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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.:

het schaakjaar 2013 in vogelvlucht

promotiekansen de ijssel 1 sterk 
gestegen

middenmoot voor de ijssel 3

missie de ijssel 2 lijkt te mislukken

het gezelligheidstoernooi doet zijn
naam eer aan

titelkansen voor viertal

zilveren dametoernooi met gouden
glans

ijsselspelers op tatasteel

frank visser nog steeds op kop in
clubcompetitie

titelverdediger k.o. in bekertoernooi

neal twigt op weg naar de titel bij
de jeugd
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Léon Jacobse en Aad van der Meer 

Bij de voorplaat:
Schaakspellen, borden en stukken,
zijn er in Nederland in overvloed. Het
gaat dan om de traditionele spellen.
Daarnaast zijn er volgens ‘Het schaak-
spel in Nederland’ van Mathieu en Ina
Kloprogge ook een aantal bijzondere
schaakspellen ontworpen en/of ge-
maakt door Nederlanders. Een ervan
is Paper Spike (wit en zwart papier,
1995) van Gert Jan Slotboom, onder
andere ook bekend van zijn tekenin-
gen en verhalen voor zijn schaakclub
Sneek (Gert Jan’s Kijk). Op de afbeel-
ding een onderdeel met paard, dame
en koning.



Het nieuwe jaar is inmiddels al weer
een aantal weken oud en bij een nieuw
jaar past een terugblik op het oude. In
vogelvlucht aandacht voor hoogtepun-
ten op internationaal, nationaal, regio-
naal en clubniveau in 2013. 
De RSB-teams proberen het vorig sei-
zoen behoorlijk geschonden blazoen
weer wat op te vijzelen. Uitgebreid
wordt verslag gedaan van het verloop.
Naast desastreuze nederlagen ook
mooie overwinningen. Het eerste en het
viertal doen nog mee om de hoofdprijs.
Het tweede lag op koers maar liet zich
in Gouda de kaas van het brood eten.
Een speciaal eresaluut is er voor de
man die als nummer acht de mijlpaal
van tweehonderd RSB-wedstrijden voor
De IJssel passeerde. 
Op het invitatietoernooi weer veel be-
kende gezichten, maar ook enkele
nieuwe. Onder de deelnemers voor het
eerst ook een bedrijfsteam. Iedereen
komt voor de gezelligheid, maar toch is
plaats een leuker dan plaats tien. Wie
niet met een team verschijnt, moet
maar afwachten of hij daarop een kans
heeft. Een oude bekende was opnieuw
succesvol. Serieuzer ging het toe in
Wijk aan Zee, het schaakmekka voor

veel schakers. Vier man en een vrouw
gingen drie dagen aan de slag. Voor de
mannen geen prijzen en ook geen ra-
tingpunten. Maar die ene vrouw die
deed het prima. Een derde toernooi, de
strijd om De Zilveren Dame, moet nog
beginnen, maar werpt zijn glans vooruit,
een gouden glans ditmaal vanwege het
50-jarig bestaan.
Ook de individuele competities komen
natuurlijk weer aan bod. De eerste kam-
pioenstitel, bij het rapidschaak, ging
naar de titelverdediger die zijn concur-
renten ver voor bleef. Het k.o. beker-
toernooi is gevorderd tot de kwartfinale.
Hier werd de titelverdediger beentje ge-
licht en hij was niet de enige topper die
in de eerste twee ronden het veld moest
ruimen. De belangrijkste competitie, om
de clubtitel, is halfweg. De huidige num-
mer een regeert al geruime tijd, maar
de achterstand van zijn achtervolgers
lijkt niet onoverbrugbaar. Tot lering en
(leed)vermaak een paar recente com-
petitiefragmenten waarin verkeerde be-
slissingen cq blunders de kansen
behoorlijk doen keren.  
Bij de jeugd zit de gang er nog niet echt
in. Voor de jaarlijks massakamp met de
jeugd van Messemaker ontbrak ‘de
massa’ aan de IJsselzijde. In de jeugd-
competitie is de eerste plaats nu al
meer dan duidelijk. Er is nog wel de no-
dige spanning wie er naast hem op het

podium mag staan. Ook in de strijd om
de Groene Hart Cup is het mondjes-
maat. Er werd wel weer een keer ge-
wonnen, wel in de laagste groep
natuurlijk. 
Uit de bijdrage over de jaarlijkse rating-
ontwikkeling blijkt dat de hoogst geno-
teerde speler bij De IJssel nog net tot
de tweeduizend beste schakers van
Nederland behoort, nummer 1922 op
de nationale ranglijst. De rating weer-
spiegelt de resultaten van het afgelopen
jaar en dat betekent stijgers en dalers.
De hoogste winst bedroeg 91 punten en
het grootste verlies 66 punten. 
De rubriek uit de media vult de laatste
pagina’s. Veel medianieuws over het
verloop van het WK en de nieuwe we-
reldkampioen. Ook het EK en WK voor
landenteams en de Olympische Spelen,
alleen voor denksporten dat wel, komen
aan bod. Notatieperikelen in tijdnood,
hoeveel voordeel geeft de eerste zet en
een hulpkreet voor het Max Euwe Cen-
trum. Opvallend medianieuws over het
TataSteel toernooi ontbreekt nog, dat
komt in nummer 102. 
De redactie wenst alle lezers veel
schaakplezier in 2014 en veel leesple-
zier met dit nummer of de kleureneditie
op de website. Het  volgende nummer
zal naar verwachting in april verschij-
nen. Bijdragen voor dit nummer zijn als
altijd van harte welkom.
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van de redactie

jaarprogramma 2014

3-feb De IJssel 2-3 Torens 3; Erasmus-De IJssel (vt); HH-3.1
10-feb ZD-1
17-feb HH-3.2*
24-feb De IJssel 1-HIA 1; HH-3.3
28-feb vr Zwijndrecht 2-De IJssel 3
3-mrt De IJssel (vt)-Dordrecht; HH-3.4+kwartfinale k.o.beker
7-mrt vr Moerkapelle 2-De IJssel 2
10-mrt ZD-2
17-mrt Erasmus 3-De IJssel 1; De IJssel 3-Overschie 3;HH-3.5
24-mrt De IJssel 2-HZP Schiedam 2; HH-3.6
31-mrt HH-3.7
7-apr ZD-3
14-apr HH-3.8 + halve finale k.o. beker
23-apr wo HH-4.1
28-apr HH-4.2 **
5-mei HH-4.3 **
12-mei ZD-4
17-mei za VINK Top 12 
19-mei HH-4.4 + finale k.o. beker
26-mei ZD-5
2-jun HH-4.5
11-jun wo HH-4.6
16-jun ZD-6
23-jun HH-4.7
30-jun Ledenvergadering + snelschaak

voorjaarsvakantie (*), meivakantie (**)



Na zijn winst in maart in het kandida-
tentoernooi in Londen werd Carlsen de
uitdager van wereldkampioen Anand.
In zijn  thuisland, in Chennai, werd de
wereldkampioen in november met 6½-
3½ geklopt en daarmee werd Carlsen

de nieuwe wereldkampioen. De cyclus
voor de volgende uitdager is inmiddels
gevorderd tot de kandidatenmatches,
die in maart 2014 in Khanty-Mantsyk in
Rusland zullen plaatsvinden. Hiervoor
plaatsten zich de nummers een en
twee van de FIDE World Cup 2013, de
Russen Kramnik en Andreikin, en van
de GP series, Topalov (Bulgarije) en
Mamedyarov (Azerbeidjan) voorts
Anand, de verliezer van de wk-match
en op basis van hun rating Aronian
(Armenië) en Karjakin (Rusland). De
laatste plaats, waarvoor  het organise-
rende land een deelnemer mag aan-
wijzen, zal worden bezet door de
Russische kampioen Svidler. Bij de
vrouwen heroverde You Hifan haar
titel. Zij versloeg titelhoudster Anna
Oesjenina uit de Oekraïne met 5½-1½.
Ook dit jaar was er in Bilbao weer een
Grand Slam toernooi. De opzet van

een toernooi tussen de winnaars van
een aantal toptoernooien is echter ver-
leden tijd. Of de oorspronkelijke toer-
nooien bestaan niet meer of de
winnaars zijn niet beschikbaar. Even-
als vorig jaar was het nu een toernooi
tussen een viertal op de voorgrond tre-
dende toppers van dit jaar. 
Hieronder een overzicht van de top in
dit en de andere toptoernooien van het
afgelopen jaar. Vanwege de Grand
Prix toernooien meer dan in voor-
gaande jaren. Ook waren er een aan-
tal bijzondere vierkampen tussen
wereldtoppers (St. Louis, Zurich). Het
was opnieuw een succesvol jaar voor
Carlsen, zo blijkt. Daarnaast ook voor
Aronian, Caruana, Gelfand, Kramnik
en Nakumara meer dan eens een top-
positie.  
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jaaroverzicht 2013

