie te mogen opnemen en
sindsdien staan zij op de verzendlijst
en is de volledige collectie van IJssel-
schaak ook daar voor belangstellen-
den in te zien. 

Meer en meer werd IJsselschaak een
periodieke geschiedschrijving van het
clubgebeuren en clubleden. Aandacht
was er ook regelmatig voor clubhisto-
rie en RSB-activiteiten en vanaf 2003
verschenen in het januarinummer de
schaakjaaroverzichten. In nummer 28
startte de rubriek ‘uit de media’ en die
zou niet meer verdwijnen. Veelvuldig
daarnaast bijzondere bijdragen. Zo
schreef Ronald Mandersloot over de
Italiaanse schaakmeesters Philidor en
Capablanca en Mick van den Berg
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over Botwinnik naar aanleiding van
diens overlijden in 1995 en  Hans
Noordam  ‘Torens in de lucht’ een 
parodie over de toen nieuwe FIDE-pre-
sident Ilyumzhinov. Panc Vink publi-
ceerde het nodige over de schaak-
historie van Moordrecht. Van de redac-
teur zelf: ‘Schaken in de literatuur’,
‘Tijd een intrigerende factor in het
schaakspel’, ‘Het Nederlandse schaak-
leven in de bezettingsjaren’, ‘Het
AVRO-toernooi 1938’, ‘Dame aan zet’,
‘35 jaar RSB-competitie’, ‘Een histori-
sche zege’ over  wk-match Short-Kas-
parov 1993, ‘Heel Nederland leeft mee
met Timman in Rio’, ‘Fischer - Spasski
en Visser - Te Paske’, ‘De oudste
schaakclub van Nederland’, ‘Gronin-
gen 1946, het Staunton wereld-
schaaktoernooi’, ‘Van weekend-
toernooi naar wereldtoernooi: Hoog-
ovens/Corus 1936-2007’, ‘Het Otterlo

van Jan Timman, een reconstructie’,
‘De geest van het spel: geen vrienden
achter het schaakbord’ over Timman
en Böhm. 
In september 1997 verscheen een bij-
zonder extra nummer speciaal ge-
maakt voor Aad van den Berg ter
gelegenheid van zijn 200e RSB-wed-
strijd. Een nummer buiten zijn mede-
weten samengesteld en geproduceerd
door echtgenote Tini en broer Mick. 

Voor clubleden en aanhangers is IJs-
selschaak inmiddels een goed gelezen
en veel geprezen periodiek geworden.
Dat is prettig voor de vrijwilligers die er
veel tijd in steken. Juist dat laatste
maakt het voortbestaan ook kwets-
baar. Ter gelegenheid van nummer 50
schreef Ko Scheepers: ‘Ik ga en IJs-
selschaak blijft’. Daar heeft hij wat be-
treft nummer 100 gelijk in gekregen,

maar bij nummer 200 kunnen naar ver-
wachting de nodige vraagtekens 
worden geplaatst. Bij veel schaakver-
enigingen is het clubblad opgeheven.
Behalve het feit dat men niemand
heeft die daar inspanningen voor wil
doen, zijn er de websites die een be-
langrijke rol in de informatievoorzie-
ning spelen. Daardoor is de betekenis
en waarde van een clubblad nu anders
dan in de beginperiode. Juist bij de ju-
bileumviering bleek echter hoe waar-
devol het bestaan van het clubblad
was. Naast ander archiefmateriaal
bleek het een veel geraadpleegde in-
formatiebron met betrekking tot de his-
torie. Het vastleggen van het heden,
dat morgen weer geschiedenis is, is
een belangrijke functie. Daarin wordt
door veel websites niet in voorzien.
(Aad)
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ijsselschaak, de beginjaren

In een jubileumjaar sta je vanzelf stil bij de achterliggende geschiedenis. Zo ook bij het jubileum van onze schaak -

vereniging. In het schitterende jubileumblad van onze vereniging is al uitgebreid aandacht aan de geschiedenis van

IJsselschaak besteed. Een van de zaken waar ik op terugkijk is het ontstaan van ons clubblad en dan vooral de ont-

wikkeling die het blad heeft doorgemaakt in de eerste periode vanaf 1985.

Het idee achter het blad was om de schaakberichten van Aad van den Berg in de vorm van een regelmatig uit -

komend blad te laten verschijnen en dat in een vorm te doen die eigenlijk het beeld van onze vereniging schetste.

Dat betekende dat iedereen daar iets in kwijt kon met betrekking tot Schaakvereniging De IJssel.

Daaraan terugdenkend blijven mij twee zaken nog heel goed bij.

In de eerste plaats was dat de inbreng van Ko Scheepers. Ko was zoals hij het zelf ook zei een type Simon Carmig-

gelt. Iemand die stukjes uit het dagelijks leven kon schrijven met daarin altijd de rode draad van het schaken en aan

het eind de glimlach over het stukje met zijn typisch Amsterdamse ingrediënten. Veelal wilde Ko na het schaken nog

samen kijken naar datgene wat hij aan het schrijven was of al geschreven had. Maar ook zijn bijdrage door tekenin-

gen die hij maakte was bepalend voor het gezicht van het prille clubblad. Door de inbreng en bijdrage van Ko ont-

stond een vriendschap met een vleugje schaak maar ook schrijven en tekenen.

Het tweede wat me nog vrij helder voor de geest staat was het maken van die eerste exemplaren. Op onze feest-

avond in september jl. zag ik ze weer liggen, de gestencilde exemplaren van weleer. Wanneer de 'vulling' voor het

blad verzameld was moest dat eerst worden uitgetypt. Soms deed ik dat zelf maar mijn echtgenote nam dat werk van

me over als ze zag hoe onhandig ik daar in was. En als het dan uitgetypt was moest het op school gestencild wor-

den. Niet te vergelijken met hoe het nu gekopieerd wordt. Altijd was er wel een stencil dat afscheurde als je halver-

wege was en door de inkt die niet direct droog was moest je eerst alle voorkanten doen en daarna goed opletten

welke achterkanten er bij hoorden. Ik herinner me nog wel dat het meestal een veelvoud van de tijd kostte die je in-

geschat had. Maar we hadden een clubblad!

Ronald schreef het terecht, het landwijntje van toen is veranderd in bruisende champagne. Wat betreft vormgeving,

inhoud en uitvoering is het niet meer te vergelijken. Maar toen ik de eerste exemplaren weer zag liggen had dat toch

wel iets van nostalgie. Moest ik weer terugdenken aan Ko Scheepers en de momenten die we samen hadden om

over zijn stukjes te praten en ook aan de zaterdagmiddagen op school die eerste exemplaren te maken.

Bij het verschijnen van nummer 100 ben ik blij dat ik het eerst stukje van het ontstaan met een aantal anderen heb

mogen leggen. (Frans)



Wat doe je als je door de alom gewaardeerde secretaris gevraagd wordt voor een bijdrage voor IJsselschaak 100 en
je al 15 jaar geen lid van een schaakvereniging meer bent, ongeveer net zo lang geen normale schaakpartij hebt ge-
speeld, het blitz chess op de Internet Chess Club inmiddels ook al hebt opgegeven en daarnaast de ‘grote’ schaak-
wereld zo saai bent gaan vinden dat je die ook niet meer volgt? Dan ga je even denken hoe dat schaken ook alweer
was. En hoe die schakers ook alweer waren.

Op die Internet Chess Club kwam ik een paar jaar geleden iemand tegen uit IJsland die schaken erg leuk vond maar
schakers juist erg vervelende mensen vond. Daarom had hij zijn clublidmaatschap maar opgezegd en speelde hij nu
alleen nog via Internet. Hij gaf toe dat wat hij daar af en toe naar zijn hoofd geslingerd kreeg ook niet erg prettig vond,
maar dat vergat hij dan toch sneller. Bij De IJssel vond ik dit altijd wel meevallen. Genoeg plaatselijke folklore, maar
er waren nauwelijks vervelende mensen van het type dat geheel contactgestoord achter het bord plaatsneemt om
vervolgens in het geval van verlies boos en onsportief te worden. Het gelukzalige verstrijken van de tijd heeft mij vast
doen vergeten dat het aantal uitzonderingen wellicht toch significant was, maar nu is dit mijn indruk. Bij de teams in
de regio was dit overigens vaak wel anders. Van een warm huis waar je je welkom voelde tot het gevoel van ‘wat is
dit hier, spelen deze mensen voor hun plezier, of...?’.

Zulke mensen horen eigenlijk meer thuis in de ‘grote’ schaakwereld want dan wordt het interessant en vermakelijk.
Maar waar zijn ze gebleven, die mensen die kleur gaven. Tal, de magiër die de wereld steeds weer wist op te lichten

met zijn ondoorgrondelijke trucs. Fischer die bijna in zijn eentje de Sovjet
wereld versloeg en daarna het daarna helemaal alleen vooral zichzelf on-
mogelijk maakte. Karpov die het eerst kado kreeg maar vervolgens overal
erg handig tussendoor glibberde en de aanvallen van Victor de Verschrik-
kelijke bleef afslaan. En dan Kasparov, de beste van allemaal, die een on-
gekende openingskennis aan een wervelende dynamiek op het bord
koppelde. Ze gingen allemaal ten onder. Tal dronk zich dood. Fischer
graaide nog een keer een paar miljoen dollar maar door verder alleen nog
op als een verwarde en gebroken man. Victor misdroeg zich achter het
bord het liefst tegen jonge vrouwelijke spelers. Karpov verloor de strijd om
het voorzitterschap van de FIDE van die sluwe idioot uit die schapenrepu-
bliek die met de marsmannetjes mee was geweest. En Kasparov, die op-

kwam tijdens de glasnost en de perestroika, onderging de ultieme vernedering toen hij als een van de oppositieleiders
van het moderne Rusland met een schaakbord op zijn hoofd werd geslagen. Op dat moment werd hij geïntimideerd,
maar tegelijk werd door de manier waarop duidelijk dat het regime hem niet echt serieus nam in de politiek arena. En
in die grote schaakwereld mogen we ook Jan Timman niet vergeten. Die dacht jarenlang als enige ter wereld dat hij
wereldkampioen zou worden (nou ja, heel even hoopten we het ook allemaal), maar ondertussen behoorde hij wel tot
de beste schakers van de planeet en waren zijn partijen vaak een lust voor het oog. O ja, dr. Alekhine valt hier even
buiten de scope, maar vanzelfsprekend alleen omdat hij langer geleden is dan de 50 jaar die de IJssel bestaat.

Het mag duidelijk zijn, langzamerhand word ik zelf ook van een andere generatie. De jongere lezers hebben vast een
ander beeld van de schaakwereld, zonder al dat sentimentele gedoe over die grote literaire schakers uit het verleden die
zaten te kettingroken achter het bord voordat ze zich volgoten. Iedere generatie spiegelt zich aan haar eigen dwazen en
helden. En natuurlijk is ook de schaakwereld een afspiegeling van de samenleving. Iedere sector heeft haar eigen dosis
rottigheid, of het nu de politiek is de kiezer belangrijker vindt dan het land, de wetenschap die liever overschrijft dan on-
derzoekt of de schaakwereld die het conflict tot kunst heeft verheven in plaats van het spel. In de ene sector is het veel
zichtbaarder dan in de andere en in de ene periode ook wat heviger dan in de andere. De nu nog niet afgehaakte lezer
valt mogelijk op dat ik inmiddels begonnen ben met relativeren en nu richting afronding van deze bijdrage ga.

IJsselschaak heeft het allemaal overleefd en beleeft nu haar honderdste editie. Een ongekende mijlpaal. Ik deel de
vrees van de secretaris dat het zeer de vraag is of er ooit een IJsselschaak 200 komt. Een clubblad lijkt niet meer te
passen een tijdperk waarin eerder via de sociale media over de uitslagen en het soort bier op de tap wordt gecom-
municeerd dan een analyse wordt geschreven in een clubblad. Ook wat dat betreft geldt het afspiegelingsprincipe ten
opzichte van een samenleving waarin de geschiedschrijving in het gedrang zal komen. De biograaf heeft geen brie-
ven meer van zijn hoofdpersoon en niemand weet of al die e-mails nog bestaan. En straks is er misschien geen IJs-
selschaak meer om op te zoeken wat er in het afgelopen decennium met de vereniging is gebeurd. De vraag is of het
erg is als niemand het tegen die tijd mist. Want zelfs de vrees van iedere generatie dat het helemaal fout gaat met de
volgende generatie - omdat ze het allemaal anders willen doen - is tot nu toe niet uitgekomen. Hoe dan ook, die mijl-
paal van honderd maal IJsselschaak staat, wat er ook in de toekomst ook moge gebeuren. En wat de toekomst van
de schaakwereld betreft: als Kasparov – die natuurlijk vermoedelijk nog steeds veel beter is dan de rest, net zoals dat
Fischer dat vroeger lange tijd vermoedelijk ook was - voorzitter van de FIDE wordt dan verwacht ik spektakel en ga ik
het schaken vast weer beter volgen. Het kan dus al met al best weer mee gaan vallen allemaal, een hele troost. Ik
wens u allen het beste! (Hans)
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In de jubileumcommissie was er lang
over gedubd, een jubileumviering met
of zonder schaken? Uiteindelijk koos
de meerderheid er voor om de stukken
in de kast te laten. Er werd gekozen
voor een viering met een feestavond
waar een quiz een centrale plaats zou
innemen. Maar er was meer. Op de
website verscheen een reportage met
227 foto’s van 1963 tot heden, er werd
een heuse glossy geproduceerd die
was gevuld met 50 jaar clubhistorie, er
kwam een speciale clubfoto (zie voor-
pagina), een jubileumpen en voor het
eerst een echt logo. Dit door Pim te
Lintelo gemaakte logo werd al eerder,
op het verjaardagsfeest van de even-
eens 50-jarige voorzitter, officieel geïn-
troduceerd. 
Ook op de Moordrechtse jaarmarkt op
zaterdag 7 september deed De IJssel
van zich spreken. Met een dubbele,
feestelijk versierde, kraam was De IJs-
sel daar opvallend aanwezig. Een door
Rien Duine vervaardigd groot span-
doek getuigde van het 50-jarig jubi-
leum. Op de extra kraam stond een
groot tuinschaakspel uitgestald. Voor
de bezetting had coördinator Ton van
Smirren een flink aantal leden opge-
trommeld om op de borden een partij-
tje te spelen. De weergoden werkten
ook mee en dat droeg bij tot de feest-
vreugde. Voor de jeugd waren er me-
dailles voor hen die de strijd tegen de
clubleden aandurfden. Er viel meer te
winnen, maar daar moest wel een
schaakprobleem voor worden opge-
lost. Dat bleek zelfs voor sommige
clubleden al een fikse opgave. 
De belangstelling viel wat tegen. Het
bleek dat de organisatoren van de
jaarmarkt zich hadden vergist met de
datum. Normaal is die gelijktijdig met
monumentendag op de tweede zater-
dag in september. Nu viel het gelijk
met het in de regio populaire oogst-
feest in Zevenhuizen.  

Op zaterdagavond 21 september
kwam  vervolgens in de feestelijk aan-
geklede zaal van De Zespunt een
groot aantal leden bijeen om samen
met genodigden het 50-jarig jubileum
te vieren. 25 leden werden er geteld,
waarvan er 12 ook hun partner hadden
meegenomen. Verder had een groot
aantal oud-leden en donateurs gebruik
gemaakt van hun uitnodiging waardoor
er in het totaal 55 personen deelna-
men aan het jubileumfeest. 
Het feest startte met het aansnijden
van de jubileumtaart voorzien van het
nieuwe logo.

Daarna haalde voorzitter Gerard van
de Wouden bij zijn openingspraatje
veel gezichten van vroeger even voor
het voetlicht. Dat betrof natuurlijk een
aantal 'founding fathers' van de vereni-
ging zoals oud-voorzitter en erelid de
nu 86 jarige Wim Nieuwerf (1963-
1975), oud-wedstrijdleider Dick Zwaan

(1963-1976) en Wim de Meijer (1963-
1974), de man die aan de wieg stond
van de Zilveren Dame. 