Toernooi Gem. 1 2 3 4 5 6

rating

St. Louis (4) 2797 Carlsen Nakamura Aronian Kamsky

Londen, kand.toern. (8) 2787 Carlsen Kramnik Svidler Aronian Gelfand Grischuk

Moskou (10) 2777 Gelfand Carlsen Mamedyarov Andreikin Caruana Nakamura

Zurich (4) 2772 Caruana Anand Kramnik Gelfand

Stavanger (10) 2766 Karjakin Carlsen Nakamura Svidler Aronian Anand

Bilbao, GS (4) 2762 Aronian Adams Vachier-Lagrave Mamedyarov

Zug, GP (12) 2756 Topalov Nakamura Ponomariov Caruana Kamsky Morozevich

Thessaloniki, GP (12) 2753 Dominguez Kamsky Caruana Grischuk Ponomariov Kasimdzhanov

Beijing, GP (12) 2751 Mamedyarov Grischuk Topalov Leko Karjakin Yue

Parijs, GP (12) 2746 Caruana Gelfand Nakamura Bacrot Grischuk Dominguez

Parijs/St. Petersburg (10) 2745 Aronian Gelfand Anand Adams Vitiugov Fressinet

Boekarest (5) 2733 Caruana Hao Nisipeanu Radjabov Ponomariov

Wijk aan Zee (14) 2732 Carlsen Aronian Anand Karjakin Leko Nakamura

Baden-Baden (6) 2714 Anand Caruana Meier Adams Naiditsch Fridman

Dortmund (10) 2709 Adams Kramnik Leko Naiditsch Andreikin Meier

Biel (6) 2709 Vachier-Lagrave Moiseenko Bacrot Liren Nepomniachtchi Rapport

* tussen haakjes het aantal deelnemers

Naast deze gesloten toernooien waren
er ook een aantal met een bijzondere
bezetting, zoals de k.o. wedstrijden om
de World Cup waarin Kramnik in de fi-
nale zegevierde tegen zijn landgenoot
Andreikin en de Londen Chess Clas-
sic, waar Nakamura in de finale Gel-
fand de baas was. Een top toernooi
was ook het open toernooi in Gibraltar.
Coming man Vitiugov uit Rusland won
hier, voor de Fransman Vachier-La-
grave en de Indier Chanda.
De wereldtitel snelschaak was voor de
Vietnamees Le met titelverdediger Gri-
schuk en Ponomariov op de tweede en
derde plaats. Mamedyarov was de
beste bij het wk rapid. Nepomniachtchi
werd tweede en Grischuk derde. 
Bij de junioren (tot 20 jaar) werd Yanhi

Yu  uit China wereldkampioen voor  ti-
telverdediger Alexander Ipatov uit
Turkije. Wereldkampioene werd Alek -
sandra Goryachkina uit Rusland, vorig
jaar nummer een bij de oudste jeugd
(16-18 jaar).  
De wk titel voor landenteams ging dit
jaar naar Oekraine. De twee andere
podiumplaatsen gingen naar China en
Rusland. Titelverdediger Armenië werd
vierde. Bij de vrouwen was deze titel
voor Rusland met China als tweede
en de Oekraïne als derde.
Moiseenko uit Oekraïne werd in Leg-
nica (Polen) Europees kampioen. De
tweede en derde plaats waren hier
voor de Russen Alekseev en Ro-
manov. De titel bij de vrouwen (Bel-
grado) werd veroverd door de

Hongaarse Hoang met Melia (Georgie)
en Mkrtchian (Armenie) als tweede en
derde. De titel bij de landenteams ging
naar Azerbeidjan voor Frankrijk en
Rusland.   
G-team Novy Bar uit Tsjechië aange-
voerd door David Navarra veroverde
dit jaar verrassend de Europacup voor
clubteams. 
Top 10 FIDE ratinglijst 1-1-2014 met
tussen haakjes de posities begin 2013:
1.Carlsen 2872 (1), 2. Aronian 2812
(3), 3. Nakamura 2789 (9), 4. Kramnik
2787 (2), 5. Topalov 2785 (8), 6. Ca-
ruana 2782 (5), 7. Grischuk 2777 (11),
8. Gelfand 2777 (16), 9. Anand 2773
(7), 10. Karjakin 2759 (6).
Verdwenen uit de top 10: Radjabov (5)
en Mamedyarov  (10).



In Nederland ging de kampioenstitel bij
afwezigheid van titelverdediger Anish
Giri naar Dimitri Reinderman. Hij won de
noodzakelijke barrage van Wouter
Spoelman. De derde plaats was voor
Robin van Kampen. Ook bij de vrouwen
een nieuwe titelhoudster. Kampioene
werd Lisa Schut en haar voorgangster
Tea Lanchava deelde met Anne Haast
de tweede plaats. Bij de A-jeugd ging de
eerste plaats dit jaar naar Nick Maatman
uit Friese Oldeholtpade. Anne Haast was
met een derde plaats het beste meisje.
Loek van Wely werd kampioen internet -
schaak.
Op het Tata Steel toernooi in Wijk aan
Zee dit jaar geen hoofdrol voor de Ne-
derlanders. Anish Giri was met een acht-
ste plaats de hoogstgeplaatste. Loek van
Wely werd met evenveel punten num-
mer tien. Winnaars bij de andere belang-
rijkste Nederlandse toernooien waren:
Sethuraman Sethuraman uit India van
het zevende Leiden Chess Tournament,
Erwin L’ Amie van het NK Open, Wesley
So (Filippijnen) van het Univé toernooi in
Hoogeveen en de Armeniër Andriasian
prolongeerde zijn eerste plaats op het
Schaakfestival Groningen. LÁmie, Bok
en Ernst eindigden hier met evenveel
punten op de tweede tot en met vierde
plaats. 
Op internationaal gebied geen bijzon-
dere Nederlandse successen dit jaar.
Giri deed speelde mee in de Grand-Prix
series, maar deed niet mee om de top-
posities. Op het EK in Polen was Erwin
L’Amie bij de mannen met een 38e
plaats de beste Nederlander en bij de
vrouwen Lisa Schut. Zij eindigde als 40e.
Bij de World Cup ging Giri als laatste Ne-
derlander in de derde ronde k.o. tegen
Granda Zuniga uit Peru. Jan Smeets, de
tweede Nederlandse deelnemer, sneu-
velde al in de eerste ronde. Een podium-
plaats (3e) was er voor Sokolov bij de
Canada Open. Dat lukte net niet In
Malmö en Reijkjavik waar hij op een ge-
deelde vierde plaats eindigde. In Malmö
samen met Van Wely en in Reijkjavik
samen met Giri.  In het kader van het
Nederland-Rusland jaar werd 2013 afge-
sloten met en match tussen de oude ri-
valen Timman en Karpov. De Rus won
met 2½-1½. 
Op het EK voor landenteams werd Ne-
derland 8e bij de mannen en 14e bij de
vrouwen. De Nederlandse mannen
mochten ook deelnemen aan het WK
voor teams en eindigden daar op de
zesde plaats. 
Bij de jeugd werd Jordan van Foreest
Europees kampioen (<14). Goede resul-
taten op het EK waren er ook voor Anna-
Maja Kazarian (< 14 jaar) met een vijfde
plaats bij de meisjes en een tiende voor

Robby Kevlishvili (<12 jaar). 
En-Passant uit Bunschoten-Spakenburg
werd clubkampioen van Nederland en
de beker ging naar HMC Calder uit Den
Bosch. 
In december overleed Lex Jongsma. Hij
genoot met name bekendheid als com-
mentator in Wijk aan Zee en schaak -
medewerker bij de Telegraaf.
Wereldkampioen correspondentieschaak
Ron Langeveld werd uitgeroepen tot
schaker van het jaar. De schaakperio-
diek Matten verdween van het toneel. Bij
de KNSB deden de bezuinigingen (sub-
sidie NOC/NSF) zich voelen. Contributie-
verhoging bleek onvermijdelijk. 
Top 10 KNSB ratinglijst 1-11-2013 met
tussen haakjes de posities 1-11-2012:
1. Giri 2748 (1), 2. Van Wely 2674 (3), 3.
Tiviakov 2651 (4), 4. L’Ami 2638 (5), 
5. Sokolov 2635 (2), 6. Smeets 2618 (7),
7. Van Kampen 2615 (10), 8. Stellwagen
2624 (6), 9. Timman 2590 (9), 10. Spoel-
man 2570 (16).
Verdwenen uit de top 10: Reinderman
(8). Piket, al lang niet meer actief, is in-
middels niet meer in de ratinglijst opge-
nomen. 
Eind 2013 in de top 100 van de FIDE ra-
tinglijst drie Nederlanders: 20e Giri met
2720 (29), 69e Van Wely met 2678 (68)
en 88e Tiviakov met 2658 (89).

Bij het persoonlijk kampioenschap bij de
RSB nam Oscar Veen van RSR Ivoren
Toren de titel over van zijn clubgenoot
Joost van Ruitenburg , dat was al die
van het nieuwe seizoen 2013/14. Ri-
cardo Klepke van Spijkenisse veroverde
de titel bij de A-jeugd. Het eerste team
van Overschie werd eerste bij de clubs
en keerde daarmee weer terug naar de
KNSB competitie. Bij de viertallen twee
titels voor Spijkenisse en een voor SO
Rotterdam. De RSB beker 2012/13 ging
dit jaar naar RSR Ivoren Toren.
De hoogste plaatsen bij de jeugdclub-
kampioenschappen waren voor Slie-
drecht (C-jeugd) en Klim-Op (D-jeugd).
Klim-Op was ook de sterkste in de strijd
om de Groene Hart Cup.
Het ledental van de RSB daalde ook in
2013, eind december telde de RSB 1752
hoofdleden, circa 50 minder dan het
vorig jaar.

Op september bestond De IJssel 50
jaar. Het jubileum werd gevierd met di-
verse activiteiten: jubileumkraam op de
jaarmarkt in Moordrecht, nieuw logo, fo-
toreportage 1963-2013, jubileumclub-
foto, jubileumpen, jubileummagazine,
simultaan plus patat voor de jeugd en
een feestavond met jubileumquiz voor
leden, oud-leden en hun relaties. Een ju-
bileum was er ook voor IJsselschaak. In

november verscheen de 100e editie. 
Het jubileumjaar ging in met een forse
daling van het ledental, vooral bij de
jeugd. De senioren gingen van 32 naar
28 en de jeugd van 29 naar 12.  
In de RSB-competitie 2012/13 degrada-
tie voor zowel het eerste, naar de
2e klasse, als het tweede team, naar de
3e klasse en bescheiden posities voor
zowel het derde team als het viertal. In
september speelde Pim te Lintelo zijn
100e en in november Teus Boere zijn
200e RSB-wedstrijd voor De IJssel. In
de strijd om de RSB-beker 2012/13
sneuvelde De IJssel in de derde ronde
tegen Dordrecht. 
Bij de strijd om de clubtitel prolongeerde
Pim te Lintelo zijn titel. Henk-Jan Even-
groen van SV Messemaker 1847 won
De Zilveren Dame en Ad Multem werd
na winst in de finale tegen Léon Jacobse
voor de tweede maal winnaar van de
k.o.- beker. De titel bij het rapidschaak
ging eveneens naar Pim te Lintelo. Het
gelegenheidsteam bestaande uit Sjaak
in ’t Veld, Teus Boere en Nanne Uiten-
broek was begin 2013 de beste van de
twaalf trio’s op het invitatietoernooi. De
18e editie van het VINK Top 12-toernooi
werd een prooi voor Henk-Jan Even-
groen. Op de tweede en derde plaats
met 1½ punt achterstand Jesse van Elte-
ren van Moerkapelle en vader Jan Even-
groen. 
Bij de titelstrijd bij de jeugd, in 2012/13
nog met 24 deelnemers, was Tobias Lip-
schart oppermachtig. Hij werd de opvol-
ger van Harm Hoogeveen. Net als vorig
jaar werd Neal Twigt ook nu tweede en
de derde plaats was voor Olivier Lip-
schart. Bij de bescheiden deelname aan
de persoonlijke jeugdkampioenschappen
van de RSB prima resultaten voor Olivier
en Tobias Lipschart met respectievelijk
een 3e plaats bij de H-jeugd en een
vierde plaats bij de E-jeugd. Neal Twigt
werd 19e bij de D-jeugd. Zowel Olivier
als Tobias Lipschart plaatsten zich door
hun goede resultaten voor NK en eindig-
den daar beiden in de middenmoot in
hun leeftijdsgroep. 
In de onderlinge massakampen tegen de
jeugd van het Goudse Messemaker won
de IJsseljeugd in maart met 12½-7½.
Voor de match in november waren er bij
De IJssel onvoldoende jeugdleden be-
schikbaar. 
De jeugd van De IJssel was ook weer
van de partij in de strijd om de Groene
Hart Cup. Het viertal handhaafde zich in
de competitie 2012/13 in de 2e klasse.
Een positie die, met een vrijwel geheel
nieuw team, in de nieuwe competitie
moest worden prijsgegeven. (Aad)
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Verliespartijen van andere titelkandida-
ten en een dubbele winst in de laatste
twee wedstrijden brachten De IJssel 1
weer dicht bij de eerste plaats. Gezien
het resterende programma zijn de pro-
motiekansen weer gestegen. De hui-
dige koploper heeft nog een zwaar
competitieslot, waaronder ook een
wedstrijd tegen De IJssel 1. Als die
wedstrijd in winst wordt omgezet en
het team geen steken meer laat vallen
en bovendien veel bordpunten scoort
moet het lukken.

winst met forse cijfers tegen
onesimus 2
Na het verlies tegen concurrent De
Pionier worden de punten duur. Er
moet gewonnen worden en liefst met
grote cijfers om nog een kans op  
promotie te maken. Tegenstander
Onesimus 2 met gemiddeld ruim 200
ratingpunten minder achter de borden
kreeg het derhalve zwaar te verduren. 
In een vooruit gespeelde partij had
Frank (vdP) het goede voorbeeld ge-
geven en met winst tegen de Rotter-
damse kopman De IJssel op 1-0
gezet. Op de speelavond werd deze
voorsprong al snel verdubbeld. Justin