Voorts diverse oud-leden die in de loop
van de afgelopen 50 jaar de vereniging
een gezicht hadden gegeven, zoals de
nu in België wonende Marco de Booij
(1974-1988), ooit als jeugdlid bij De
IJssel gestart, veelvuldig clubkampi-
oen Jan Evengroen (1988-2008), nog
steeds donateur, met zijn zoons Ber-
nard (2005- 2010) en Henk-Jan (2002-
2009), Jan Greeven (1986-2001), van
1990-1999 actief als penningmeester,
Paul de Jongh (1981-1999) en nu nog
donateur, Rein Leopold (1984-1995),
Erik Jan Noomen (1989-2012), actief
als eerste webmaster en nu donateur,
Hans Noordam (1987-2000), van 1989
tot 1995 redacteur IJsselschaak , nu
donateur, Hendrik Spee (1994-2012),
Frans Vink senior (1971-1977) en ju-
nior (1987-1998) en Dik Wolthers
(1978-1989), lid van het eerste kampi-
oensteam in 1981.

Daarna was het podium voor Aad van
den Berg om namens de samenstel-
lers het fraaie jubileumglossy formeel
aan de vereniging te overhandigen.
Mede dankzij inspanningen van Teus

Boere die de nodige adverteerders
wist binnen te halen was een derge-
lijke productie financieel mogelijk ge-
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de ijssel viert 50-jarig bestaan

Rien Duine en Gerard van der Wouden zijn
er klaar voor.

Geen eenvoudig schaakprobleem.

Neal en Luna Twigt aan zet met de grote
stukken.

Wim Nieuwerf.



worden. Veel waardering was er voor
Tini van den Berg voor het vele werk
bij de vormgeving en de soms moei-
zame communicatie met de drukker.
Als dank voor hun vele uren kregen
Aad en Tini van De IJssel een gratis
diner in hun favoriete restaurant en
voor Tini ook nog een zoen van de
voorzitter. 

Het grootste deel van de avond werd
vervolgens gevuld met een door Pim
te Lintelo in elkaar gezet quizpro-
gramma geënt op de afgelopen 50
jaar. Begonnen werd met het jaar 1963
en successievelijk werd de tijd weer
doorlopen. Aan de hand van foto's,
filmpjes, muziekfragmenten en feiten
werden vragen gesteld die door het
aanwezige gezelschap, dat daartoe in
een twaalftal kleine groepjes was op-
gedeeld, op een vragenformulier
moesten worden beantwoord.
Quizmaster Pim te Lintelo had er veel
werk in gestoken. En samen met Arie
Reym, die als spreekstalmeester fun-
geerde, werd er een fraai programma
van gemaakt. Tussendoor waren er
pauzes en was er tijd voor een hapje,
een drankje en een praatje. Al met al
werd het een gezellige avond die ten-

slotte werd afgesloten met de prijsuit-
reiking. Winnaar was het viertal Frank
van de Pavoordt, Frank Penders, Jan
Evengroen en Tini van den Berg met
op de tweede plek de groep met Aad
van den Berg, Hendrik Spee, Frans
Vink sr en Katinka, de partner van
Frank Visser. Daarna volgde nog een
gezellig samenzijn waarna het feest
werd beëindigd. 

Ook voor de jeugd was er een jubileum-
feest. Een jubileumfoto natuurlijk en een
speciaal patatmenu. Geschaakt werd er
ook, een simultaanwedstrijd tegen oud-
clubkampioen Jan Evengroen. De
meeste jeugdspelers dolven tegen hem
het onderspit, alleen Joppe in ’t Veld
wist van hem te winnen en bij nieuwko-
mer Jesse Peters werd het remise. 

‘Een zeer geslaagd feest’, aldus menig
bezoeker. Dat vonden ook diverse
oud-leden, zo bleek uit ontvangen re-
acties. Veel waardering was er ook
voor het jubileummagazine. Ere-lid
Wim Nieuwerf, die de jubileumpot met
100 euro spekte, liet weten te hebben
genoten en sprak met betrekking tot
het jubileummagazine van een ‘pracht
prestatie’. ‘Ik heb veel respect en ben

trots op de bestuurders die hiervoor ja-
renlang hun inzet hebben gegeven’,
aldus de tweede voorzitter in de ge-
schiedenis van De IJssel. Complimen-
ten voor vereniging en bestuurders
waren er eveneens van ex RSB/voor-
zitter Teun Korevaar: ‘Wat een prachtig
blad hebben jullie gemaakt en een
mooie lay-out (hulde aan Tini!!) Ja, hoe
moet dat over 50 jaar mijmert Gerard.
Misschien vinden ze iets uit dat jullie
(Aad, Tini, Mick, Gerard) het eeuwige
leven hebben en dan maak ik mij geen
zorgen over De IJssel!’. Een prachtig
jubileumblad vond ook Dik Wolthers
die tevens meldde de IJsselwebsite in-
middels bij zijn internetfavorieten te
hebben gezet om het wel en wee van
De IJssel te volgen. Dat laatste deed
Anton Reijngoudt (clubkampioen 1971,
1972 en 1975) al lang. Hij kon tot zijn
spijt niet aanwezig zijn, maar liet via de
telefoon weten de toezending van het
jubileummagazine bijzonder op prijs te
hebben gesteld. Felicitaties waren er
via e-mail van Gijsbert Wolvers (lid van
1982-1987) die eveneens verhinderd
was. ’Een fantastische glossy’, vond
ook hij. RSB/webmaster Ab Scheel
deelde die mening en schreef het met
plezier te hebben gelezen. (Aad/Mick)
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1. Driemaal Van Smirren.

2. De jeugd met spandoek.

3. Simultaan voor de jeugd met Jan Evengroen.

4. Mick v.d. Berg, de voorzitter van de jubileum-

commissie, ook hier actief.

5. Toekijkende dames.

6. Spreekstalmeester Arie Reijm.

7. Aandacht voor de quiz met op de voorgrond

Frans Dubois, Marco de Booij, Dick Zwaan

en Rini Boere.

7a. Ton van Smirren, Rini Boere en Geertje in ‘t

Veld bekijken het jubileummagazine.

8. Dik Wolthers, Paul de Jongh en Ronald Man-

dersloot.

9. Prijswinnaars nummer 2: Katinka Visser,

Frans Vink sr., Aad v.d. Berg en Hendrik

Spee.

10. Het quizleidingteam: Pim te Lintelo en echt-

genote.

11. Het einde waarvan? De quiz natuurlijk.

1

2

3

4

5

6
7

7a

8

9

10

11



Met een nogal warrige opening door
de voorzitter (bril vergeten, stukken
niet goed gekopieerd, …) voor een be-
langrijk deel gevuld met wel en niet ter
zake doende mededelingen was op
11 september de toon voor de 168e
ALV van de RSB gezet. De secretaris
was vanwege ziekte verhinderd, dat
droeg daar wellicht mede toe bij. 
Ingezonden stukken van Teun Kore-
vaar over ontbrekend beleid en over
schoolschaak kwamen niet verder dan
de RSB website, omdat die volgens de
statuten uiterlijk tot twee weken voor
de vergadering moeten worden inge-
diend en dat was niet het geval.  
In de jaarverslagen van de diverse be-
stuursleden een opsomming van de
reguliere activiteiten en de cijfers van
de penningmeester. Die heeft inmid-
dels na een al weer positief resultaat
(ca. 500 euro) nu ruim 70.000 euro in
kas. Dat zal volgend jaar wel wat min-
der zijn, omdat de RSB een deel van
de contributieverhoging van de KNSB
niet doorberekend aan de verenigin-
gen. De aanwezigen, in ruime getale
opgekomen, vonden het allemaal
prima.  
Meer belangstelling was er voor de wij-
ziging van het competitiereglement. De
mogelijkheid tot deelname van combi-
teams (gezamenlijke teams van meer-
dere verenigingen) aan de RSB-com-

petitie had ieders instemming. Ter ver-
gadering bleek dat alleen SOF en DZP
daar gebruik van gaan maken, al was
ook dat ter plaatse nog niet helemaal
zeker. Meer discussie was er over een
artikel met betrekking tot matchfixing.
Een artikel dat ingrijpen van de com-
petitieleider mogelijk moest maken
tegen vooraf afgesproken uitslagen.
Dit naar aanleiding van het competitie-
slot in de promotieklasse vorig seizoen
waar een team het haasje werd door
later gespeelde 4-4 uitslagen van con-
currenten. Het artikel haalde het niet.
Hoe valt het te bewijzen was de cruci-
ale vraag. De meerderheid was me-
ning dat het artikel tot allerlei onge-
wenste beroepsprocedures zou kun-
nen leiden. Een artikel wat het wel
haalde was de bijna gehele afschaffing
van de loterijprocedure in het RSB be-
kerreglement. Het wordt weer zo als
het vroeger was, bij een gelijk resultaat
na snelschaak vervalt de uitslag aan
het laatste bord of borden. 
Dan was er nog het Fischertempo. Bij
het Fischer tempo krijgt elke speler er
na elke zet een hoeveelheid seconden
bij. Bij de KNSB-competitie, waar er dit
jaar mee wordt gespeeld is dit 30 se-
conden per zet. Het voordeel voor de
speler is dat hij, na het doen van een
zet, altijd nog wat tijd over heeft. De
bedoeling is dat zo minder partijen

worden beslist door tijdsoverschrijding
of door een blunder in tijdnood. Veel
verenigingen wilden dit nu al ingevoerd
hebben. Twee verenigingen beschikken
echter nog niet over de noodzakelijke
digitale klokken. Volgend jaar zal het
echter vrijwel zeker een feit worden.
Zeer tot tevredenheid van de competi-
tieleider werd de competitie-indeling
zonder wijzigingen goedgekeurd. Voor
de viertallen betekent dit driemaal een
uit- en thuiswedstrijd tegen dezelfde
tegenstander dit seizoen.  De competi-
tieleider verrichtte zelf de bekerloting
en toverde voor De IJssel tegenstan-
der Shah Mata uit de hoge hoed. 
Bij de rondvraag constateerde de voor-
zitter van De IJssel dat de herstructu-
rering van de viertallencompetitie
opnieuw niet was geagendeerd. Hij
meldde dat De IJssel nu zelf met een
voorstel zal komen voor de voorjaars-
vergadering. In plaats van een verjaar-
dagstaart vinden wij steun voor ons
voorstel een passend geschenk voor
ons 50-jarig jubileum, zo meldde hij.
De (ex)secretaris van Charlois Euro-
poort rapporteerde over zijn bevindin-
gen bij de demonstratie van het on-line
ledenadministratiesysteem (OLA).
Vanaf 1 januari zullen de RSB-vereni-
gingen zelf hun mutaties moeten in-
voeren. (Aad)
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ad multem op niveau bij pk rsb

Eind augustus was ook dit jaar inge-
ruimd voor de persoonlijke kampioen-
schappen van de RSB. Ditmaal niet
meer in Krimpen a/d IJssel maar in het
clublokaal van Charlois Europoort in
Rotterdam-Zuid. Voor de hoofdgroep
hadden zich 28 deelnemers gemeld.
Bijna de helft (11) hiervan met een ra-
ting van boven de 2000, maar er
waren er ook met een beduidend la-
gere rating zoals de enige deelnemer
uit de kringen van De IJssel Ad Multem
met 1795 en er daarmee nog slechts
drie onder zich wist. 
Ad had een prima start met een mooie
remise tegen Pieter Sturm (1983) van
Krimpen a/d IJssel. Daar kwam in de
tweede ronde een heel punt bij met
een overwinning tegen Herman Keet-
baas (1943), dit seizoen actief in het
derde van RSR Ivoren Toren in de
RSB promotieklasse.  Dat bracht hem

in de top van het klassement en daar-
door trof hij in de derde ronde de grote
favoriet FIDE Meester Oscar Veen
(2301), de kopman van RSR Ivoren
Toren 1 dat uitkomt in de 1e klasse
KNSB.  Hieronder het verslag van
RSB reporter Aad Juin op de RSB
website: 
‘Het verschil van 506 ratingpunten was
niet direct terug te vinden in het ver-
toonde spel. Ad bediende zich van het
Spaans met 5.De2. Met bescheiden
middelen trachtte Ad staande te blijven
(geef hem eens ongelijk). De witte stel-
ling kwam wel 'n beetje in de verdruk-
king, en Ad moest genoegen nemen
met een achterblijvertje op d3. Op de
15e zet hielden de dames het voor ge-
zien. FM Oscar wist de druk niet om te
zetten in concrete zaken, Ad bleef
hardnekkig stand houden. Een 4-Toren
eindspel ontstond, met daarbij zes pi-

onnen voor ieder. Alle acht lijnen
waren respectievelijk gesloten of halfo-
pen. FM Oscar besloot zijn specialiteit
die hij dit toernooi bezigt in de strijd te
gooien, en kwam dus in tijdnood. Met
nog 1 minuut (Ad nog 8) begon de el-
lende…FM Oscar speelde snel, en
opende lijnen, het geheel werd inge-



wikkeld, en Ad greep mis…FM Oscar
kon met nog slechts 18 seconden op
de klok het punt bijschrijven. Tot nu toe
moet FM Oscar hard werken voor zijn
puntjes… 0-1’

De partij ging als volgt:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6
5.De2 b5 6.Lb3 Le7 7.0–0 0–0 8.c3
d5 9.d3 Le6 10.Td1 d4 11.Lc2 Dd6
12.cxd4 Pxd4 13.Pxd4 Dxd4 14.De3
Lc5 15.Dxd4 Lxd4 16.h3 Pd7 17.Pd2
f6 18.Lb3 Pc5 19.Lxe6+ Pxe6
20.Pf3 c5 21.Tb1 Tfd8 22.Kf1 Tac8
23.b3 Lc3 24.Le3 Lb4 25.Ke2 Kf7
26.h4 h5 27.g3 Tc7 28.Tbc1 Tdc8
29.Tc2 La3 30.Lc1 Lxc1 31.Tcxc1
Ke7 32.Kd2 Kd6 33.Pe1 Pd4 34.Pc2

34…Pxc2? Direct 34…g5 en dan bij-
voorbeeld 35.Pxd4 cxd4 36.Txc7 Txc7
37.hxg5 fxg5 ziet er beter uit voor
zwart. Nu is er weinig voordeel meer
voor zwart. 35.Txc2 g5 36.hxg5 fxg5
37.Th1 Th8 38.Ke3 g4 39.Th4 Tf7
40.Tc1 Thf8

41.Th2? Na 41.Tf1 lijkt remise een feit.
Zowel na 41….Tf3+ 42.Ke2 Th8
43.Tfh1 Tfh8 als na 41…c4+ 42.dxc4
bxc4 43.bxc4 Tf3+ 44.Ke2 heeft wit
geen winstkansen meer. 41…a5
42.Tg1? Meer in aanmerking komen
Ke2 of Tf1. 42..a4 43.bxa4 Ta8? 44.f4!
Nu heeft wit ineens de beste papieren.
44….gxf3 45.axb5 c4 46.Tc1 cxd3

47.Td1? Na 47.Td2 ziet het er goed uit
voor wit. 47…f2 48.Kxd3 Txa2 (48…
Tff8 49.Ke2+) 49.Txa2 f1D 50.Txf1
Txf1 47…Ta3 48.Tf2? 48.Txh5!
48...d2+ 49.Kxd2 Ke6 50.Kc1 Tg7
51.Kb2 Te3 52.Tdd2 Txe4 53.Kb3??
Na 53.Txf3 zijn er nog steeds goede
remisekansen. Nu wint zwart alsnog.
Na nog een aantal niet meer te achter-
halen zetten was de buit binnen (0-1).

Daarna ging het bergafwaarts voor Ad
met nederlagen tegen Fabian van
Buuren (Spijkenisse, 2008), Henk-Jan
Evengroen (Messemaker 1847, 2170)
en Marc Schroeder (SO Rotterdam,
2049). Een enkel halfje tegen Eras-
mus-speler Leo Verhoeven (1924)
bracht zijn eindtotaal op twee punten.
Goed voor plaats nummer 25 in de
eindrangschikking met een tpr van
1870, op niveau dus. 

Oscar Veen werd inderdaad RSB-kam-
pioen met 6½ uit 7. Daarmee bleef hij
Ricardo Klepke die uitkomt voor Spij-
kenisse 2 een punt voor. Pieter Sturm
werd derde en Nathaniël Spaan (2148,
RSR Ivoren Toren) vierde, beiden met
5 punten. Voor een verrassing zorgde
Joey Brokaar van Spijkenisse 3, qua
rating (1765) nummer voorlaatst  maar
met 4½ punten nummer vier in de
eindstand. 
In groep B, 45 deelnemers, een ver-
rassende winnaar, de 11 jarige jeugd-
speler Liam Vrolijk (1430). Op dat
moment lid van Klim-Op, maar inmid-
dels ook ingelijfd bij het vijfde van
Messemaker 1847. (Aad)
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jeugdbeleid in de schijnwerpers op de
67e ledenvergadering
Het feit dat tijdens de ledenvergade-
ring op 2 september de jubileumfoto
zou worden gemaakt gaf een extra
stimulans aan de opkomst, ongeveer
tweederde van de leden, jeugd-
schaakleden niet meegerekend, was
present. Zoals altijd passeerden de
jaarstukken (jaarverslag, verslagen
van de laatste ledenvergaderingen)
met dank aan de samensteller de
revue. Applaus was er voor de aan-
wezige prijswinnaars (Pim te Lintelo,
clubkampioen en rapidkampioen;
Léon Jacobse, nummer twee club-
competitie; topscorers De IJssel1 en 2
Ad Multem en Mick vd Berg). Op de
ko wisselbeker moest de naam van
winnaar Ad Multem nog worden ge-

graveerd dus die zal  later worden uit-
gereikt. Dat laatste gold eveneens
voor de periodeprijzen die vanwege
de absentie van de penningmeester
niet beschikbaar waren. De secretaris
wilde nog wel drie jaar bijtekenen en
ook daar was iedereen blij mee. 
Het gepresenteerde programma voor
het komende seizoen had ieders in-
stemming. Voor de organisatie van
het Top-12 toernooi krijgen de organi-
satoren Aad vd Berg en Gerard vd
Wouden versterking van Aad vd Meer.
De jubileumcommissie zal extra assis-
tentie verlenen bij de organisatie van
het toernooi om de Zilveren Dame, dit
jaar vanwege het jubileum met ‘een
extra gouden glans’.

Extra aandacht was er voor het jeugd-
schaak. Afgelopen seizoen was er
veel belangstelling, maar het lukte
niet de om de jeugd het gehele uur
achter de borden te krijgen/houden.
Voor de competitiepartijtjes was wel
belangstelling maar voor een fiks aan-
tal hield het daarmee op. Men ging
over tot andere activiteiten en dat be-
tekende weer dat jeugdleider Gerard
van der Wouden en zijn hulpkrachten
hun handen vol hadden aan het hand-
haven van de orde en er voor schaak-
lessen maar beperkte tijd beschikbaar
was. Voor dat laatste was ook geen
duidelijke structuur, een soort hap
snap beleid. Moet de vereniging nog
wel veel tijd steken in de schaakin-



structie voor de jeugd als de meesten
daar toch geen trek in hebben? Ge-
zien de mogelijkheden (beschikbare
geschikte mankracht) is het misschien
beter te volstaan met de jeugd en-
thousiast te maken voor het schaken
en voor hen die meer willen externe
begeleiding te zoeken op een andere
avond dan de clubavond, was uitein-
delijk de conclusie van het bestuur die
in het jaarplan werd opgenomen. Met
meer competitiepartijtjes, waar duide-
lijk wel belangstelling voor was, en
daarnaast wat beperkte begeleiding
kon dan de clubavond worden gevuld.
Op de vergadering werd deze mening
met name door Stefan Lipschart,
vader van twee talentvolle zoons (in-
middels vanwege het ontbreken van
concurrentie en opleidingsmogelijkhe-
den bij De IJssel verkast naar de
jeugdvereniging Klim-Op), en door
oud-jeugdleider Ronald Mandersloot
niet gedeeld.  Zij waren van mening
dat gerichte schaakinstructie (stap-
penplan, diplomaschaak) een onder-
deel van het jeugdschaak van de
vereniging moet blijven. Dat vraagt
wel om een duidelijke structuur en om
hulpkrachten die kennis van zaken
hebben en regelmatig aanwezig kun-
nen zijn. Of dat kan lukken is nog
maar de vraag. Gerard, Stefan, Ro-
nald en Mick (de organisatorische
steunpilaar op de achtergrond), zullen
zich er nog eens over beraden. Be-
vordering van deelname aan toer-
nooien en RSB kampioenschappen
en deelname aan de Groene Hart
Cup was eveneens een duidelijke
wens. Ook voor de begeleiding daar-
van is echter mankracht nodig. Die
kar kan niet alleen door de jeugdleider
worden getrokken.
Sluitstuk was als altijd het wel en wee
van de financiën. De penningmeester
was afwezig en had ook de kascon-
trole niet doen plaatsvinden, dat laat-
ste zal alsnog gebeuren. Er werd wel
al vast een nieuw kascontrolecommis-
sielid benoemd, Jan Vink zal de
plaats innemen van Ton van Smirren.
Het tekort op de begroting zal volgens
mededeling van de penningmeester
kunnen worden gefinancierd uit de
beschikbare reserve. Dat tekort zal
wellicht nog wat oplopen vanwege
niet begrote extra financiën voor het
materiaal. (Aad)

12
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mutaties ledenlijst

Na het verschijnen van het jaarverslag onderging het ledenaantal nog een

flinke wijziging. Bij de senioren vertrok Willem Schouten en ruilde Frank

Penders zijn lidmaatschap in voor een donateurschap. Bij de jeugd afmel-

dingen van Nadir Essakali, Max van Vuuren, Jent Immelman en Anouar,

Mohammed en Tarik Karroumi. Voorts vertrokken jeugdkampioen Tobias

Lipschart en zijn broer Olivier naar schaakvereniging Klim-Op. Er meldde

zich ook een nieuw jeugdlid: Jesse Peters.

Dit bracht het ledenaantal op 28 senioren, 13 jeugdleden en 7 donateurs. 



Na afloop van de ledenvergadering werd het schaakseizoen zoals gewoonlijk geopend met een snelschaaktoernooi. Door
tijdgebrek was er geen gelegenheid voor een voorronde en werden de deelnemers ingedeeld op basis van de competitie-
ranglijst van voorgaand seizoen in drie groepen van zes. 
Ondanks een verliespartij in de laatste ronde tegen Wim Mulder trok Pim te Lintelo in de eerste groep aan het langste eind.
Zijn vaste concurrent Léon Jacobse liet viermaal remise aantekenen en bleef daardoor een halfje achter. In groep twee ze-
gevierde Arie Macdaniël jr met een honderd procentscore en in groep drie deelden Stefan Lipschart en Casper de Pijper de
eerste plaats. (Aad)

De uitslagen:

Groep 1

1 Pim te Lintelo x ½ 0 1 1 1 3½

2 Léon Jacobse ½ x ½ ½ ½ 1 3

3 Wim Mulder 1 ½ x 1 0 0 2½

4 Justin Jacobse 0 ½ 0 x 1 1 2½

5 Frank vd Pavoordt 0 0 1 0 x 1 2

6 Ad Multem 0 ½ 1 0 0 x 1½

Groep 2

1 Arie Macdaniël jr x 1 1 1 1 1 5

2 Rien Duine 0 x 1 0 1 1 3

3 Mick vd Berg 0 0 x 1 1 1 3

4 Leen Boonstra 0 1 0 x 0 1 2

5 Arie Macdaniël sr 0 0 0 1 x 0 1

6 Aad vd Meer 0 0 0 0 0 x 0

Groep 3

1 Stefan Lipschart x 0 1 1 1 1 4

2 Casper de Pijper 1 x 1 0 1 1 4

3 Jan vd Dorpel 0 0 x 1 1 1 3

4 Panc Vink 0 1 0 x 0 1 2

5 Teus Boere 0 0 0 1 x 1 2

6 Peter Koolmees 0 0 0 0 0 x 0

NRSG Wilhelm Steinitz (later opge-
gaan in Erasmus) werd met 4,5-3,5
gewonnen. Pim verloor aan het derde
bord van Arend Bongers. ‘Op ’t mo-
ment dat Pim de problemen van de
opening achter de rug had en zelfs
mijn zus Anita deze stelling zou kun-
nen winnen, leek Pim er geen plezier
meer in te hebben. Hij ging over op het
‘Telint-ELO systeem’, gaf een volle
toren aan zijn tegenstander en staakte
de strijd’,  aldus teamleider Gerard van
der Wouden in IJsselschaak 44. 
De teamleden toen verschilden weinig
met die van zijn 100e wedstrijd op 23
september 2013. Alleen Jan Even-
groen was niet meer van de partij en
toevallig speelde ook Frank Visser nu
niet mee. In hun plaats speelden nu

Justin en Léon Jacobse. Tegenstander
was ditmaal het tweede van 3-Torens,
dat met 6,5-1,5 werd geklopt. Aan bord
twee speelde Pim remise tegen Ro-
nald Damhuis. 
Honderd wedstrijden in amper 14 jaar.
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clubkampioen eerste winnaar in jubileumjaar

In juli 1999 werd Pim te Lintelo lid van
De IJssel en op 25 oktober speelde hij
zijn eerste RSB-wedstrijd voor De IJs-
sel. Dat was lang niet zijn allereerste
RSB-wedstrijd, want ook voor zijn vo-
rige clubs, Gouda Bloemendaal en
Messemaker, had hij de nodige RSB-
wedstrijden achter zijn naam. Met
Gouda Bloemendaal speelde hij in
1989 tegen De IJssel 2 aan het eerste
bord remise tegen Henk Kolhoff en in
1990 tegen De IJssel 3, eveneens aan
bord een, won hij van Jacco Heek. 
De IJssel 1 speelde in het seizoen
1999/2000 in de 2e klasse en kreeg
dat seizoen naast Pim versterking van
Hans Lodeweges en de van Messe-
maker teruggekeerde Jan Evengroen.
De wedstrijd tegen het tweede van

pim te lintelo zonder absentie honderd maal

in de ijssel 1



In die gehele periode miste hij geen
enkele wedstrijd!  De resultaten moch-
ten er ook zijn. Verdeeld over de 
verschillende speelklassen: promotie-
klasse 12 uit 22, 1e klasse 23,5 uit 49
en 2e klasse 22 uit 29. Zowel in het
seizoen 2003/04 als 2006/07 was hij
topscorer van De IJssel 1. 
In de promotieklasse en eerste klasse
stuitte hij als speler aan een van de
hoogste borden op zware tegenstand.
Niettemin toch een score van bijna
50%. De sterkste tegenstander qua ra-
ting die hij wist te verslaan was Gerard
Kool met 2115 in de wedstrijd tegen
SO Rotterdam 3 in de promotieklasse
op 14-3-2005. 
In zijn honderd wedstrijden boekte hij
met De IJssel 1 de nodige successen.
Het kampioenschap in 2001 met de
promotie naar de 1e klasse en twee
jaar daarna in 2003 nog een trapje
hoger naar de promotieklasse. In 2005
bijna gevolgd door nog een stapje
hoger naar de KNSB competitie, maar
door een nederlaag in de laatste wed-
strijd tegen Nieuwerkerk a/d IJssel
ging dit niet door. Nadat De IJssel 1
was afgezakt naar de 2e klasse in
2008 opnieuw kampioen en terugkeer
naar de 1e klasse en dat herhaalde
zich in 2010. 

Goed en zorgvuldig rekenwerk is in
veel partijen van Pim de basis voor
succes. Een schaduwzijde hiervan is
dat hij er veel bedenktijd voor uittrekt
en hierdoor regelmatig in tijdnoodpro-
blemen raakt en in de slotfase soms
tijd te kort komt om zijn plannen met
succes te voltooien. Het aantal korte
winstpartijen is dan ook beperkt. Toch
waren die er ook. De kortste is waar-
schijnlijk de 11 zettenzege met wit
tegen Waddinxvener Jan van de Born
op 7-11-2002: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3
Pf6 4.cxd5 exd5 5.Dc2 c6 6.Lg5 Le7
7.e3 h6 8.Lh4 Pe4 9.Lxe7 Dxe7

10.Pxd5 cxd5 11.Dxc8+ en hier hield
zijn tegenstander het voor gezien. Die
slotstelling verscheen nog een keer op
het bord in de eerste wedstrijd in de
promotieklasse tegen Marcel de Bleker
van Charlois Europoort 2 op 13-10-
2003. Die speelde echter door en
staakte pas op zet 43 de ongelijke
strijd. Twee zetten meer vroeg de partij
met wit tegen Jan van Genderen in de
wedstrijd tegen Oostflakkee op 21-3-
2007: 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 b6 4.e4
Lb7 5.Ld3 d5 6.cxd5 exd5 7.e5 Pe4
8.Pge2 Pd7 9.0–0 c5 10.Pf4 Pxc3
11.bxc3 Le7 12.Dh5 Kf8 13.e6 (1–0). 

In de nu 50 jarige historie van De IJs-
sel is hij het eenentwintigste lid van De
IJssel die deze mijlpaal bereikt. Ter ge-
legenheid hiervan ontving hij van voor-
zitter Gerard van de Wouden op de
clubavond van 7 oktober een oorkonde
als waardering voor zijn inzet en pres-
taties. (Aad)

14
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Bij het derde team kan teamleider Aad
van der Meer geen beroep meer doen
op de vertrokken Frank Penders. Dat
verlies kan worden gecompenseerd
door het meespelen van Lotte van der
Wouden. Dat zal echter, gezien haar
drukke programma met paard en
school, beperkt zijn. Gewogen naar de
gemiddelde rating is er voor het team
geen hoofdrol weggelegd, maar de ver-
schillen zijn niet groot dus wellicht zijn
er best mogelijkheden. Hieronder de
resultaten uit de eerste twee ronden.

23 september: een man en een
punt te kort in Barendrecht
Barendrecht 2 vorig jaar middenmoter
in de 4e klasse was toen van vergelijk-
bare sterkte als De IJssel 3. Dat bleek
nu niet het geval. Het team was ver-
sterkt met de vorig jaar in Barendrecht
1 spelende John Bakker en de van IJs-
selmonde afkomstige Han Pijpers en
Stanley Brabers. In deze wedstrijd was
het team echter met drie invallers niet
op volle sterkte. Ook De IJssel 3 kon
niet in de sterkste opstelling aantreden.
Het team moest het doen zonder Frans

Dubois en Teus Boere, die beiden
waren verhinderd. Omdat invaller Jan
van Dorpel zich te elfder ure wegens
ziekte had afgemeld moest de klus met
zeven spelers worden geklaard.
Ton en Aad waren wat verlaat en hun
klokken liepen inmiddels en dus be-
gonnen zij met tijdsachterstand, 13 mi-
nuten. Ton startte dus als laatste maar
was wel als eerste klaar. Helaas met
een nul op het scorebord (verdwaald in
de opening). Aan het laatste bord
speelde invaller Bastiaan aanvankelijk
een goede partij, maar een onder-
schatte koningsaanval deed hem de
das om. Met de reglementaire nul dus
een 3-0 achterstand, maar toen kwam
de ommekeer. Casper, die zijn gam-
bietpion niet terugzag, wist na fors
onder druk te hebben gestaan toch
nog remise binnen te halen. Al snel
volgde op bord 4 een vol punt. In tijd-
nood hield de tegenstander van Aad
het voor gezien. Die was gestart met
1.f4, maar verraste daarmee eerder
zichzelf dan Aad. Remises aan het
tweede en derde bord van Lotte en
Stefan brachten de stand op 4,5-2,5.