kwam met flink voordeel uit de opening
en met dreigend materiaalverlies in het
verschiet hield zijn tegenstander het
verder voor gezien. De overige Rotter-
dammers boden meer verzet, maar op
vrijwel alle borden leek De IJssel in het
voordeel. Frank (V) tekende vervol-
gens voor 3-0. Hij boekte veel profijt
met een door torens bezette open 
a-lijn ten koste van een dubbelpion. De
tegenstander werd vastgezet en op-
rukkende pionnen brachten hem veel
voordeel. Toen er een stuk sneuvelde
gaf zijn tegenstander zich gewonnen.
Succes was er daarna ook voor Hans.
Met een sterk pionnencentrum werd
de tegenstander onder druk gezet. Na
een aftrekschaak won hij de dame ten
koste van twee torens. Die dame bleek
ook nog eens een belangrijke steun
voor de opmarcherende centrumpion-
nen. Dat resulteerde in een tweede
dame en partijwinst. Minder goed ging
het bij Ronald. In een vroeg stadium
werden er al veel stukken geruild. Met
een sterk pionnencentrum leek dit in
zijn voordeel. Toen ook de laatste to-
rens eraf gingen bleek het eindspel
minder goed te staan dan hij aanvan-
kelijk dacht. Zijn tegenstander wist

twee vrijpionnen te creëren en daar
kan een enkele koning niet tegen op,
4-1. Nog steeds geen definitieve winst
voor De IJssel. Bij Ad en zeker bij Pim
was daar ook nog geen zicht op. Wel
bij Mick. Die had een pion buit ge-
maakt, maar kon aanvankelijk geen
goed winstplan vinden. Toch was het
bij Ad eerder uit. Die wist een pion te
verschalken en na afruil werd het pion-
neneindspel probleemloos binnenge-
haald. Inmiddels had ook Mick de
winstweg gevonden. Ook hier waren
de oprukkende centrumpionnen beslis-
send. Met ook nog de klok in zijn na-
deel ging zijn tegenstander in zijn
laatste minuut mat. Dat was ook het
resultaat van de laatste partij. Bij Pim
was het lang gelijk op gegaan. Het
enige voordeel was wellicht dat dit-
maal de klok wel in zijn voordeel was.
Een, volgens omstanders, dubieus
kwaliteitsoffer, bracht daar weinig ver-
andering in. Zijn tegenstander leek de
beste kansen te hebben. Het resul-
teerde uiteindelijk toch weer in een tijd-
noodduel en daarin ging zijn
tegenstander in de fout. Hij miste een
vork en dat kostte materiaal met een
overzien mat als slotakkoord. (Aad) 
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promotiekansen de ijssel 1 sterk gestegen

De IJssel 1 1843 Onesimus 2 1627 7 - 1

1. Frank vd Pavoordt 1833 - Ruud Neumeijer 1692 1 - 0
2. Justin Jacobse 1907 - Andre Leffers 1690 1 - 0
3. Pim te Lintelo 1905 - Paul Wassink 1676 1 - 0
4. Frank Visser 1904 - Jacques Goud 1645 1 - 0
5. Hans Lodeweges 1859 - Harry Elgershuizen 1621 1 - 0
6. Ronald Mandersloot 1853 - Shau-Ming Yuen 1590 0 - 1
7. Ad Multem 1795 - John vd Meulen 1579 1 - 0
8. Mick vd Berg 1773 - Dominique Taapken 1525 1 - 0

belangrijke zege tegen papen-
drecht/alblasserdam
De tegenstander van De IJssel 1, Pa-
pendrecht/Alblasserdam 1, had dankzij
hun overwinning tegen concurrent De
Pionier 1, waarvan De IJssel eerder ver-
loor, de promotiekansen van De IJssel
weer wat perspectief gegeven. Maar
daarvoor waren nu ook zij in de markt.
Voor de verliezer van het onderlinge
duel zouden die kansen minimaal 
worden. 
De wedstrijd vond plaats in twee delen.
De partijen aan de borden 1, 3 en 5
werden op 25 november gespeeld en
de overige partijen op de oorspronke-
lijke speeldatum 9 december. 
De eerste zitting eindigde met een 1-2
achterstand voor De IJssel. Pim ver-
speelde in de slotminuten met een mis-
hit een opgelegde winst en moest
vervolgens een nul incasseren. De twee

andere partijen eindigde in remise.
Hans had lang kansrijk spel, maar na
een wat mindere zet verdampten die
winstkansen en moest hij berusten in re-
mise. Dat was ook het geval bij Frank
(vdP). Na een slechte zet in de slotfase
kreeg zijn tegenstander ineens goede
winstkansen. Daarvoor had hij echter
nauwelijks nog bedenktijd en accep-
teerde om die reden het remiseaanbod. 
In de tweede zitting moest dus wat goed
gemaakt worden. Al snel stond er dank-
zij winst aan het laatste bord een gelijke
stand op het scoreformulier. De tegen-
stander van Ronald ging in de fout en
verspeelde een stuk en de winst was
vervolgens een formaliteit. Ook aan de
overige vier borden goede stellingen
voor De IJssel. Het overwicht bij Ad be-
taalde zich uit toen diens tegenstander,
inmiddels al een paar pionnen achter,
een derde cruciale pion verspeelde die

verder spelen zinloos maakte. Dankzij
goed rekenwerk tekende Justin vervol-
gens voor de 4-2. Een ogenschijnlijk
kansrijk stukoffer van zijn tegenstander
had een tegengesteld effect. Na een
door zijn tegenstander gemiste inval van
de dame was de buit definitief binnen.
Winst was er vervolgens ook voor Léon.
Die had aanvankelijk veel problemen
vanwege een nauwelijks actief te
maken loperpaar. Met een koningsaan-
val werden de bakens verzet en wist hij
af te wikkelen naar een winnend pion-
nen eindspel. Ook Frank (V) had een
kansrijke stelling op het bord gekregen.
Zijn winstkansen gingen echter de mist
in toen hij geheel onnodig zijn dame
verspeelde. Met een 5-3 eindstand ging
de overwinning dus naar het team dat
daar gezien het ratingoverwicht het
meeste aanspraak op kon maken. 
(Aad)



De IJssel 1 1843 Papendrecht/Alb. 1 1704 5 - 3

1. Pim te Lintelo 1905 - Bert Terlouw 1890 0 - 1
2. Justin Jacobse 1907 - Meinte Smink 1844 1 - 0
3. Hans Lodeweges 1859 - Kees Brinkman 1818 ½ - ½
4. Frank Visser 1904 - Hans vd Beukel 1727 0 - 1
5. Frank vd Pavoordt 1833 - Cees van Meerkerk 1766 ½ - ½
6. Léon Jacobse 1817 - Jo Pattinama 1662 1 - 0
7. Ad Multem 1795 - Gerrit de Jong 1502 1 - 0
8. Ronald Mandersloot 1853 - Theo Punt 1419 1 - 0

de resultaten en stand na vier speelronden:

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. HI Ambacht 1 7 18½ x . . 4 . 4½ 4½ 5½
2. De IJssel 1 6 22 . x 3½ 6½ 5 . . 7
3. De Pionier 1 6 20 . 4½ x . 3½ . 6 6
4. 3-Torens 2 5 16 4 1½ . x 4½ . 6 .
5. Papendrecht/Albl. 1 4 17½ . 3 4½ 3½ x 6½ . .
6. Erasmus 3 4 15½ 3½ . . . 1½ x 6 4½
7. WSV 2 0 9½ 3½ . 2 2 . 2 x .
8. Onesimus 2 0 9 2½ 1 2 . . 3½ . x
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Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.

ledenadministratie on-line

Per 1 januari is ook de RSB aangesloten op het On-Line-Administratiesysteem (OLA) van de KNSB. Dat betekent dat
de ledenmutaties nu niet meer worden uitgevoerd door de RSB ledenadministrateur Aad van den Berg, die deze func-
tie sinds 2006 vervulde, maar dat de verenigingen dit zelf moeten doen. De ledenadministrateurs van de verenigingen
krijgen van de KNSB een logincode waarmee zij toegang krijgen tot de gegevens van hun vereniging in het OLA-sys-
teem. Daarnaast kunnen andere functionarissen binnen de vereniging eveneens een toegangscode krijgen voor raad-
pleging van de verenigingsgegevens.