Stefan ’s tegenstander kreeg voor zijn
gambietpion de nodige aanvalskan-
sen, won een kwaliteit en toen ging
ook de gambietpion eraan. Toch wist
Stefan het eindspel, gesloten pionnen-
stelling met paard tegen toren, remise
te houden. Lotte, die de op papier
sterkste tegenstander had, bleef prima
overeind maar meer zat er niet in.
Daarmee had Barendrecht de winst
binnen. Aan het eerste bord ging Arie,
die bezig was aan een heel goede par-
tij, nog voor de winst en met succes.
Hij wist na een vroegtijdige pionwinst
een kansrijke pionnenstelling op het
bord te krijgen. Dat mondde uit in een
eindspel met een sterke verbonden
vrijpion wat vakkundig werd verzilverd.
Een uitstekende prestatie, vorig jaar
speelde hij op bord 6 en nu op bord 1!
Daarmee kwam de eindstand op een
4,5 - 3,5 winst voor Barendrecht 2.
‘achteraf kijkend naar de ratings van
de tegenstander hebben wij het moei-
lijker gehad dan je zou moeten ver-
wachten’ aldus het commentaar in
Barendrecht. (Website Baren -
drecht/Aad vd M/Aad)
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de ijssel 3 op vijftig procent

Barendrecht 2 1503 - De IJssel 3 1363 4½ - 3½

1. Johan de Weerd 1583 - Arie Macdaniël jr 1436 0 - 1

2. John Bakker 1598 - Lotte vd Wouden 1325 ½ - ½

3. Han Pijpers 1579 - Stefan Lipschart 1390 ½ - ½

4. Tom Godthelp 1554 - Aad vd Meer 1466 0 - 1

5. Stanley Brabers 1520 - NO 1 - 0

6. Eric van Orle 1431 - Ton van Smirren 1302 1 - 0

7. Ab Kamman 1409 - Casper de Pijper 1260 ½ - ½

8. Marcel Wijnen 1348 - Bastiaan Rietveld 1 - 0

14 oktober: Ridderkerk 2 van de
borden gemept
Ridderkerk 2 had in de eerste speel-
ronde met zeven man het op papier
duidelijk sterkere Nieuwerkerk 3 op
een gelijkspel gehouden. Een tegen-
stander dus om rekening mee te hou-
den was de verwachting vooraf. Het
team van De IJssel moest het doen
zonder Lotte van der Wouden maar
Frans Dubois en Teus Boere, in de
eerste wedstrijd afwezig, waren er nu
wel. Als invaller voor Lotte verscheen
Jan van den Dorpel achter het bord.
Twee stukoffers aan Ridderkerkzijde
zetten de toon in de beginfase. Stefan
nam het offer op f7 niet aan en kwam
in ernstige moeilijkheden. Ton nam het
offer op h2 wel en kwam daardoor niet
in de problemen, gewoon een stuk
voor. Toch was het Stefan (!) die het

eerste winstpunt binnenhaalde. Hij
was de problemen de baas geworden,
maar had daarbij wel twee pionnen in-
geleverd. Intussen had hij ook wat te-
genkansen weten te scheppen en een
ervan werd zijn tegenstander fataal.
Een binnenvallende dame plus toren
maakten niet allen een toren buit maar
zorgden ook voor mat. Ook bij Ton
ging het prima, het voordeel nam zien-
derogen toe en ook hier een vol punt,
2-0 dus. Bij Frans, Teus en Casper
bleven de stellingen in evenwicht en
getuige de aangenomen remises
waren hun tegenstanders het daarmee
eens. Aan het eerste bord speelde Arie
het scherp, net als hij had ook zijn te-
genstander zich echter goede tegen-
kansen geschapen. Arie vond echter
een goed gecombineerd aanvals- en
tegelijkertijd verdedigingsplan dat met

welwillende hulp van zijn tegenstander
met succes kon worden afgewikkeld.
Met een 4½-1½ op het scoreformulier
was daarmee de buit binnen. Maar ook
de twee nog resterende borden gingen
voor de winst. Beiden had een plus -
pion. Bij Jan was het een dubbelpion,
maar die zorgde al oprukkend voor de
nodige onrust en in die situaties trekt
de aanvaller vaak aan het langste
eind. Dat was ook hier het geval. ‘Zo’n
invaller kan ik wel gebruiken’ aldus
teamleider Aad. Hij zelf haalde in de
laatste minuten het pionneneindspel
binnen. Beiden haalden een dame,
maar die verdwenen ook weer snel en
de enige nog resterende pion maakte
na promotie het werk af. Een mooie
6½-1½ zege. Net een fractie minder
dan De IJssel 2 dat in maart 2012 in
Ridderkerk met 7-1 won. (Aad)



De IJssel 3 1385 - Ridderkerk 2 1393 6½ - 1½

1. Arie Macdaniël jr 1436 - Bas Weber 1399 1 - 0

2. Aad vd Meer 1466 - Raymond de Moré 1405 1 - 0

3. Stefan Lipschart 1390 - Jan de Jong 1433 1 - 0

4. Frans Dubois 1419 - Rishie Jokhoe 1433 ½ - ½

5. Teus Boere 1421 - Peter de Weerdt 1404 ½ - ½

6. Jan vd Dorpel - Lex vd Linden 1367 1 - 0

7. Casper de Pijper 1260 - Wim van Daalen 1307 ½ - ½

8. Ton van Smirren 1302 - Marc Harreman 1 - 0

de stand en resultaten in klasse 4a

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Barendrecht 2 4 10 x . . 4½ . . 5½ .

2. Nieuwerkerk a/d IJssel 3 3 9½ . x . . . 5½ . 4

3. Zwijndrecht 2 3 9 . . x . 5 4 . .

4. De IJssel 3 2 10 3½ . . x . . . 6½

5. Overschie 3 1 7 . . 3 . x . 4 .

6. Shah Mata 3 1 6½ . 2½ 4 . . x . .

7. Dordrecht 5 1 6½ 2½ . . . 4 . x .

8. Riddrkerk 2 1 5½ . 4 . 1½ . . . x
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jaarprogramma 2013/14
4-11 Rapid 2
11-11 De IJssel 1-Onesimus 2; HH-2.1
12-11 di Nieuwerkerk a/d IJssel 3 -De IJssel 3 
18-11 De IJssel 2-RSR Iv. Toren 5;  SOF/DZP-De IJssel (vt); HH-2.2
25-11 1e ronde k.o. beker
2-12 Rapid 3
3-12 di Shah Mata 3-De IJssel 3
9-12 De IJssel 1-Papendrecht/Albl. 1; HH-2.3
16-12 De IJssel (vt)-SOF/DZP; HH-2.4
20-12 vr Messemaker 5-De IJssel 2
23-12 HH-2.5 **
30-12 Invitatietoernooi **
6-1 Rapid 4
13-1 HH-2.6 + 2e ronde k.o. beker
20-1 HH-2.7
27-1 De IJssel 3-Dordrecht 5; HH-2.8
30-1 do WSV 2-De IJssel 1
3-2 De IJssel 2-3 Torens 3; Erasmus-De IJssel (vt); HH-3.1
10-2 ZD 1
17-2 HH-3.2***
24-2 De IJssel 1-HIA 1; HH-3.3
28-2 vr Zwijndrecht 2-De IJsssel 3
3-3 De IJssel (vt)-Dordrecht; HH-3.4+kwartfinale k.o.beker
7-3 vr Moerkapelle 2-De IJssel 2
10-3 ZD2
17-3 Erasmus 3-De IJssel 1; De IJssel 3-Overschie 3;HH-3.5
24-3 De IJssel 2-HZP Schiedam 2; HH-3.6
31-3 HH-3.7
7-4 ZD-3
14-4 HH-3.8 + halve finale k.o. beker
23-4 wo HH-4.1
28-4 HH-4.2 ****
5-5 HH-4.3 ****
12-5 ZD-4
17-5 za VINK Top 12 
19-5 HH-4.4 + finale k.o. beker
26-5 ZD-5
2-6 HH-4.5
11-6 wo HH-4.6
16-6 ZD-6
23-6 HH-4.7
30-6 Ledenvergadering + snelschaak

kerstvakantie (**), voorjaarsvakantie (***), meivakantie (****)



Het vorig jaar gedegradeerde eerste
team heeft terugkeer naar de eerste
klasse hoog in het vaandel staan. Of
dat gaat lukken is zeer de vraag ge-
zien het resultaat in de tweede wed-
strijd. Ook de beste nummer twee van
de drie tweede klasse groepen promo-
veert echter en dus is er nog veel mo-
gelijk. Bij het team neemt Mick van
den Berg dit seizoen de plaats in van
Léon Jacobse die vanwege een verblijf
in de USA een aantal maanden afwe-
zig zal zijn. Ook Ronald Mandersloot
zal naar verwachting weer regelmatig
van de partij kunnen zijn. 
Hieronder het wedervaren in de eerste
twee wedstrijden.

23 september: de ijssel 1 wint
met ruime cijfers van 3-torens 2,
maar krijgt het niet cadeau
De degradant uit de eerste klasse
tegen de promovendus van de derde
klasse dat moest geen probleem zijn
voor De IJssel 1 tegen 3-Torens 2 was
de verwachting vooraf. Op de speel-
avond op 23 september bleek ook nog
eens dat de tegenstander met een
aantal invallers aantrad. Invallers die
vorig seizoen actief waren in hun derde
team in de vierde klasse. Een gemid-
deld ratingverschil van bijna driehon-
derd punten leerden de cijfers achteraf.
Bij De IJssel was Léon nog wel van de
partij en speelde hij in plaats van de
verhinderde Frank Visser.
Dat overwicht was aanvankelijk veel
minder duidelijk achter de borden.
Zeker aan de eerste drie borden gaf 

3-Torens prima partij. Pim, die, om met
wit te kunnen spelen, voor zijn hon-
derdste RSB wedstrijd voor De IJssel
het eerste bord had ingeruild voor het
tweede, leek in serieuze problemen.
Met de sterkste man bij het 3-Torens
team als tegenstander had hij het ook
niet getroffen. Duidelijk openingsvoor-
deel was er bij Frank en ook bij Ronald
die voor zijn gambietpion veel ontwik-
kelingsvoorsprong kreeg. 
Gaande de avond nam het voordeel
op de borden voor de IJsselspelers
toe, maar pas na circa drie uur spelen
werd het eerste resultaat geboekt. Aan

bord drie werd de vrede getekend.
Hans had weinig voordeel kunnen be-
reiken en vond het gezien de stellin-
gen op de andere borden een
remiseaanbod wel verantwoord. Het
eerste winstpunt werd genoteerd aan
bord zeven. Ad had hier zijn stelling-
overwicht uitgebouwd tot materiaal
voorsprong. Bovendien kwam zijn te-
genstander in ernstige tijdnood, in zijn
slotminuut gaf hij zijn dame weg en
vervolgens de partij op. Pim had intus-

sen veel bedenktijd geïnvesteerd om
tegenkansen te creëren. Dat had suc-
ces, maar daardoor was er onvol-
doende tijd om nog voor de winst te
kunnen gaan. Over het remiseaanbod
hoefde zijn tegenstander niet lang na
te denken, puntendeling dus. Dat was
ook het resultaat aan het eerste bord.
Met pionoffers had Justin hier gepro-
beerd zijn winstkansen te vergroten,
maar zijn tegenstander liet zich niet
verrassen. Frank, die al in de ope-
ningsfase veel stukken had geruild,
maakte in het vervolg goed gebruik
van de zwakte, dubbelpion, bij de te-
genstander. De dubbelpion sneuvelde
en daarna nog een. De weg naar de
winst was toen eenvoudig. Léon leek
met een venijnige koningsaanval al
vroeg in de partij op weg naar de
winst. Zijn vindingrijke tegenstander
kon echter steeds aan de genadeklap
ontsnappen. Een dameoffer bracht uit-
eindelijk de definitieve beslissing. Ver-
volgens hield bij Ronald de tegenpartij
het eveneens voor gezien. Ondanks
zijn ontwikkelingsvoorsprong lukte het
Ronald aanvankelijk niet beslissend
voordeel te halen. Een fout, die tot
stukverlies leidde, luidde uiteindelijk de
ondergang in. Als laatste tenslotte ook
een vol punt voor Mick. Wat moeizaam
uit de opening gekomen, maar nadat
hij een kwaliteit wist te winnen ging het
steeds beter. Tegen beter weten in
streed zijn tegenstander nog vergeefs
voor een al verloren zaak. De klok be-
sliste uiteindelijk de toen al ongelijke
strijd. (Aad)
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promotiekansen de ijssel 1 op de tocht

Ronald Mandersloot weer van ee partij.

De IJssel 1 1843 3-Torens 2 1551 6½ - 1½

1. Justin Jacobse 1907 - Mischa van Spronsen 1670 ½ - ½

2. Pim te Lintelo 1905 - Ronald Damhuis 1797 ½ - ½

3. Hans Lodeweges 1859 - Davin Mostert 1686 ½ - ½

4. Léon Jacobse 1817 - Menno Hoogenes 1515 1 - 0

5. Frank vd Pavoordt 1833 - Niek Markus 1463 1 - 0

6. Ronald Mandersloot 1853 - Arno Verbrakel 1422 1 - 0

7. Ad Multem 1795 - Jan Breugem 1398 1 - 0

8. Mick vd Berg 1773 - Erik Smits 1455 1 - 0

7 oktober: de pionier trekt weer
aan het langste eind
De IJssel 1 en De Pionier zijn gezien
de gemiddelde ratings de teams met
de grootste kans op de eerste plaats.
Reeds aan het begin van de competi-
tie dus in Hellevoetsluis al een beslis-
send treffen? Voor De IJssel is De
Pionier historisch een lastige tegen-
stander, eenmaal werd het in Moor-
drecht 4-4 en tweemaal werd er in
Hellevoetsluis met 4½-3½ verloren.

Aan de kant van De IJssel de nodige
personele problemen. Ronald Mander-
sloot was verhinderd en te elfder ure
moest ook Hans Lodeweges vanwege
een ooginfectie verstek laten gaan.
Gelukkig was Léon Jacobse nog
steeds niet naar USA afgereisd en die
kon dus invallen en de plaats van
Hans werd ingenomen door Gerard
van der Wouden. Eigenlijk waren ook
beiden Franken verhinderd, maar die
konden gelukkig hun partij een week

eerder spelen.
De wedstrijd begon dus eigenlijk op
1 oktober. Geen goede start, een vlotte
remise van Frank van de Pavoordt en
een nederlaag voor Frank Visser. In de
slotminuten gingen remisekansen de
mist in toen Frank een opmarcherende
randpion niet meer kon stoppen door-
dat zijn tegenstander in het eindspel
met lopers van gelijke kleur de belang-
rijke diagonaal naar het promotieveld
met zijn loper wist te bezetten. Die



achterstand wijzigde niet na een snelle
remise van Gerard. Nog voor tien uur
konden de stukken hier al de doos in. 
Om de volgende punten werd harder
gevochten. Pim, die aanvankelijk een
goede stelling had, zag zijn voordeel
afnemen en ook, wat vervelender was,
zijn bedenktijd. Met nog ruim drie mi-
nuten op de klok volgde een remise-
aanbod. Dat werd aanvankelijk door
zijn tegenstander, na overleg met zijn
teamleider, geweigerd, maar na wat
studeren op de stelling later toch aan-
genomen. Stand dus 1½-2½. Bij Ad
zag het er ook lang remiseachtig uit,
maar dat was schijn. Ad kon afwikke-
len naar een eindspel met zelfs twee
pluspionnen en een daarvan loodste
hij bekwaam naar de overzijde. De IJs-

sel kwam op een punt voorsprong toen
de tegenstander van Mick in tijdnood
kwam en in de slotfase een goede
voortzetting en kansen op een beter
resultaat miste. Nu kon hij zich niet
meer redden. 
Een goed wedstrijdresultaat hing dus
vervolgens af van de broers Jacobse.

Die moesten optornen tegen de sterk-
ste tegenstanders. Léon deed dat aan-
vankelijk voortreffelijk, maar in het
verre eindspel werd een kwaliteitsoffer
hem noodlottig en werd hij zelfs mat
gezet. Ook bij Justin ging het mis. Hij
trof in de dit jaar weer voor zijn oude
club uitkomende voormalig clubkampi-
oen (in 1991) en jeugdkampioen een
gewiekste tegenstander. De stelling
bood beiden eigenlijk weinig winstkan-
sen, maar toch werd eerder, bij de
stand 2½-3½, een remiseaanbod van
Justin geweigerd. Daarmee kreeg zijn
tegenstander het gelijk aan zijn zijde,
want de stelling bleek uiteindelijk voor
Justin niet te houden. Ook nu dus
weer een 4½-3½ winst voor De Pio-
nier. (Mick/website De Pionier/Aad)
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Mick op weg naar zijn tweede winstpartij.

De Pionier 1787 - De IJssel 1836 4½ - 3½

1. Ad vd Ree 1762 - Pim te Lintelo 1905 ½ - ½

2. Marcel Mol - Justin Jacobse 1907 1 - 1

3. Ernstjan Pluim Mentz 2100 - Léon Jacobse 1817 1 - 1

4. Rik Verheij 1814 - Frank Visser 1904 1 - 1

5. Jan van Dam 1795 - Frank vd Pavoordt 1833 ½ - ½

6. Jan van Huizen 1679 - Gerard vd Wouden 1750 ½ - ½

7. Ben Blakmoor 1714 - Ad Multem 1795 0 - 1

8. Fred van Wieringen 1643 - Mick vd Berg 1773 0 - 1

de stand en resultaten in klasse 2A

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. De Pionier 1 4 10½ x . 4½ . . . 6

2. H.I. Ambacht 1 4 10 . x . . . . 4½ 5½

3. Papendrecht/Alb. 1 2 10 . . x . 6½ 3½ . .

4. De IJssel 1 2 10 3½ . . x . 6½ . .

5. Eramus 3 2 7½ . . 1½ . x . 6 .

6. 3 Torens 2 2 6 . . 4½ 1½ . x . .

7. WSV 2 0 5½ . 3½ . . 4 . x .

8. Onesimus 2 0 4½ 2 2½ . . . . . x

het rsb-jaarverslag 2012/13

Het jaarverslag van de RSB bestaat uit
een aantal losse verslagen van de di-
verse bestuursleden, een soort verant-
woording van hun activiteiten. De
voorzitter voegde zelfs als bijlage een
chronologisch activiteitenoverzicht toe.
Dat zal iedereen wel met belangstel-
ling hebben gelezen. In zijn verslag
valt te lezen dat, vanwege het wegval-
len van subsidies bij de KNSB en de
daardoor hogere contributieafdracht,
de regionale bonden nog meer dan
vroeger op de kleintjes moeten letten.
Als voorbeeld noemt hij het opheffen
van de opslag en het beheer van het
schaakmateriaal van de RSB. Een
actie die inderdaad een besparing van
zo’n 500 euro oplevert. Dat is echter
wel de enige. Hij constateert ook dat

het ledental redelijk stabiel is geble-
ven. Dat wijkt wat af met de cijfers van
de secretaris en de ledenadministratie
waar een ledenverlies van meer dan
honderd leden wordt vastgesteld. 
Bij het vaststellen van de begroting is
besloten om de contributieverhoging
van 4 euro per lid slechts voor de helft
door te berekenen. Dat dwingt tot aan-
dacht voor kostenbeheersing en het
aanboren van extra inkomstenbron-
nen, meldt de penningmeester in zijn
verslag. Nu is de omvang van de eigen
begroting van de RSB, dus zonder de
aan de KNSB af te dragen contributie,
circa € 13.000. Een deel hiervan wordt
gedekt door bijdragen van verenigin-
gen/deelnemers aan activiteiten (RSB-
competitie, persoonlijke

kampioenschappen, diplomaschaak),
de opbrengst van de RSB-winkel (ver-
koop schaakartikelen) en rente, in to-
taal vorig seizoen ruim € 9000. Te
financieren derhalve zo’n € 4000. Dat
betreft met name de kosten voor de
website en pr (€ 1000), bestuurskosten
(€ 1000) en aanvullende financiering
voor reserveringen voor subsidiering
van toernooien en lustrum (€ 1500).
Vorig seizoen was er een tekort be-
groot van €1227, maar hield de pen-
ningmeester uiteindelijk € 472 euro
over, een positief resultaat derhalve
van bijna € 1700 euro. Het valt dus al-
lemaal nog wel mee met de financiën
van de RSB. Het eigen vermogen is
dan ook aanzienlijk, op dit moment
bijna € 50.000. Maar dat is niet alles,



daarnaast zijn er ook nog reserverin-
gen van bijna € 17.500 (materiaalver-
huur € 4200, lustrum € 3500, nieuw
beleid (?) € 5400, schoolschaak
€ 2500, toernooien € 1750). Kortom
die bijdrage in de contributieverhoging
kan er best af. 
De competitieleider tevens wedstrijd-
leider a.i. merkt op dat er voor het
eerst sinds jaren een hogere deel-
name was aan de RSB-competitie. Die
telde vorig seizoen 95 achttallen, een
meer dan het jaar ervoor, en 20 viertal-
len, twee meer dan in 2012/13. Zijn
dubbelfunctie blijkt moeilijk goed te
vervullen. ‘Door tijdgebrek mijnerzijds
en geen spontane aanmelding van
verenigingen die het wilde organise-
ren, kon het RSB-snelschaakkampi-
oenschap niet plaatsvinden’, meldt hij
in zijn verslag. Dat gold eveneens voor
de Zuid-Hollandbeker, een wedstrijd
tussen bekerwinnaars van de Rotter-

damse, Haagse en Leidse Schaak-
bond.  Door tijdgebrek van de competi-
tieleider en teleurstelling in de beleving
van de Zuid-Hollandbeker is die niet
gespeeld, aldus het verslag. Voor de
organisatie van die bekerwedstrijd die
afwisselend door de deelnemende
bonden wordt georganiseerd wordt
door de RSB jaarlijks € 125 gereser-
veerd. In de pot zit inmiddels € 500.
Natuurlijk meldt hij ook de kampioe-
nen, Overschie bij de achttallen, bij de
PK Joost van Ruitenburg van RSR Ivo-
ren Toren en bij de Open senioren-
kampioenschappen Ben van Geffen
(Messemaker 1847). Bij de PK werd
voor het eerst gespeeld met het Fi-
scher tempo.
De jeugdleider heeft aan een pagina
nauwelijks genoeg voor de opsomming
van de jeugdkampioenen. Zeven titels
voor Klim-Op, bij de jongens:  Wang
Yang (C), Liam Vrolijk (D), Sebastiaan

Janse (E) en Lucas Nguyen (F) en bij
de meisjes Lola den Dunnen (C), Circe
Janse (E/F) en Kimmily Tran (H). Het
jeugdbolwerk van Spijkenisse moest
het doen met drie titels: Ricardo
Klepke (A), Villa Siu (meisjes B) en
Pascalle Monteny (meisjes D). Marijn
den Hartog van 3-Torens werd kampi-
oen bij de B-jeugd, Lennart Pols van
Krimpen a/d IJssel bij de G-jeugd en
Ilse de Bruijn van Barendrecht bij de
meisjes G. Bij de jeugdclubkampioen-
schappen won Klim-Op net niet alles.
Bij de C-jeugd met maar twee deelne-
mende teams verloren zij van Slie-
drecht. Wel prijs was het bij zowel de
D- als E-jeugd. Jammer was dat de
jeugdleider wel de NK resultaten van
de A-, B- en C-jeugd  vermeldt, maar
het daarbij laat. De resultaten van de
broers Lipschart, toen nog IJsselspe-
lers, blijven ongenoemd. (Aad)
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nieuw jeugdteam moet nog wennen in

groene hart cupcompetitie

Net als voorgaande jaren doet De IJs-
sel ook dit seizoen weer mee in de
strijd om Groene Hart Jeugdcup die
sinds kort Ron de Jong Groene Hart
Cup heet naar de pas overleden stich-
ter en grote animator van het jeugd-
toernooi. 
De eerste ronde op 11 oktober was
zoals gebruikelijk weer in Spijkenisse
en daar was ook een viertal van De

IJssel. Dat bestaat dit seizoen uit Neal
Twigt, Martijn van Noort, Sjoerd Steen-
bergen en Joram Dul. De steunpilaren
Tobias Lipschart als Harm Hoogeveen
zijn niet meer van de partij en daarom
startte het team dan ook niet in de
tweede klasse, waar de voorgaande
competitie werd afgesloten, maar in
klasse drie. De rangorde na drie wed-
strijden bepaalt wie in de volgende
ronde in dezelfde klasse blijft of in een
klasse hoger of lager uitkomt. 
Er werd goed gespeeld al was Martijn

niet helemaal in goeden doen en dat
betekende drie nullen. Daardoor werd
handhaving wel moeilijk. Tegen CSV 2
uit Capelle aan de IJssel werd met
winst voor Joram en remise voor Neal
nipt verloren en tegen Dordrecht was
er alleen winst voor Sjoerd. De laatste
wedstrijd tegen Papendrecht eindigde
dankzij overwinningen van Neal en
Sjoerd in een 2-2 gelijkspel. 
Met dat resultaat  eindigde het team
als vierde en moet dus in de volgende
ronde in de vierde klasse aantreden. 

De resultaten na de eerste ronde:

klasse 3A 1 2 3 4 mp bp

1. CSV 2 x 2½ 2 2½ 5 7

2. Papendrecht 1 1½ x 3 2 3 6½

3. Dordrecht 2 1 x 3 3 6

4. De IJssel 1 1½ 2 1 x 1 4½

Neal Martijn Sjoerd Joram



De clubcompetitie van dit seizoen is
gestart met 29 deelnemers. Onder de
deelnemers ditmaal ook Frank van de
Pavoordt en Ronald Mandersloot heeft
eveneens het plan frequenter van de
partij te zijn. Het maakt de strijd om de
clubtitel weer wat interessanter. 
De verschillen zijn na de eerste zeven
ronden nog klein. Frank Visser leek op
weg na een stevige koppositie, maar
Frank van de Pavoordt stak daar in de
zevende speelronde een stokje voor.
Zijn voorsprong op Wim Mulder be-
draagt nog maar luttele punten. Wim
dolf wel het onderspit tegen de rang-
lijstaanvoerder en ook tegen Ronald
Mandersloot ging hij in de eerste ronde
kopje af. Zowel Wim als Frank (V) klop-
ten regerend clubkampioen Pim te Lin-
telo. Hun naaste belagers zijn Frank
(vdP) en Ronald en in hun kielzog
Hans Lodeweges en Léon Jacobse.
Beiden nog ongeslagen, maar wel alle-
maal remises. Tussen de A-spelers op
plaats acht verrassend Arie Macdaniël
jr. Hij klopte drie B-spelers en kreeg
daardoor ook te maken met tegenstan-
ders uit de A-categorie. Tegen Frank
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nog veel kanshebbers in de strijd om het
clubkampioenschap

(vdP) hield hij lang stand, maar tegen
Wim was het snel gedaan. Net nog bij
de eerste tien Ad Multem en titelverde-
diger Pim, die een slechte competitie-
start had. Hij verloor twee van zijn drie
partijen. De top tien wordt afgesloten
met Gerard van der Wouden, die tegen
de hoger geklasseerde A-spelers niet
verder dan een half uit drie kwam. Wel
winst tegen Mick van den Berg en een
mazzeltje tegen Rien Duine.
Op slechts geringe puntenachterstand
volgen Aad van den Berg en Arie Mac-
daniël sr. Beiden boekten een nul
tegen Arie jr, maar noteerden ook paar
overwinningen, Arie zelfs drie. Op wat
grotere puntenachterstand vervolgens
Stefan Lipschart, Sjaak in ’t Veld, Rien
Duine en Aad van der Meer. Een prima
competitiestart voor Stefan. Hem
wacht nu zwaardere tegenstand. Voor
Sjaak was het tegen de Macdaniëls
kwaad kersen eten en Rien ging een
paar keer opzichtig in de fout door
complete blackouts waardoor hij zeker
tegen Gerard en Aad (vdB) punten liet
liggen. Hij kreeg er ook één, Mick gaf
in zijn duel in de slotfase een volle

toren cadeau. 
Rond de twee honderd punten een
groep met een paar opvallende
namen. Mick natuurlijk, die had met
drie nullen en twee remises wel een
opmerkelijk slechte competitiestart.
Dat geldt ook voor Leen Boonstra,
eveneens driemaal verlies maar daar-
naast ook nog eenmaal winst. Veel
beter verging het Casper de Pijper met
viermaal winst. Tweemaal tegen Basti-
aan Rietveld, daar is iets mis gegaan
met de competitie-indeling. Frans Du-
bois is met twee uit drie nog ongesla-
gen. Dat is Jan van den Dorpel niet, hij
dolf juist tegen Frans het onderspit
maar won wel een keer meer, van
Casper en Peter Koolmees. Voor
zowel Teus Boere als Panc Vink een-
maal winst en driemaal remise, maar
ook nullen, voor Teus eenmaal en
Panc beet driemaal in het zand. 
Onderaan de ranglijst zijn de punten
duur. Voor Jan Vink, Ton van Smirren
en Peter Koolmees was er eenmaal
winst en bij Bastiaan Rietveld en Harm
Hoogeveen, nog maar eenmaal in
actie, staat de teller nog op nul. (Aad)

De stand:

gr resultaten ronde 1 t/m 7 gt avc na club waarde totaal

rating getal score

1 Frank Visser (FV) A HL ½, LJ ½, PL 1, WM 1, RD 1, FP 0 1x 1x 1873 84 383

2 Wim Mulder (WM) A RM 0, AM 1, GW 1, HL ½, FV 0, PL 1, AMCj 1 1824 79 376

3 Frank vd Pavoordt (FP) A AM ½, AMCj 1, FV 1 1x 3x 1795 76 354

4 Ronald Mandersoot (RM) A WM 1, HL ½ 1x 4x 1815 78 338

5 Hans Lodeweges (HL) A FV ½, RM  ½, WM  ½, LJ ½ 1x 2x 1810 77 321

6 Léon Jacobse (LJ) A FV ½, GW ½, HL ½ 2x 2x 1813 78 313

7 Arie Macdaniël jr (AMCj) C AMC 1, SV 1, FP 0, AB 1, WM 0 2x 1603 59 298

8 Ad Multem (AM) A FP ½, WM 0, AvM 1, MB 1 1x 2x 1723 69 294

9 Pim te Lintelo (PL) A FV 0, WM 0, GW 1 1x 3x 1816 78 288

10 Gerard vd Wouden (GW) B MB 1, RD 1, WM 0, LJ ½, PL 0 1x 1x 1679 65 287

11 Aad vd Berg (AB) B SV ½, AMC ½, LB 1, AMCj 0, RD 1 2x 1594 58 278

12 Arie Macdaniël (AMC) B AMCj 0, AB ½, JV 1, PV ½, SV 1, LB 1 1x 1584 57 272

13 Stefan Lipschart (SL) C JV 1, AvM ½, PV ½, TB 1 2x 1x 1474 49 234

14 Sjaak in 't Veld (SV) B AB ½, AMCj 0, RD 1, AMC 0, MB ½ 1x 1x 1548 54 231

15 Rien Duine (RD) B LB 1, GW 0, SV 0, MB 1, FV 0, AB 0 1x 1547 54 229

16 Aad vd Meer (AvM) C PV 1, SL ½, AM 0, FD ½ 3x 1476 49 228

17 Casper de Pijper (CP) C JD 0, BR 1, TS 1, BR 1, PV 1 2x 1396 44 213

18 Frans Dubois (FD) C TB ½, JD 1, AvM ½ 2x 2x 1412 45 207

19 Mick vd Berg (MB) B GW 0, LB ½, RD 0, AM 0, SV ½ 2x 1543 54 206

20 Jan vd Dorpel (JD) D CP 1, FD 0, PK 1, TB ½ 1x 1x 1x 1350 42 198

21 Leen Boonstra (LB) B RD 0, MB ½, PV 1, AB 0, AMC 0 1x 1x 1519 52 196

22 Teus Boere (TB) D FD ½, TS 1, PV ½, JD ½, SL 0 1x 1x 1363 42 190

23 Panc Vink (PV) C AvM 0, JV 1, LB 0, TB ½, AMC ½, SL ½, CP 0 1379 43 187

24 Lotte vd Wouden (LW) C 1x 6x 1515 52 178

25 Ton van Smirren (TS) D HH 1, TB 0, CP 0, PK 1 3x 1285 38 173

26 Jan Vink (JV) C SL 0, PV 0, AMC 0, BR 1 3x 1326 40 139

27 Peter Koolmees (PK) D JD 0, BR 1, TS 0 1x 3x 1203 34 113

28 Bastiaan Rietveld (BR) D CP 0, PK 0, CP 0, JV 0 1x 1x 1x 1112 30 102

29 Harm Hoogeveen (HH) D TS 0 1x 5x 1225 35 99

gt=geen tegenstander, na=niet aanwezig, avc=afwezig voor club.