Bij de start van het schaakseizoen
1972/73 werd Teus Boere lid van De
IJssel. In dat seizoen speelde De IJs-
sel nog met één team in de RSB-com-
petitie. Een tweede team kwam er een
seizoen later en voor de bemanning
daarvan werd ook een beroep op Teus
gedaan. In de allereerste wedstrijd (4e
klasse) van het tweede team op 1-10-
1973 tegen het eerste (!) team van
Nieuwerkerk a/d IJssel maakte hij dus
zijn debuut voor de RSB-competitie.
De wedstrijd werd nipt, met 3½-4½,
verloren. Geen positieve bijdrage van
Teus in deze score. Hij verloor volgens
het wedstrijdformulier aan bord zes
zijn partij tegen H.P.G.M. Bos. Mede
teamleden in deze debuutwedstrijd:
Frans Dubois en zijn vader, Piet van
Hees, Wim Nieuwerf, Ronald Mander-
sloot, Joop Speelmans en Frans Vink
sr. Ruim een week later speelde hij al
als invaller mee in het eerste team in
de wedstrijd tegen kampioenskandi-
daat Europoort 5 waarin De IJssel ver-
rassend met 5-3 zegevierde. Met een
remise aan bord acht droeg Teus daar
zijn steentje toe bij. Het was een van
de weinige wedstrijden die hij tot nu
toe voor De IJssel 1 speelde, in totaal
zes. Circa een jaar later deed hij voor
een tweede maal mee en boekte tegen
Dordrecht 5 zijn enige winstpartij voor
De IJssel 1.
Dat was de start van een reeks die
ruim 40 jaar later op 12-11-2013 tegen
opnieuw Nieuwerkerk a/d IJssel, maar
nu het derde team, de mijlpaal van 200
wedstrijden bereikte. Ditmaal won De
IJssel 3 met 4½-3½ en leverde Teus

met een winstpartij tegen Hans Dijkers
een beslissende bijdrage. 
Tot en met het seizoen 1998/99 kwam
hij uit voor het tweede team en daarna
steeds voor het derde team. Hieronder
het aantal wedstrijden voor de ver-
schillende teams en de resultaten in
de diverse RSB klassen. 

IJ1 IJ2 IJ3

2e klasse 4/½ 4/½

3e klasse 2/1½ 72/29½ 13/12 87/43

4e klasse 59/23 50/16 109/39

6/2 131/52½ 63/28 200/82½

Naast de twee punten die hij voor het
eerste team scoorde dus nog 52½
voor het tweede en 28 voor het derde
team. In totaal 82½ punten, 41 in de
eerste honderd wedstrijden en 41½ in
de tweede honderd wedstrijden. In
1976/77 en 1980/81 werd hij topscorer
van De IJssel 2 en in 2005/06 van De
IJssel 3.
Onder die tweehonderd wedstrijden
ook een aantal met een bijzonder
tintje, zoals die op 24-2-1989 tegen het
derde team van Moerkapelle waarin
De IJssel 2 met 7-1 won en voor het
eerst in haar bestaan een kampioen-
schap kon vieren. Zo’n eerste kampi-
oenschap was er ook met De IJssel 3
op 10-3-2003 na een 4½-3½ zege
tegen het derde van Lombardijen. In
die wedstrijd haalde Teus het  beslis-
sende punt binnen tegen Natasja van
Duffelen. ‘Teus klopt de Koningin van
Lombardije’ aldus het verslag in IJssel-
schaak 58.

Teus is na Aad van den Berg, Mick van
den Berg, Panc Vink, Rien Duine,
Frans Dubois, Leen Boonstra en Ro-
nald Mandersloot het achtste lid van
De IJssel die deze mijlpaal bereikt. De
waardering van de vereniging voor de
inzet en prestaties werd verwoord in
een oorkonde die op de clubavond van
25 november aan hem werd uitgereikt.
(Aad)
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teus boere 200 maal achter het bord voor de ijssel

in de rsb-competitie

middenmoot voor de ijssel 3

Meer da een middenmootpositie lijkt er
niet in te zitten voor De IJssel 3. Het
aantal teamleden is beperkt en bij af-
zeggingen heeft teamleider Aad van
der Meer nauwelijks mogelijkheden om
een compleet team op de been te
brengen. Ondanks dat werd er in Nieu-
werkerk toch gewonnen, maar daar
stond in de volgende wedstrijd weer
een domper tegenover.

winst ondanks handicap tegen
nieuwerkerk a/d ijssel 3 na sterk
spel in slotminuten
Het begin van de wedstrijd tegen het

derde van Nieuwerkerk a/d IJssel op
20 november was niet zo veelbelo-
vend, bord 4 bleef leeg, Frans Dubois
was wegens familieomstandigheden
verhinderd, dus 1-0. Dat werd al snel
2-0, Aad kwam niet zo goed uit de
opening en werd in middenspel be-
kwaam van bord gespeeld. Teus
zorgde voor het eerste punt van De
IJssel. Hij won al snel een paar pion-
nen, daar kwam vervolgens een stuk
bij en dat resulteerde vervolgens in
een toren voorsprong. Voor zijn tegen-
stander voldoende om de strijd te sta-
ken,  2-1. Arie kwam wat beter uit de

opening, maar toen werden al snel de
nodige stukken afgeruild en bleef er bij
ieder een toren over en wat pionnen.
Arie had op de damevleugel drie pion-
nen waarvan een dubbel pion en zijn
tegenstander had een vrijpion in het
centrum die al aardig was opgerukt.
Toen die pionnen waren opgeruimd
werd er toch maar tot remise besloten,
2,5-1,5. Jan, inmiddels een vaste in-
valler voor derde, kwam goed uit de
opening maar toen kreeg zijn tegen-
stander de mogelijkheid om de dame
tegen twee torens en een loper af te
ruilen. Dat was te veel materiaalach-



terstand en daarna was het snel uit
voor Jan 3,5-1,5. Voor een overwin-
ning moest er op de drie resterende
borden toen wel gewonnen worden.
Op het laatste bord zag het er bij Ton
na de afruil van alle stukken, op de
loper van Ton en het paard van zijn te-
genstander na, wel goed uit. Zijn ko-
ning stond veel beter en zijn loper
hield de koning van zijn gebonden aan
een pion, Ton speelde bekwaam een
pion vrij die zijn tegenstander nog kon
opruimen met zijn paard. Maar toen
kwam Ton met koning achter de pion-
nen van de tegenstander en moest de

koning de pion loslaten en kon Ton de
losse pion slaan en was de rand pion
niet meer te stoppen 3,5-2,5. Casper
had inmiddels een kwaliteit veroverd,
loper voor een toren, maar veel tijd
achterstand. Hij kreeg een remise aan-
bod maar mocht het niet aannemen
van de teamleider want de stand bij
Lotte was nog lang niet duidelijk. Met
nog 3,5 minuut op de klok ging Casper
door en won vervolgens al snel een
stuk en de partij 3,5-3,5. Lotte was
toen nog bezig aan een degelijke partij
waar beide spelers veel tijd investeer-
den. In een snel gespeeld eindspel

verloor  haar  tegenstander zicht op de
verdediging van zijn stukken en de tijd.
Omring door teamleden werd de strijd
aan het laatste bord gestreden. Met
een uitgekiend eindoffensief van Lotte
slonk ook de bedenktijd van de tegen-
stander. Met ieder ongeveer 3,5 mi-
nuut op de klok vergat hij vervolgens
de klok in te drukken en verloor daar-
mee ook nog twee minuten van zijn
kostbare tijd. Dit kwam hij niet meer te
boven en in verloren positie over-
schreed hij de bedenktijd. Eindstand
3,5-4,5. (Aad/AadvdM)
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Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1446 - De IJssel 3 1368 3½ - 4½