Winnaars eerste periodetitel: Frank Visser (A), Gerard van der Wouden (B), Arie Macdaniël jr (C) en Jan van den Dorpel (D).
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de ijssel in bekerduel op de valreep geklopt

Voor de eerste ronde in de RSB Be-
kercompetitie mocht De IJssel het op
29 oktober in Rotterdam opnemen
tegen Shah Mata. Geen gemakkelijke
tegenstander, vorig jaar gedegradeerd
uit de KNSB-competitie en nu dus
weer deelnemer in de promotieklasse. 
De tegenstander van Léon nam zijn
gambietpion graag aan en ruilde niet
veel later zijn toren tegen een paard
en nog een pion. Een pion werd terug-
gewonnen en de verbonden torens
leken in de open koningsstelling kans-
rijk. Met een sterke penning hield de
tegenstander er echter flink de druk op
en na zorgvuldig verdedigingswerk
werd er tot remise besloten. Ad kreeg

na een wat ongewone opening een
stevige aanval over zich heen. Uitein-
delijk resulteerde dit in stukwinst tegen
een verre vrijpion. De vrijpion werd ge-
ruild tegen het stuk, en ook deze wed-
strijd eindigde in remise. Inmiddels
was het bij Pim misgegaan. In een
kansrijke stelling was hij iets te voort-
varend te werk gegaan om zijn tegen-
stander terug naar de eigen helft te
jagen. Een paar vorken en een pen-
ning kostten hem hier een kwaliteit.
Toch bleek het dankzij het loperpaar
van Pim nog niet zomaar uit te zijn.
Toen er even later echter ook nog een
stuk verloren ging, was het tijd om op
te geven. Met 2-1 achter lag bij Frank

dus de taak om het gelijkspel binnen te
halen. Al vroeg in de partij had hij ma-
teriaal gegeven voor een sterke aan-
val, die toch niet helemaal door leek te
zetten. Met knap combinatiewerk kon
hij er toch goed uitkomen om vervol-
gens in een gewonnen toreneindspel
terecht te komen. Stand 2-2 dus en dat
betekende snelschaken om te bepalen
wie er door mocht naar de volgende
ronde. Ook hier ging het zeldzaam ge-
lijk op, de partijen van Pim, Frank en
Léon eindigden in remise. Ad trok he-
laas aan het kortste eind, waarmee
Shah Mata door mag naar de vol-
gende ronde. (Léon)

Shah Mata       1954 - De IJssel       1855 2 - 2     1½  - 2½

Bram Steijn (w) 2045 - Pim te Lintelo 1905 1 - 0 ½   -  ½

John Onderdelinden (z) 1861 - Frank Visser 1904 0 - 1 ½   -  ½

René de Lange (w) 1981 - Léon Jacobse 1817 ½ - ½ ½   -  ½

Theo van der Sluis (z) 1927 - Ad Multem 1795 ½ - ½ 1    -  0

Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.



Op de rapidtoernooien van Messema-
ker 1847 (Gouda Open, 7 september)
en Krimpen a/d IJssel (IJsseltoernooi,
14 september) was Wim Mulder de
enige IJsselspeler die zich als deelne-
mer meldde. In beide toernooien voor
hem geen hoge klassering. In Gouda
eindigde hij in groep B met 4 uit 7 op

de 17e plaats van de 41. Geen top-
klassering dus, maar wel een paar
mooie overwinningen, zoals tegen
Melvin Holwijn (Dordrecht, 1953) en
Hans Ranft (SVN, 1931). In Krimpen
werd hij in groep B met een halfje
meer tiende van de 45 deelnemers in
deze groep.

den zag er niet echt rooskleurig uit.
Gerard, die lang het beste van het spel
had, lukte het niet om in het voordeel
te komen. Zijn tegenstander wist zich
tegenkansen te creëren, maar was wel
beduidend in tijd achter. Dat laatste
speelde hem in de slotfase behoorlijk
parten. Hij blunderde een vol stuk weg
en gaf onmiddellijk op. Voor Rien was
remise vervolgens genoeg voor de
teamwinst. Dat aanbod werd gewei-
gerd en toen werd het in de laatste mi-
nuten een gevecht tegen de klok. Van
schaken was geen sprake meer. Rien
kwam ongeveer een dame voor, maar
dat speelde nauwelijks een rol. Het
ging er in wederzijdse tijdnood om
wiens vlag als eerste zou vallen. Met
nog welgeteld vier seconden op zijn
klok ging zijn tegenstander door zijn di-
gitale vlag. Dankzij Vrouwe Fortuna
dus een 5-3 zege voor De IJssel in
deze eerste confrontatie tussen beide
verenigingen in de schaakgeschiede-
nis. (Mick/Aad)
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regiotoernooien

Wim Mulder (l) tegen toernooitijger Klaas de
Ruijter (Shah Mata) tijdens Gouda Open.

de ijssel 2 nog bij de titelkandidaten

komen kon hij na mooi combinatiespel
afwikkelen naar een eindspel met een
sterke pluspion. Minder goed ging het
bij Sjaak. Al in de opening kwam hij in
moeilijkheden wat tot een achterstand
van pion plus kwaliteit leidde. Niet
meer te houden en dat bracht de stand
op 2-1. Dat werd 3-1 door winst van
Arie. Hij had al vroeg in de partij een
pionnetje veroverd en na de winst van
een tweede pion was het snel ge-
beurd. Een goed teamresultaat leek in
de maak, maar gezien de stellingen op
de resterende borden was dit twijfel-
achtig. Menno probeerde ondanks op-
gelopen materiaalachterstand overeind
te blijven, maar kwam steeds slechter
te staan. Een forse blunder versnelde
vervolgens zijn ondergang. Leen had
afgewikkeld naar een eindspel met
voor ieder paard en loper en wat pion-
nen. Zijn stukken stonden echter niet
goed en dat kostte een dure pion Het
leek glad verloren toen hij een van zijn
twee stukken moest geven voor een
doorgebroken pion die dreigde te pro-
moveren. Zijn tegenstander miste ech-
ter de winstweg en er kwam een
eindspel van K+P tegen K+P+pi op het
bord. Hier miste Leen op zijn beurt re-
mise toen hij een vork met afruil van
paard voor de pion niet zag. Uiteinde-
lijk promoveerde de pion en werd het
K+D tegen K+P. In tijdnood nog best
lastig, zo bleek. Maar uiteindelijk dus
toch een nul en 3-3 op het scoreformu-
lier. De stand op de twee laatste bor-

Het tweede team van De IJssel, vorig
jaar gedegradeerd naar de 3e klasse,
moet het dit schaakseizoen doen zon-
der Mick van den Berg die naar het
eerste is verkast. Daar kwam een
prima vervanger voor terug, Léon Ja-
cobse, maar die zal in verband met
een verblijf van enkele maanden in de
USA wel een aantal duels missen. 
Titelkandidaten in deze klasse zijn
naast De IJssel ook Moerkapelle 2 en
HZP Schiedam 2. De strijd zal onge-
twijfeld in de onderlinge duels worden
beslist. In de eerste twee duels werden
geen matchpunten gemorst. Hieronder
de resultaten.

30 september: fortuinlijke winst
tegen het houten paard in de
slotminuten
De eerste tegenstander in deze compe-
titie was het eerste en enige team van
Het Houten Paard uit Brielle vorig sei-
zoen middenmoter in de 3e klasse en
qua gemiddelde rating van vergelijk-
bare sterkte als het team van De IJssel.
Aan bord zeven werd de eerste winst
genoteerd. Aad, ditmaal in tegenstel-
ling tot vele voorgaande RSB-wedstrij-
den nu eens met de zwarte stukken,
profiteerde optimaal van een stevige
blunder van zijn tegenstander. Stuk-
winst en daarna was het gelopen
koers. Een goede start na het enkele
halfje uit zeven in het vorige seizoen.
Winst was er vervolgens ook voor
Léon. Met voordeel uit de opening ge-

De IJssel 1661 Het Houten Paard 1597 5 - 3

1. Gerard vd Wouden 1750 - Joop Knipscheer 1746 1 - 0

2. Léon Jacobse 1817 - Ruud Bosch 1874 1 - 0

3. Rien Duine 1668 - Bram Nederlof 1657 1 - 0

4. Leen Boonstra 1660 - Kees Schrijvers 1554 0 - 1

5. Menno van Dijk 1603 - Marco Beije 1480 0 - 1

6. Sjaak in 't Veld 1622 - Arie Langendoen 1615 0 - 1

7. Aad vd Berg 1587 - Jan van Es 1480 1 - 0

8. Arie Macdaniël sr 1583 - Ralph Zwart 1368 1 - 0



31 oktober: wsv 3 gemakkelijke
klus
Door personele problemen bij WSV is
daar vrijwel het voltallige tweede team
verdwenen. Dat heeft tot gevolg dat
het derde team nu bestaat uit spelers
die vorig jaar als WSV 4 als laatste in
hun vierde klasse eindigden. Het ge-
middelde ratingverschil met De IJssel
bedroeg ruim 250 punten. Dat moest
voor De IJssel 2, ondanks dat er met
twee invallers werd aangetreden, geen
probleem zijn en dat werd het ook niet. 
Aad (vdB) had al na zeven zetten een
stuk buitgemaakt en freewheelde naar
een gemakkelijke zege. Om half tien
konden de stukken hier de doos in.
Zijn voornaamgenoot, invaller voor de
verhinderde Menno van Dijk, deed er
niet veel langer over. Bij een weder-
zijdse koningsaanval rekende hij net
iets beter dan zijn tegenstander. Een
opgejaagde vijandelijke koning liep
vervolgens in een paardvork waarbij
de dame sneuvelde. Al de vijfde (!)

achtereenvolgende zege van Aad
(vdM) in deze RSB-competitie. Het
werd 1-2 door een verrassend tegen-
punt voor WSV. Een niet al te gecon-
centreerd spelende Gerard verspeelde
in de opening een stuk. Dat onheil
kwam hij niet meer te boven. Vervol-
gens een remise bij Leen aan bord
vier. Zijn tegenstandster, enige jaren
terug winnares van de jeugd top 12 op
het VINK Top 12 toernooi, speelde niet
alleen goed, maar ook snel. Leen be-
reikte het eindspel met een plus pion,
maar met wel heel veel tijd achter. Dat
laatste deed hem tot een remiseaan-
bod besluiten en dat werd aangeno-
men. Stand 1½-2½. Daarmee was het
kruid aan Waddinxveense zijde bijna
verschoten. Léon had inmiddels een
flinke plus nadat hij een loper had in-
gesloten die ten koste van twee pion-
nen werd veroverd. Het was nog wel
even flink manoeuvreren met twee to-
rens en dame, maar winnen deed hij
wel. Sjaak, met net een forse kaakbe-

handeling achter de rug, leek aanvan-
kelijk ook op een snelle winst af te
steven. In eerste instantie veel tijd-
winst, maar ook twee pionnen. Een
paar goede voortzettingen werden
echter gemist en het materiële voor-
deel werd ingeleverd. Toen had hij de
stelling echter weer in zijn greep en
verzaakte hij niet, 1½-4½. Aan het
laatste bord was Lotte, invalster voor
Arie Macdaniël sr, bezig aan een prima
partij. Haar tegenstander wist aanvan-
kelijk de aanvallende acties nog te
blokkeren, maar een mooie combinatie
bracht hem in ernstige problemen. Met
een goed berekende slotaanval werd
het punt binnengehaald. Als laatste
deed Rien verwoede pogingen de ver-
dedigingslinie van zijn tegenstander te
slechten. Die gaf echter geen krimp en
gezien het resultaat aan de overige
borden vond Rien het toen wel welle-
tjes, remise. Dat bracht de eindstand
op 2-6. (Aad)
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WSV 3 1346 De IJssel 1612 2 - 6

1. Theo Goor 1689 - Gerard vd Wouden 1750 1 - 0

2. Henk van Herk 1409 - Léon Jacobse 1817 0 - 1

3. Jan Muit 1491 - Rien Duine 1668 ½ - ½

4. Djahrah Kleiweg 1260 - Leen Boonstra 1660 ½ - ½

5. Menno vd Haven 1319 - Sjaak in 't Veld 1622 0 - 1

6. Lars Murre - Aad vd Meer 1466 0 - 1

7. Herman van Offeren 1062 - Aad vd Berg 1587 0 - 1

8. Marten Nitrauw 1189 - Lotte vd Wouden 1325 0 - 1

stand en resultaten in klasse 3c

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. De IJssel 2 4 11 x . . . . 5 6

2. Moerkapelle 2 4 11 . x . 5 . . . 6

3. HZP Schiedam 2 4 10½ . . x . 5 5½ . .

4. RSR Ivoren Toren 5 2 8 . 3 . x . . 5 .

5. 3 Torens 3 1 7 . . . 3 x 4 . .

6. Messemaker 1847 5 1 7 , . 3 . 4 x . .

7. HHP 1 0 5½ 3 . 2½ . . . x .

8. WSV 3 0 4 2 2 . . . . . x

plezier voor vier in de viertallencompetitie

Natuurlijk speelt iedereen, met uitzon-
dering van de beroepsschakers, voor
zijn plezier, maar op de achtergrond
speelt in de RSB-competitie altijd het
clubbelang een belangrijke rol. Bij de
viertallencompetitie is dit minder het
geval. Hoewel dit reglementair wel is
toegestaan verschijnen hoge ratinghou-
ders hier zelden achter de borden.  De
viertallencompetitie heeft wat dit betreft
het imago tegen. De competitie kent
ook geen overall kampioen, alleen
groepskampioenen en er is geen

sprake van promotie of degradatie. De
IJssel pleit al enkele jaren voor meer
structuur in de viertallencompetitie om
daardoor de competitie ook voor ster-
kere spelers interessanter te maken,
maar het RSB-bestuur houdt de boot af.
De eerstvolgende RSB-vergadering zal
De IJssel nu zelf een voorstel indienen.
In de competitie van 2013/14 zijn er vier
groepen met in totaal 17 teams. In elke
groep worden er nu uit- en thuiswed-
strijden gespeeld. De strijd bleef bij De
IJssel tegen twee van de drie tegen-

standers inmiddels in evenwicht. Dat
kan dus nog best spannend worden.
De vaste teamsamenstelling is gelijk
aan die van het voorgaande seizoen.