1. Joost Molenaar 1602 - Arie Macdaniël jr 1436 ½ - ½
2. Ben Balm 1560 - Aad vd Meer 1325 1 - 0
3. Theo de Graaf 1542 - Lotte vd Wouden 1390 0 - 1
4. Leen Klein 1542 - N.O. 1 - 0 R
5. Hans Dijkers 1495 - Teus Boere 1421 0 - 1
6. Jos Boukema 1216 - Jan vd Dorpel 1302 1 - 0
7. Ton vd Linden 1393 - Casper de Pijper 1260 0 - 1
8. Carel Heine 1222 - Ton van Smirren 1302 0 - 1

afgedroogd door shah mata
Het derde team ging op 3 december in
Rotterdam tegen het derde team van
Shah Mata fors onderuit. Het team
was opnieuw niet compleet. Casper de
Pijper was verhinderd en ook de wei-
nige potentiële invallers waren niet be-
schikbaar. 
Aanvankelijk zag het er niet naar uit
dat het zo’n forse nederlaag zou wor-
den. Teus kwam een stuk voor. Dat
moest hij later weer inleveren, maar
wel voor twee pionnen. Wel een pion
achterstand voor Lotte en Frans, maar
op de overige borden min of meer ge-
lijk staande stellingen. In het laatste
uur ging er echter veel mis. Ton werd
geveld door een koningsaanval en
Lotte verspeelde in een toch al slechte
stelling een toren. Ook Arie sneuvelde.
Hij deed volgens de info van Shah
Mata ‘louter passieve zetten’, dat zijn
wij niet van hem gewend. Verlies van

een stuk en een pion betekende de
vierde nul. Ook Frans kon het niet hou-
den. Zijn tegenstander wist een win-
nend loper eindspel op het bord te
krijgen. In de slotfase van de wedstrijd
ging Aad eveneens onderuit. In het
eindspel met elk zes pionnen en paard
tegen loper trok zijn tegenstander aan
het langste eind. ‘Hij manoeuvreerde
net iets uitgekookter’ volgens het Shah
Mata verslag. Stefan bleef bij de les en
gaf weinig weg. Toen zijn tegenstander
zijn vrijpion wist te blokkeren zat er
echter niet meer dan remise in. Het
zou het enige halfje worden want on-
danks zijn materiële voordeel ging het
ook mis bij Teus. Hij belandde in een
matnet en ondanks zijn pluspionnen
ook voor hem een nul. ‘Iets te veel ge-
kregen als team, maar in voorgaande
wedstrijden was het andersom’ aldus
het commentaar van Shah Mata.
(Aad/website Shah Mata)

Shah Mata 3 1545 - De IJssel 3 1394 7½ - ½

1. Chris Willemse 1690 - Arie Macdaniël jr 1436 1 - 0
2. Lourens Willem van der Pijl 1639 - Lotte vd Wouden 1325 1 - 0
3. Gerard Groen 1639 - Stefan Lipschart 1390 ½ - ½
4. Alex van der Most 1499 - Frans Dubois 1419 1 - 0
5. Mariandel Menzel 1432 - Teus Boere 1421 1 - 0
6. Piet Dijksman 1557 - N.O. 1 - 0
7. Ger Schraa 1323 - Aad vd Meer 1466 1 - 0
8. Bas van Duijn 1579 - Ton van Smirren 1302 1 - 0



de resultaten en stand na vier speelronden:

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Barendrecht 2 7 18½ x 4½ . 4 4½ . 5½ .
2. Zwijndrecht 2 5 19½ 3½ x . 5 . 4 . 7
3. Nwk a/d IJssel 3 5 18 . . x . 3½ 5½ 5 4
4. Overschie 3 4 17 4 3 . x . 6 4 .
5. De IJssel 3 4 15 3½ . 4½ . x ½ . 6½
6. Shah Mata 3 3 16 . 4 2½ 2 7½ x . .
7. Dordrecht 5 3 14½ 2½ . 3 4 . . x 5
8. Ridderkerk 2 1 9½ . 1 4 . 1½ . 3 x

tegen het Messemaker jeugdteam en
de wedstrijden tegen beide concurren-
ten nog voor de boeg, zijn de promo-

tiekansen inmiddels minimaal. Boven-
dien mist het team in de laatste wed-
strijden hun sterkste speler Léon
Jacobse.   

tegenstander helpt mee aan
ruime zege
Tegenstander RSR Ivoren Toren 5 de-
gradeerde vorig seizoen net als De
IJssel 2 uit de 2e klasse. Het was het
enige team waar De IJssel 2 toen van
won. De twee sterkste teamleden van
dat team zijn inmiddels verkast naar
een hoger team. Bovendien telde het
huidige team een aantal invallers,
waardoor er nog maar de helft van het
team van vorig jaar achter de borden
verscheen. Bij De IJssel, dat toen met
5-3 won,waren Léon en Menno toen
niet van de partij. 
Wie op 18 november na ruim een uur
speeltijd langs de borden liep kon con-
stateren dat De IJssel het lang niet ge-
makkelijk had. Aan de eerste borden
hadden Gerard en Léon de nodige
problemen en ook bij Rien was er
sprake van weinig voordeel. De voor
Leen Boonstra ingevallen Arie jr had
zich vergaloppeerd en stond een stuk
achter. Bij de overige borden wel
goede stellingen. Menno had toen al
een toreneindspel op het bord met
twee pluspionnen. Dat haalde hij pro-
bleemloos binnen. Ook Sjaak leek met
een ver opgerukte vrijpion de winst
voor het grijpen te hebben. Ergens
deed hij echter iets verkeerds, waar-
door de pion sneuvelde en het reste-
rende eindspel met dubbele torens niet
meer dan remise leek op te kunnen le-
veren. Dat werd ook aangeboden,
maar gezien de onduidelijke stand op
de borden kreeg Sjaak het advies om
door te spelen. Het eindigde uiteinde-
lijk met twee eenzame koningen en
toch remise dus. Léon had inmiddels
met twee torens voor zijn dame de ba-
kens wat kunnen verzetten. Toen hij
ook nog een kwaliteit wist te winnen
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missie de ijssel 2 lijkt te mislukken

Met Moerkapelle 2 en Schiedam 2 be-
hoorde De IJssel 2 tot de titelkandida-
ten in klasse 3B. Na smadelijk verlies



was het gedaan met de tegenstand.
Gerard, die in een wederzijdse aan-
valspartij zwaar onder druk kwam te
staan en daarbij drie pionnen had in-
geleverd, leek het onderspit te delven.
In het eindspel maakte zijn tegenstan-
der echter een dure fout waardoor hij
alsnog de winst kon binnen halen. Zo’n
fout was ook, nadat het lang gelijk op

was gegaan, direct beslissend voor de
partij van Rien. Daarmee was de zege
binnen, maar ook de laatste drie bor-
den gingen voor de winst. Arie sr be-
sliste zijn partij met een doorslaande
koningsaanval en naast hem over-
schreed de tegenstander van Aad, in-
middels twee pionnen en een stuk
achter, de bedenktijd. Na zijn misser

had Arie jr de nodige bedenktijd geïn-
vesteerd in een plan dat hem ondanks
het stuk achterstand kansen moest op-
leveren. Dat lukte wonderwel, de ma-
teriële achterstand werd goedgemaakt
en het resterende eindspel werd in de
laatste speelminuten met winst afge-
sloten. (Aad) 
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De IJssel 1633 RSR Ivoren Toren 5 1473 7½ - ½

1. Gerard vd Wouden 1750 - Emilian de Kievit       1564 1 - 0
2. Léon Jacobse 1817 - Rob vd Neut 1411 1 - 0
3. Rien Duine 1668 - Jeffrey Ouwersloot     1386 1 - 0
4. Arie Macdaniël jr 1436 - Shakir Salih           1574 1 - 0
5. Menno van Dijk 1603 - Arnold Rijken           1547 1 - 0
6. Sjaak in 't Veld 1622 - Mischa van Vlaardingen  1532 ½ - ½
7. Aad vd Berg 1587 - Marcel Rosenberg            1 - 0
8. Arie Macdaniël sr 1583 - Bart Versluis 1297 1 - 0

ingemaakt door messemaker -
talenten
Vrijdagavond geen ideale speelavond
voor IJsselspelers, maar hij stond al
lang in de agenda’s en gezien de com-
petitieresultaten van de tegenstanders
(1 uit 3)  leek het bij aanvang op 20
december geen zware avond te wor-
den voor de IJsselreserves. Het eerste
onderlinge treffen tussen de buurver-
enigingen in het fraaie, maar wel wat
afgelegen nieuwe thuishonk van de
Gouwenaars. 
In een al vooruit gespeelde partij had
Sjaak een wat tegenvallende remise
gescoord, maar dat mocht geen pro-
bleem zijn was de verwachting. Ter
plaatse bleek ook nog eens dat het
eerste bord bij de tegenstanders (Ber-
nard Evengroen) onbezet bleef. Wel
een punt, maar geen partij dus voor
Gerard.
Al snel bleek dat het zeker geen ge-
makkelijk avondje zou worden. De

Goudse talenten beten flink van zich
af, alleen bij Aad en Menno plusstellin-
gen. Een fikse tegenvaller was dan
ook dat juist Menno zich liet verrassen
door een fraaie combinatie en onmid-
dellijk kon opgegeven. Ook aan het
laatste bord ging het al snel mis. Arie
miste de goede concentratie en werd
afgeserveerd door zijn debuterende
11-jarige tegenstander. Aad stond in-
middels een paar pionnen voor en na
wat vergeefse tegenstrubbelingen in
het eindspel hield zijn tegenstandster
het voor gezien. Tussenstand: 2½-2½
en voor de winst moesten de drie res-
terende partijen dus minimaal twee
punten opleveren. Dat leek geen haal-
bare kaart. Léon had aan zijn talent-
volle tegenstander, inmiddels al een
rating van 1780, zijn handen meer dan
vol en Leen was een stuk verspeeld
waarvoor hij maar twee pionnen terug-
kreeg. Bij Rien was de stand in even-
wicht. Léon moest in de verdediging

en met een paar fraaie wendingen
waarbij zijn tegenstander de dame gaf
voor twee torens werden de laatste
verdedigende obstakels opgeruimd en
viel er alleen maar op te geven. Leen
verzette zich in een lastig eindspel tot
het uiterste. Twee verbonden vrijpion-
nen aan de rand waren zijn hoop. Toen
na afruil van de resterende torens zijn
tegenstander alleen nog een paard en
een pion had leek de buit binnen. Wat
hij echter niet had gezien en zijn te-
genstander wel, was dat het paard
beide pionnen kon tegenhouden en
zijn eigen pion dus vrij baan had. Voor
Rien restte toen alleen nog maar de
eer. Als altijd kwam hij ook nu in tijd-
nood, maar een goed plan ontbrak en
dus werd het schuiven in het wilde
weg. Daarbij overzag hij een plotseling
mat in één. De jeugd trok derhalve met
5½-2½ aan het langste eind. Voor hen
een prima resultaat waar niets op viel
af te dingen. (Aad)

Messemaker 1847 5 1371 De IJssel 1661 5½ - 2½

1. N.O. - Gerard vd Wouden 1750 0 - 1
2. Liam Vrolijk 1430 - Léon Jacobse 1871 1 - 0
3. Mohammed Mousane 1413 - Leen Boonstra 1660 1 - 0
4. Gerrit Jan Hondelink 1468 - Rien Duine 1668 1 - 0
5. Jasper Wijhe 1420 Sjaak in 'Veld 1622 ½ - ½
6. Jelle Hondelink 1356 - Menno van Dijk 1603 1 - 0
7. Ida Hondelink 1140 - Aad vd Berg 1587 0 - 1
8. David Avedissian - Arie Macdaniël sr 1583 1 - 0

de resultaten en stand na vier speelronden:

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. HZP Schiedam 2 8 22½ x . . 5½ 5 . 7 5
2. Moerkapelle 2 8 22½ . x . . 6½ 5 5 6
3. De IJssel 2 6 21 . . x 5 2½ 7½ . 6
4. Het Houten Paard 1 4 16½ 2½ . 3 x . 4½ . 6½
5. Messemaker 1847 5 3 14 3 1½ 5½ . x . 4 .
6. RSR Ivoren Toren 5 2 12 . 3 ½ 3½ . x 5 .
7. 3-Torens 3 1 11 1 3 . . 4 3 x .
8. WSV 3 0 8½ 3 2 2 1½ . . . x



In 1970 werd door de internationale
schaakbond een systeem geïntrodu-
ceerd voor vergelijking van de schaak-
sterkte. De schaaksterkte werd vast-
gelegd in getallen met als officiële
naam de rating. Al naar gelang de re-
sultaten in hiervoor in aanmerking ko-
mende wedstrijden stijgt of daalt de
rating. Het systeem startte met de in-
ternationale topspelers en vervolgens
kwamen er ook ratings beschikbaar
voor lagere niveaus. Toen ook de re-
sultaten van de nationale en regionale
competities voor ratingverwerking be-
schikbaar werden, steeg het aan tal
schakers met een rating zienderogen.
Voor de rating tellen alleen de resulta-
ten van partijen die in normaal speel-
tempo worden gespeeld. Snelschaak
en rapidpartijen tellen niet mee. Voor
de leden van De IJssel betreft dit met
name de resultaten van wedstrijden in
RSB verband. Daarnaast voor een
enkeling ook hun resultaten in meer-
daagse toernooien. Er zijn verenigin-
gen, zoals bijvoorbeeld buurvereniging
Nieuwerkerk a/d IJssel, die ook de re-
sultaten van hun interne competitie
voor ratingverwerking aanmelden. Bij
De IJssel is dit echter niet het geval. 
Vanaf september 2001 zijn de meeste
leden van De IJssel in het bezit van
een KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is
dus ook een redelijk betrouwbaar
beeld  beschikbaar van de gemiddelde
KNSB clubrating bij De IJssel. Hieron-
der een tabel met vanaf dat jaar het
aantal spelers per ratinggroep en de
daarop gebaseerde gemiddelde club
rating per 1 november.

>20 19 18 17 16 15 14 <14 tot gem

2001 1 2 4 6 4 2 1 - 20 1742
2002 2 1 6 4 5 4 2 - 24 1726
2003 1 1 6 4 6 3 3 - 24 1713
2004 1 3 4 2 4 6 3 1 24 1690
2005 - 6 3 2 6 3 6 1 27 1686
2006 - 4 3 4 5 7 4 1 28 1670
2007 1 3 4 5 5 4 6 2 30 1662
2008 - 4 1 5 9 1 8 1 29 1642
2009 1 1 3 5 7 6 5 3 31 1614
2010 1 1 5 5 6 3 5 4 30 1629
2011 - 1 4 4 6 6 4 5 30 1597
2012 - 3 4 4 6 4 3 5 29 1616
2013 - 3 6 2 4 3 5 5 28 1601

2013 2012

>2400 0,4 0,4
2300-2400 0,9 0,8
2200-2300 1,4 1,5
2100-2200 3,0 2,6
2000-2100 4,6 4,7
1900-2000 7,2 7,0
1800-1900 10,2 10,3
1700-1800 12,3 12,2
1600-1700 14,3 14,1
1500-1600 14,2 14,5
1400-1500 11,7 11,8
1300-1400 8,3 8,3
1200-1300 4,6 5,1
1100-1200 2,9 2,7
1000-1100 1,6 1,6
<1000 2,5 2,3