1 oktober: met enig fortuin naar
puntendeling tegen dordrecht
Het ging in Dordrecht niet echt van
een leien dakje. Peter speelde van het
begin af een ongelijke strijd en daar
ging het punt dus naar de tegenpartij.
Ook bij zijn buurman Ton ging het mis.
Die was er naar eigen zeggen ‘niet he-



lemaal bij’ en voor een schaakpartij is
dat funest. Met 2 – 0 achter moest er
op de eerste twee borden wel wat ge-
beuren. Dat was ook het geval. Frans
speelde een heel goede aanvallende

partij die hij uitbouwde tot winst. Bij
kopman en teamleider Aad ging het
echter minder goed. Knoeiwerk in het
middenspel leidde tot verlies van wat
pionnen en een kwaliteit. Maar onver-

wacht keerde het tij en kreeg hij de
dame tegen een loper. Dat werd ver-
volgens bekwaam uitgespeeld. 
(Aad vd M)
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Dordrecht V1 1334 - De IJssel 1250 2 - 2

1. Theo Visser 1368 - Aad vd Meer 1466 0 - 1

2. Maarten van Hulst 1289 - Frans Dubois 1419 0 - 1

3. Peter Odijk 1284 - Ton van Smirren 1302 1 - 0

4. Sjoerd Kelder 1393 - Peter Koolmees 815 1 - 0

28 oktober: winstkansen tegen eras-
mus niet verzilvert
Het Erasmusviertal, de tegenstanders
in de tweede wedstrijd, doet van zich
spreken in de viertallencompetitie.
Twee jaar geleden in de eindstand een
eerste plaats en vorig jaar een tweede.
Deze competitie gestart met een dikke
winstpartij. De sterkste speler van het
kampioensteam van 2011/12 was er
nu niet bij maar de andere drie team -
leden wel. Kortom een sterke tegen-
stander dus.
Het IJsselviertal gaf prima partij. Bij
Frans gingen in een vlot tempo veel
stukken van het bord en stond er al
snel een eindspel met voor elk zes pi-
onnen en een loper op het bord. Ogen-

schijnlijk leek Frans hier de beste pa-
pieren te hebben, maar er werd goed
verdedigd en uiteindelijk tot remise be-
sloten. Bij Aad ging het eveneens naar
wens. Hij won een pion en de dubbel-
pion die hij hiervoor moest incasseren,
leek geen nadeel. Zijn stukken waren
goed geplaatst en het surplus aan stel-
lingoverwicht betaalde zich uit met een
mooie winstpartij. Daarmee kwam een
positief eindresultaat in zicht want op
de twee resterende borden stond De
IJssel lang niet slecht. Bij Peter, tegen
de op papier sterkste tegenstander,
ging het lang gelijk op. De lichte stuk-
ken gingen hier van het bord en met
torens en dame probeerden de tegen-
standers elkaar de loef af te steken.

Peter was de eerste die in de fout
ging, er ging een toren de mist in, en
daarmee kwam de stand in evenwicht,
1½-1½. Een goed eindresultaat hing
dus af van Ton. Dat zag er goed uit.
Een stukoffer van de tegenpartij had
weliswaar zijn koningsstelling geruï-
neerd, maar had toch niet het ge-
wenste effect. Ton had een goede
verdediging en kwam dus gewoon ma-
teriaal voor. Dat leek een gelopen
koers, de druk van de slinkende be-
denktijd speelde hem echter parten.
Een paar winnende voortzettingen
werden gemist en met remise koos hij
voor eieren voor zijn geld. Eindstand
dus 2-2 en daar kwam Erasmus goed
mee weg. (Aad)

De IJssel 1250 - Erasmus 1414 2 - 2

1. Aad vd Meer 1466 - Rens Hessselmans 1391 1 - 0

2. Frans Dubois 1419 - Harry Nefkens 1417 ½ - ½

3. Ton van Smirren 1302 - Peter Hurkmans 1394 ½ - ½

4. Peter Koolmees 815 - Carel Keller 1455 0 - 1

de stand en resultaten in klasse viertallen C

mp bp 1 2 3 4

1. Erasmus 3 5½ x . 2 3½

2. Dordrecht 3 5 . x 2 3

3. De IJssel 2 4 2 2 x .

4. SOF/DZP 0 1½ ½ 1 . x

jeugdschaak op nieuwe wegen

Er is het nodige veranderd bij het
jeugdschaak. Allereerst is dat het aan-
tal deelnemers. Dat is in vergelijk met
vorig seizoen gehalveerd. Voorts ook
de nodige wijzigingen in de begelei-
ding. Mick van den Berg, een belang-
rijke steun bij de organisatie, is daar
mee gestopt. Jeugdleider Gerard van
der Wouden krijgt nu steun van Arie
Macdaniël jr, Wim Mulder, Sjaak in
’t Veld en, dit seizoen voor het eerst,
Casper de Pijper. Daarnaast schuiven
ook Hans Lodeweges en Ronald Man-
dersloot af en toe aan. Gezien de ge-
krompen belangstelling nu een ruim
voldoende bezetting. Gewijzigd is ook
het programma. Meer aandacht voor

het stappenplan en meer competitie-
partijtjes. 
Voor de jeugdcompetitie wordt er per
speelronde nu in groepen van vier ge-
speeld, dus drie partijtjes voor ieder.
De ranglijst bepaald de samenstelling
van de groepen. Er kan dus gepromo-
veerd en gedegradeerd worden. 
In die competitie is Neal verreweg de
sterkste. Ongeslagen voert hij de rang-
lijst aan. Voor de andere twee podium-
plaatsen zijn Jeroen, Martijn en Sjoerd
de belangrijkste kandidaten. Dan moet
Martijn wel spelen natuurlijk. Dat was
tot nu toe maar driemaal het geval. Het
leidende viertal verspeelt maar weinig
punten aan de overige deelnemers. 

Jeroen een halfje aan Joppe en Sjoerd
liet zich verrassen door Bink. Misschien
kunnen ook Joppe en Bink nog een rol
spelen. Voor Joppe nog maar twee ver-
liespartijen, eenmaal tegen Jeroen en
tegen Joram. Maar hij speelde dan ook
nog niet tegen Neal. Van Bink won hij
al tweemaal, maar in tegenstelling tot
Bink verspeelde hij weer punten aan
Joram. Silvan heeft nog niet zijn goede
vorm van voorgaand seizoen. Boven-
dien zijn er nu vervoersproblemen. 
Hopelijk kan hij weer spoedig van de
partij zijn. Nieuweling Jesse moet nog
wennen, maar won wel al een keer van
Luna en die is al een jaartje bezig.



Hieronder de stand en onderlinge resultaten na vier speelronden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vv bp tot

1. Neal Twigt xxxx 11 1 1111 11 1 1 1 4 16

2. Jeroen Pons 00 xxxx 10 1½ 11 1 1 1 1 2 10½

3. Martijn van Noort 0 xxxx 1 1 6 1 9

4. Sjoerd Steenbergen 0000 01 0 xxxx 10 1 1 1 4 9

5. Joppe in 't Veld 0½ xxxxx 11 0½1 01 1 11 8

6. Bink Revet 00 00 01 00 xxxx 111 1 2 7

7. Joram Dul 0 0 0 1½0 000 xxxx 1 1 1 1 5½

8. Silvan de Berg 0 0 0 0 10 0 0 xxxx 1 1 4

9. Jesse Peters 0 0 xxxx 1 3 4

10. Luna Twigt 0 00 0 0 xxxx 3 3

bp = extra punt indien meegedaan werd in de sterkste poule
vv = vervangende punten indien geen tegenstander en/of bij afwezigheid

in de onderlinge partij aan het langste
eind. Die verspeelde op zijn beurt ech-
ter weer halfjes aan Hans Lodeweges
en Ad Multem, zodat zijn achterstand
onveranderd bleef. Een derde titelkan-
didaat, de vice-rapidkampioen van
vorig seizoen Léon Jacobse, eindigde
de eerste ronde als nummer een  in
groep B maar moest wel een neder-
laag noteren tegen Mick van den Berg.
Met in de tweede ronde in groep A ne-
derlagen tegen beide concurrenten
heeft hij inmiddels een fikse achter-
stand opgelopen. Nog voor hem op de
ranglijst staat Gerard van der Wouden,
die in groep B, na een vijftig procent
score in de eerste ronde, in de tweede
ronde uithaalde met vijfmaal winst.
Hans Lodeweges handhaafde zich bij
de eerste zes en dat deed ook Ad Mul-
tem, die in de eerste ronde in groep B
genoeg punten scoorde om zich te
kwalificeren voor de A-groep. 
Een derde plaats met een vijftig pro-
cent score in ronde twee was net vol-
doende voor plaats zes. Op gelijke

hoogte staat Sjaak in ’t Veld, in de eer-
ste ronde net geen winnaar in groep C,
maar toch gekwalificeerd voor groep B
waarin hij in de tweede ronde opnieuw
op de tweede plaats beslag legde. Uit
de eerste zes weggevallen zijn Frank
van de Pavoordt en Ronald Mander-
sloot, die beiden de tweede ronde niet
in actie kwamen, en ook Wim Mulder.
Na vijf nullen in ronde twee kelderde
hij naar de veertiende plaats. 
Goede resultaten waren er in de eer-
ste ronde voor Aad van den Berg met
een eerste plaats in groep C en voor
Stefan Lipschart met een eerste plaats
in groep D. Vanwege een drietal afzeg-
gingen betekende dit Voor Stefan dat
hij, net als Aad, mocht aantreden in
groep B, voor hem twee groepen
hoger dus. Met slechts een enkel
halfje werd dit geen succes. In ronde
twee een honderd procent score voor
Arie Macdaniël jr in groep C, goed ge-
noeg voor de achtste plaats op de
ranglijst. (Aad)
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titelverdediger aan kop in de rapidcompetitie

Op vier clubavonden bij De IJssel staat
de rapidcompetitie weer op het pro-
gramma. Een volledige competitie met
per ronde vijf partijen met voor ieder
een bedenktijd van een kwartier per
partij zijn beslissend voor de eind-
stand. Daarnaast is deze competitie
tevens bepalend voor de deelname
namens De IJssel aan het VINK Top
12-toernooi. 
Ook dit jaar gaat Pim te Lintelo weer
voor de nummer één positie in deze
rapidcompetitie. In de eerste twee ron-
den liet hij daar geen twijfel over be-
staan. De indeling van eerste ronde
was in volgorde van de KNSB rating-
lijst van augustus. In groep A trof hij
derhalve de op papier sterkste club -
leden van De IJssel. Alleen Frank van
de Pavoordt kon hem een halfje af-
snoepen. Naaste concurrent Frank
Visser verloor in die ronde niet alleen
de onderlinge partij, maar ook die
tegen Hans Lodeweges die als derde
eindigde. In de tweede ronde waren de
rollen omgedraaid en trok Frank Visser

De resultaten in de diverse groepen: 

ronde 1

groep A 1 2 3 4 5 6 tot

1. Pim te Lintelo x 1 1 1 ½ 1 4½

2. Frank Visser 0 x 0 1 1 1 3

3. Hans Lodeweges 0 1 x 0 ½ 1 2½

4. Wim Mulder 0 0 1 x 1 0 2

5. Frank vd Pavoordt ½ 0 ½ 0 x ½ 1½

6. Ronald Mandersloot 0 0 0 1 ½ x 1½

groep B
1. Léon Jacobse x 1 0 1 1 1 4
2. Ad Multem 0 x 1 0 1 1 3
3. Mick vd Berg 1 0 x ½ 0 1 2½
4. Gerard vd Wouden 0 1 ½ x 0 1 2½
5. Leen Boonstra 0 0 0 1 x 1 2
6. Rien Duine 0 0 1 0 0 x 1

groep C 1 2 3 4 5 6 tot

1. Aad vd Berg x ½ 1 1 ½ 1 4

2. Sjaak  in 't Veld ½ x ½ ½ 1 1 3½

3. Jan Vink 0 ½ x 1 1 0 2½

4. Arie Macdaniël jr 0 ½ 0 x 1 1 2½

5. Panc Vink ½ 0 0 0 x 1 1½

6. Aad vd Meer 0 0 1 0 0 x 1

groep D 1 2 3 4 5 tot

1. Stefan Lipschart x ½ 1 1 1 3½

2. Teus Boere ½ x 0 1 1 2½

3. Jan vd Dorpel 0 1 x 0 1 2

4. Casper de Pijper 0 0 1 x 1 2

5. Bastiaan Rietveld 0 0 0 0 x 0



ronde 2

De stand na de tweede ronde:

bonus start score score totaal
pnt pnt ronde 1 ronde 2 score

1. Pim te Lintelo 8+8 7 23 21 67
2. Frank Visser 8+8 7 17 21 61
3. Gerard vd Wouden 6+6 5 15 25 57
4. Léon Jacobse 6+8 5 21 15 55
5. Hans Lodeweges 8+8 7 15 13 51
6. Ad Multem 6+8 5 17 15 51
7. Sjaak in 't Veld 4+6 3 19 19 51
8. Arie Macdaniël jr 4+4 2 15 24 49
9. Mick vd Berg 6+6 5 15 15 47
10. Aad vd Berg 4+6 3 21 11 45
11. Frank vd Pavoordt 8+8 7 11 10 44
12. Teus Boere 2+4 1 18 18 43
13. Ronald Mandersloot 8+6 7 11 10 42
14. Wim Mulder 8+8 7 13 5 41
15. Leen Boonstra 6+6 5 13 10 40
16. Rien Duine 6+6 5 9 13 39
17. Casper de Pijper 2+4 1 16 16 39
18. Aad vd Meer 4+2 3 9 21 39
19. Arie Macdaniël sr 4+2 2 10 21 39
20. Stefan Lipschart 2+6 1 22 7 38
21. Jan Vink 4+4 2 15 12 37
22. Panc Vink 4+2 2 11 16 35
23. Jan vd Dorpel 2+4 1 16 10 33
24. Bastiaan Rietveld 2+2 1 8 12 25
25. Peter Koolmees 2+2 1 10 10 25

puntentelling

Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij gemelde afwezigheid 2 pun-

ten per partij en indien niet afgemeld 0 punten.Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 punten voor respectievelijk A-, B-, C- en D-groep. Afwezi-

gen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen. Als startpunten worden per groep resp. 14 (A), 10 (B), 6 (C) en

2 (D) toegekend. Na de 2e en 3e ronde worden per ronde de helft van deze startpunten in mindering gebracht.
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uit de media

Voor de deelnemers aan het Aljechin Me-
morial toernooi, dat deze zomer plaats vond
in Parijs en St. Petersburg viel er weinig te
klagen over de speelomstandigheden. Zij
werden als royalties in de watten gelegd.
Alles vond hier plaats in grootse stijl, de
openingsavond met een optreden van de
wereldberoemde Russische pianist Nikolai
Lugansky en violist Vadim Repin (beiden
hartstochtelijke schakers!), de live uitzen-
ding in drie talen en de ligging en kwaliteit
van de hotels. De grootmeesters verbleven
in vijf sterren hotels, in Parijs in het Hotel du
Louvre met zicht op het museum en in St.
Petersburg in het Grand Hotel de l’Europe.

In Parijs werd gespeeld in een grote tent
opgezet in een hoek van de Tuilerien, de
tuin naast het Louvre. De laatste vier ron-
den in St. Petersburg werden gespeeld in
het Mikhailovsky Kasteel, een gedeelte van
het Russische Rijksmuseum met een
adembenemende collectie Russische kunst
en een van de grootste musea in de wereld.
Aldus werd het dankzij de steenrijke Russi-
sche sponsors, Timchenko en Filatov, een
prachtige manifestatie van schaken en
kunst. (NIC 2013/4)

100 jaar geleden, op 2 maart 1913, werd
Godfried Bomans geboren. Hij was ook in

de schaakwereld
geen onbekende en
van zijn hand ver-
schenen diverse
schaakverhalen. Het
is dan ook geen toe-
val dat hij een van
de vijf schrijvers is
die staan afgebeeld
op het In mei van dit
jaar verscheen post -
zegelvel. De tekst op
de postzegel is ver-
schenen in diverse
verhalenbundels van

groep A 1 2 3 4 5 6 tot

1. Frank Visser x 1 ½ 1 ½ 1 4

2. Pim te Lintelo 0 x 1 1 1 1 4

3. Ad Multem ½ 0 x ½ ½ 1 2½

4. Léon Jacobse 0 0 ½ x 1 1 2½

5. Hans Lodeweges ½ 0 ½ 0 x 1 2

6. Wim Mulder 0 0 0 0 0 x 0

groep B 1 2 3 4 5 6 tot

1. Gerard vd Wouden x 1 1 1 1 1 5

2. Sjaak  in 't Veld 0 x 1 ½ 1 1 3½

3. Mick vd Berg 0 0 x 1 ½ 1 2½

4. Rien Duine 0 ½ 0 x ½ 1 2

5. Aad vd Berg 0 0 ½ ½ x ½ 1½

6. Stefan Lipschart 0 0 0 0 ½ x ½

groep C 1 2 3 4 5 tot
1. Arie Macdaniël jr x 1 1 1 1 4
2. Teus Boere 0 x ½ 1 1 2½
3. Casper de Pijper 0 ½ x 1 ½ 2
4. Jan Vink 0 0 0 x 1 1
5. Jan vd Dorpel 0 0 ½ 0 x ½

groep D 1 2 3 4 5 tot
1. Arie Macdaniël sr x ½ 1 1 - 2½
2. Aad vd Meer ½ x 1 1 - 2½
3. Panc Vink 0 0 x 1 1 2
4. Bastiaan Rietveld 0 0 0 x 1 1
5. Peter Koolmees - - 0 0 x 0



Bomans onder verschillende titels. In 1937
dus, zoals de tekst op de postzegel ver-
meldt, als Pf6-e4, maar in 1988 als Halluci-
natie Euwe-Aljechin. (website
Schaakmotiefgroep/Schaakkoerier 126)

Peng, al jaren Nederlands kampioene, ver-
speelde vorig jaar haar titel aan Lanchava
en ook dit jaar stond ze niet op de hoogste
trede. Zowel Peng als Lanchava werden
geklopt door de verrassende winnares, de
al eerder tot ‘talent van het jaar’ uitgeroe-
pen 19 jarige Lisa Schut. Na 18 jaar weer
een kampioene die is geboren in Neder-
land. Wel wat buitenlands bloed, want zij
heeft een Zuid-Koreaanse moeder. Scha-
ken is en wordt niet haar hoofdbestaan. Zij
gaat geneeskunde studeren in Utrecht. “Als
je alleen schaakt, is dat een behoorlijk een-
zaam leven”, aldus Schut in het AD van 12
juli. “Voor mij is het beter ook ander dingen
te doen”.

Het koningsgambiet, door aanhangers be-
wierookt en tegenstanders verguisd. Vol-
gens Fischer verliest het “by force“,
Bronstein kon er geen genoeg van krijgen.
Veel is er al over geschreven en de menin-
gen over diverse varianten blijven verdeeld.
De Schotse grootmeester John Shaw ging
aan de slag om alles op een rij te zetten. 
Toen hij aan het boek over het Konings-
gambiet begon dacht hij aan zo’n 250 pagi-
na’s maar het is 5 jaar later een thriller
geworden van bijna 700 bladzijden. Ergens
in het boek schrijft hij: ‘Tijdens het analyse-
ren van deze variant crashte het waterkoel-
systeem van mijn computer en herstelde
niet meer; de variant deed ongeveer het-
zelfde met mijn hersens’. (NIC 2013/6, Ne-
derlands Dagblad 14/9).

Op 7 november is in Chenai in India de wk
match tussen Anand en zijn uitdager Carl-
sen van start gegaan. In navolging van des-
tijds Fischer werkte ook Carlsen flink aan
zijn fysieke conditie. In augustus was Carl-
sen in Noorwegen in een kuuroord met een
sportclub, een zwembad en een golfbaan.
Hij plaatste foto’s op Facebook waarop hij
in sportieve houding te zien was met zijn
team Levon Aronian, Jon-Ludvig Hammer
en Laurent Fressinet. Dat was ongewoon,
want andere topschakers doen altijd heel
geheimzinnig over hun secondanten.
Daarna maakte hij in gezelschap van zijn
vader, manager Agdenstein en Magnus
Forsell, de man die verantwoordelijk is voor
zijn voedselbereiding tijdens de match, een
inspectietocht naar India. Voor dergelijke in-
spectiebezoeken is een budget van
200.000 euro (!) beschikbaar. (NIC 2013/6,
Hans Ree/NRC 21/9)

De WK-tweekamp om de vrouwentitel is
zonder tegenstand gewonnen door de uit-
dager: Yifan Hou uit China. Helaas was de
titelverdedigster, de Russin Anna Ushenina,
geen schim van zichzelf, ondanks het
zware secondantenteam dat zij had meege-
nomen. Eenmaal alleen achter het bord
bleek zij op alle cruciale momenten de min-
dere. De strijd die over tien partijen zou

gaan duurde slechts zeven krachtmetingen.
Met de overweldigende eindscore 5,5-1,5
maakt Hou een grote Elo-sprong voor-
waarts (2630) en is zij de enige die de
beste schaakster aller tijden, Judit Polgar
(2690), heel voorzichtig begint te naderen.
(Hans Böhm, Telegraaf 28/9)

In 1997 leed Gary Kasparov, die toen we-
reldkampioen was, een 3½-2½ nederlaag in
zijn tweede match tegen de IBM computer
Deep Blue. Over die match verscheen in
2003 een documentaire gemaakt door 
Vik ram Javanti, ‘Game Over: Kasparov and

the Machine’. Deze zomer was in Manches-
ter de première van het toneelstuk ‘The 

Machine’ over die zelfde match geschreven
door Matt Charman. Op 1 oktober meldde
het AD dat de Walt Disney Studios de film-
rechten van dit toneelstuk hebben opge-
kocht.  

Kasparov als president van de wereld-
schaakbond FIDE, zou dat wat zijn? Hij gaat
in ieder geval een poging doen om volgend
jaar de al 18 jaar zittende omstreden presi-
dent Iljoemzjinov te verslaan. Steun krijgt hij
o.a. van de huidige secretaris-generaal Ig-
natius Leong uit Singapore en de Ameri-
kaanse financieel deskundige en
schaaksponsor Rex Sinquefield uit St Louis.
Eerder, in 2000, deed Karpov, de man die
hij als wereldkampioen opvolgde, een po-
ging, maar die mislukte. Kasparov heeft ook
al een programma: ‘Six winning moves’:
transparantie van de organisatie, verlaging
van de bijdragen door de nationale federa-
ties, verhogen van de sponsorinkomsten,
een universeel ratingsysteem en uitbreiding
van online diensten, het opnemen van scha-
ken in onderwijsprogramma’s en herziening
van de reglementen gericht op bescherming
van de integriteit in de schaaksport. (Chess-
base  8/10, AD 9/10)

In Budva (Montenegro) werd Jordan van
Foreest Europees kampioen bij de jeugd tot
en met 14 jaar. Hij dankte zijn overwinning
aan een betere tiebreakscore dan de Span-
jaard Ruiz, die net als hij 7,5 uit 9 scoorde.
‘Het is en blijft bijzonder als een Nederlan-
der zich tussen dit Oostblokgeweld grandi-
oos weet te handhaven. In Budva heeft
Jordan van Foreest het beste in hemzelf
naar boven gehaald. Hij bleef ongeslagen,
verdedigde zich tot het uiterste als dat
nodig was en hij sloeg toe op de momenten
dat het kon’, aldus Herman Grooten op
Schaaksite.nl. (8/10)  

‘Schaken bij een Rembrandt’ zo kondigde
het AD (10/10) de locatiewisseling van het
TaTa Steel-toernooi aan. Twee van de 11
ronden zullen namelijk niet in Wijk aan Zee
maar respectievelijk in het Rijksmuseum en
de High Tech Campus in Eindhoven worden
gespeeld. ‘”Om het toernooi nog meer al-
lure en de schaaksport een nog breder po-
dium te geven’’, aldus Dook van den Boer,
directeur Tata Steel in IJmuiden volgens de
persdienst van Tata Steel Chess op
Schaaksite.nl. Wim Pijbes, hoofddirecteur
van het Rijksmuseum in Amsterdam,

meldde in datzelfde persbericht: “Wij ver-
heugen ons erop om één dag lang niet al-
leen het museum te zijn met de grootste
collectie oude meesters, maar ook het
hoogste aantal grootmeesters. Met haar
boeiende culturele geschiedenis past de
schaaksport goed bij het Rijksmuseum”.
Ook Bert-Jan Woertman, Marketing & Com-
munications Director van High Tech Cam-
pus Eindhoven zag overeenkomsten:
“Topschakers en medewerkers van de
Campusbedrijven spreken dezelfde taal. Ze
delen de passie voor het oplossen van
complexe problemen door de logische inzet
van kennis en creativiteit. Een perfecte
‘match’ wat mij betreft.” 
De tussentijdse verhuizing kost wel twee
speeldagen en daarom ditmaal geen 14
maar 12 grootmeesters aan de borden in
de hoofdgroep. Dat kwam ook wel goed uit
omdat er ook hier bezuinigd moet worden.
Daarnaast is er dit jaar ook geen groot-
meestergroep C.  

‘Wie is de Edwin van der Sar van het Ne-
derlandse schaak?’, zo luidde de kop boven
een artikel van Nol van ’t Riet in het aller-
laatste nummer van Matten. Hij onderzocht
welke schaker de meeste schaakinterland-
wedstrijden  voor Nederland speelde. Alle
wedstrijden die daar maar enigszins betrek-
king op hadden werden meegeteld. Hij
kwam tot 1086 interlandwedstrijden met
5470 partijen. De top tien wordt aangevoerd
door Donner, Prins en Ree met respectie-
velijk 283, 275 en 239 deelnames. Wereld-
kampioen Euwe staat  negende met slechts
168 interlands. Die werden echter wel alle-
maal aan het eerste bord gespeeld. Van de
thans nog actieve schakers staat Timman
vierde met 237 en Van Wely achtste met
200.

Dagschaak A6219 en B6219 uit het AD van
9 oktober:

Zowel wit als zwart hebben, als ze aan zet
zijn, een zet die hen dik in het voordeel
brengt.

Van 10 augustus tot 4 september vond in
het Noorse Tromsǿ het World Cup toernooi
van de FIDE plaats. Een belangrijk toernooi
voor de topschakers want de nummers een
en twee plaatsten zich voor het kandidaten-
toernooi dat straks de uitdager voor Anand

I J s s e l s c h a a k  1 0 0

27



of Carlsen moet opleveren. Daarnaast viel
er ook het nodige te verdienen, in totaal
1600.000 dollar. Bij aanvang telde het toer-
nooi 128 deelnemers en dat aantal werd na
elke speelronde gehalveerd. Wie in de eer-
ste ronde werd uitgeschakeld moest het
doen met 6000 dollar (daarvan werd nog
20% ingehouden door FIDE) en voor de
winnaar was er 96.000 dollar netto. Per
ronde twee partijen en zo nodig tiebreaks
en in de finale vier partijen.
Voor Nederland waren Giri en Smeets van
de partij. Smeets sneuvelde al in de eerste
ronde, maar Giri overleefde twee ronden en
bracht het tot de laatste 32. Toen werd hij
uitgeschakeld door Granda Zuninga, die in
de jaren 90 als winnaar van twee Donner
Memorial toernooien  in Amsterdam furore
maakte als  ‘de fruitteler uit Peru die nog
nooit een schaakboek had gelezen’.  ‘Stel
je voor dat hij verder was gekomen, mis-
schien tot de finale tussen de laatste twee,
die volgend jaar in het kandidatentoernooi
voor het wereldkampioenschap mogen
meedoen. Het schaakleven in Nederland
zou opbloeien zoals in de glorietijden van
Euwe en Timman. En misschien zou er, net
zoals dat nu in Noorwegen gaat door de
successen van Magnus Carlsen, ook in Ne-
derland door een Girikoorts een World Cup-
toernooi komen, of zelfs een Olympiade.
Ons consumentenvertrouwen zou terugko-
men als we konden zien dat er na jaren-
lange verwaarlozing van het denken
opeens weer een omslag was, en de politici
zouden ons niet meer hoeven smeken om
het geld over de balk te gooien; welnee, we
doen het dan graag, bij handenvol tegelijk,
en alles komt goed in Nederland,’ schreef
Hans Ree in het NRC (24/8).
Winnaar van de Cup werd Kramnik. Die
was op grond van zijn rating al geplaatst
voor het kandidatentoernooi onder voor-
waarde dat hij in ieder geval een ronde
meespeelde. Hij ging echter door tot de fi-
nale waarin hij zijn landgenoot Andreikin
klopte. Goed nieuws ook voor Karjakin die
om grond van zijn rating als reserve voor
het kandidatentoernooi te boek stond. 

Twee plaatsen in het kandidatentoernooi
waren ook te verdienen in de Grand Prix
series. Zes toernooien waar de drie beste
resultaten van de 21 geselecteerde deelne-
mers telden voor het eindklassement.
Onder die deelnemers, zoals in IJssel 99 al
werd gemeld, ook Giri. In het voorlaatste
toernooi in Beijing eindigde hij als achtste
en in het laatste ging het minder goed, vier
nederlagen en zeven remises betekende
hier de laatste plaats. In Beijing was het po-
dium voor Mamedyarov, Grischuk en Topa-
lov en in Parijs werd de eerste plaats
gedeeld door Gelfand en Caruana en de
tweede plaats door Nakamura en Bacrot. 
De plaatsen voor het kandidatentoernooi
voor de twee best presterenden op de
Grand Prix-toernooien gingen naar Topalov
en Mamedyarov. Giri eindigde als nummer
15.
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Zes van de acht deelnemers aan het kandi-
datentoernooi zijn nu bekend: Aronian,
Kramnik, Karjakin, Topalov, Mamedyarov en
Andreikin. Bij hen voegen zich de verliezer
van de WK-match Anand - Carlsen en een
wild card-deelnemer. Wie die achtste plaats
krijgt, zou kunnen afhangen van het land
waarin wordt gespeeld. De Amerikaan Na-
kamura heeft een kans, als zijn sponsors in
Saint Louis het toernooi onder hun hoede
nemen.

De schaakmedewerker van de Telegraaf,
ongetwijfeld Hans Böhm, uit zijn onvrede
over de deelname van Loek van Wely aan
het 17e UNIVE toernooi. In het verslag van

de vijfde ronde in de telegraaf van 26 okto-
ber schrijft hij: “Profschaker Van Wely heeft
enkele jaren geleden aangegeven dat hij de
balans tussen  inspanning en verdiensten in
de schaaksport niet reëel vindt. Daarom
heeft hij zich op het pokeren toegelegd,
waarbij met minder kennis meer winst wordt
verkregen bij succes. Het gebrek aan moti-
vatie en studie wordt in Hoogeveen echter
pijnlijk duidelijk.’ De kroongroep, vier deel-
nemers, werd  gewonnen door de Filip-
pijnse grootmeester So met 4½/6, Michael
Adams (GB) en de Nederlander Robin van
Kampen deelden de tweede en derde
plaats met 3/6 en Loek van Wely werd met
1½/6 vierde.