Bij de individuele ratings deelden Pim
te Lintelo en Hans Lodeweges in no-
vember 2012 de eerste plaats met
1925. Dit jaar is de eerste plaats voor
Justin Jacobse  met 1907, een paar
punten meer dan Pim te Lintelo en
Frank Visser. Met zijn 1907 behoort hij
tot de 2000 hoogst genoteerde Neder-
landse schakers, nummer 1922
op de nationale (KNSB) ratinglijst van
dit moment die wordt aangevoerd door
Anish Giri met 2748. Nummer laatst
(11419) is Michiel van Deursen van
Tornado uit Druten met 353. 
De meeste ratingwinst bij De IJssel
was er voor Stefan Lipschart, 91 pun-
ten per november 2013. Ratingwinst
van 48 punten was er voor Ad Multem
en Gerard van der Wouden zag zijn ra-
ting met 46 punten stijgen. Ook Léon
Jacobse boekte winst, 35 punten, en
klom daarmee boven de 1800 grens.
Dalers waren er natuurlijk ook. Het
hoogste ratingverlies kwam op naam
van Hans Lodeweges met  -66 en Aad
van den Berg met -50.
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Na een gestage daling de laatste jaren
rond de 1600. Oorzaak van die aan-
vankelijk sterke daling is met name
omdat van de minst getalenteerde
schakers de rating pas het laatst be-
schikbaar kwam. Dat drukte dus het
gemiddelde. Bij 25 of minder partijen is
de rating onbetrouwbaar. Dat was in
2001 40% en schommelt de laatste
jaren tussen de 15 en 20%. Voorts 
beschikt nu vrijwel iedereen die in de
landelijke of regionale competities
meespeelt over een rating. Beginners
stromen in en starten met een lage ra-
ting. Ook dat heeft invloed op een
clubgemiddelde. Daarnaast is de aan-
wezigheid of het vertrek van sterke
spelers van invloed op het clubgemid-
delde. Het lidmaatschap van Samir
Akrawi (2209) leidde in 2010 tot een
uitschieter. Zou hij in 2011 nog op de
ledenlijst hebben gestaan dan zou
toen het gemiddelde zo’n 50 punten
hoger zijn geweest. Ter vergelijk de
gemiddelde rating bij onze buurvereni-
gingen met tussen haakjes die van
2012: Moerkapelle 1695 (1710), Nieu-
werkerk a/d IJssel 1568 (1567) en
WSV 1577 (1572). Leden zonder ra-
ting zijn in deze gemiddelden niet inbe-
grepen.

De nationale ratinglijst telde per 
1-11-2013 in totaal 11419 personen.
Dat zijn er bijna 1100 minder dan per
1-11-2012 toen de lijst 12514 perso-
nen telde. Daar zijn de in Nederland
spelende buitenlanders niet bij ingre-
pen. Circa 60% heeft een rating onder
de 1700, zoals blijkt uit navolgende
tabel.

ratingontwikkeling 2013



Hieronder een overzicht van de ratings van alle IJsselspelers per 1 november over de laatste vijf jaar.

2009 2010 2011 2012 2013

Justin Jacobse 1766 1816 1887 1911 1907
Pim te Lintelo 1913 1944 1937 1925 1905
Frank Visser 1870 1861 1867 1877 1904
Hans Lodeweges 1825 1832 1894 1925 1859
Ronald Mandersloot 1883 1862 1853 1853
Wim Mulder 1782 1806 1763 1826 1852
Frank vd Pavoordt 1854 1824 1796 1858 1833
Léon Jacobse 1766 1761 1780 1782 1817
Ad Multem 1799 1752 1788 1761 1809
Mick vd Berg 1671 1722 1687 1743 1773
Gerard vd Wouden 1720 1723 1723 1727 1773
Rien Duine 1652 1647 1635 1678 1668
Leen Boonstra 1686 1671 1681 1672 1660
Sjaak in 't Veld 1642 1690 1684 1641 1622
Meno van Dijk 1596 1614 1597 1612 1603
Aad vd Berg 1629 1606 1604 1637 1587
Arie Macdaniël sr 1538 1554 1588 1604 1583
Panc Vink 1475 1467 1504 1540 1504
Jan Vink 1438 1438 1472 1472 1472
Aad vd Meer 1491 1445 1475 1500 1466
Arie Macdaniël jr 1436
Teus Boere 1464 1464 1420 1420 1421
Frans Dubois 1505 1495 1479 1446 1419
Stefan Lipschart 1316 1299 1390
Lotte vd Wouden 1043 1254 1364 1310 1325
Ton van Smirren 1265 1278 1286 1285 1302
Casper de Pijper 1260
Peter Koolmees 815

de ouderen (65+) bedroeg in novem-
ber 2013 3035 personen, 26,6%. Een
jaar geleden was dit 24.7%. De ver -
grijzing is ook zichtbaar op de rating-
lijst. Nummer een op de nationale
ranglijst in deze leeftijdsgroep is voor-
malig Nederlands kampioen Coen Zui-
dema.
Bij de RSB telt de 65+ ranglijst 336
personen. Twee meer dan een jaar ge-
leden. Op die lijst die met een rating
van 2192 nog steeds wordt aange-
voerd door John van Baarle van HZP
Schiedam staat Mick van den Berg
49e (57e), Sjaak in ’t Veld 114e (98e),
Aad van den Berg 132e (101e ), Panc
Vink 190e (189e) en Jan Vink 212e
(207e).
Het aantal jongeren bij de RSB be-
draagt 97 van de 1222, 7,9%, onge-
veer gelijk aan vorig jaar. Lotte van der
Wouden is hier nummer 56 en nummer
7 van de 15 meisjes op deze lijst.

Naast de KNSB ratinglijst is er sinds
2004 ook een KNSB jeugdratinglijst.
Deze lijst is gebaseerd op resultaten
van jeugdevenementen. Hieronder een
overzicht van de jeugdleden van De
IJssel op deze lijst.

2010 2011 2012 2013

Neal Twigt 0692 0728 0717 0839

Martijn van Noort 0596 0618 0719 0704

Bink Revet 0481 0516

Wie daarvoor belangstelling heeft kan
voor nadere informatie terecht op de
ratingsite van Mark Huizer
(http://xaa.dohd.org/rating ). Hier zijn
ook fraaie grafieken te vinden over de
ratingontwikkeling bij spelers en ver-
enigingen. Bij dat laatste moet men
dan wel rekening houden met het feit
dat recente ledenmutaties daarin niet
zijn meegenomen. (Aad)
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Een afgeleide van de nationale rang-
lijst is de RSB ranglijst. Die telt per 
november 2013, inclusief 19 buiten-
landse spelers, 1203 personen met
een KNSB rating. Een jaar geleden
telde deze lijst 1267 personen, een da-
ling van ruim vijf procent dus. Nummer
een is hier de bij Charlois Europoort
spelende grootmeester Loek van Wely
met 2674. De toppers van De IJssel
Justin Jacobse, Pim te Lintelo en
Frank Visser bezetten op deze lijst de
plaatsen 229, 231 en 234. 
De ratinglijsten kunnen ook op leef-
tijdsgroepen worden gesorteerd. Van
de 11419 personen op de KNSB ra-
tinglijst zijn er 859 jonger dan 21 jaar,
dat is circa 7,5 procent. Giri is ook hier
de nummer een. In november 2012
waren dat er 1081 van de 12514, on-
geveer 8,6 %. Het aandeel van de jon-
geren is dus met ongeveer een
procent afgenomen. Het aandeel van



Zes keer zeven minuten schaken in
trio’s met een ruime variatie in sterkte
tegen (soms) veel te sterke tegenstan-
ders, daar moet je van houden. Toch
meldden zich ook dit jaar weer 36
deelnemers, want één ding is zeker,
gezellig is het zeker. Circa tweederde
was afkomstig uit eigen kring en het
resterende deel bestond uit oud-leden,
collega’s of vrienden. Voor een belang-
rijk deel inmiddels vaste gasten op dit
toernooi. De Evengroenen waren met
vier man sterk present, alleen vader
Jan ontbrak ditmaal. Ook het vaste
Vinken team met Panc, zoon Michel
en broer Peter was er en natuurlijk
vaste prijswinnaar Schoonhovenaar
Cees Kaijser. Bij de jeugdige deel -
nemers, naast de Twigten een aantal
oude bekenden zoals Silvan de Berg,
Tobias Lipschart en Wouter Schmahl.
Oud-lid Christian Macdaniël maakte
het Macdaniël team weer voltallig.
Hans Lodeweges had een compleet
team met collega’s van zorgbedrijf
Bavo-Europoort op de been gebracht
met o.a. Ruben Evengroen, inmiddels
één van die collega’s. Jammer was dat

hij zelf ziek werd, maar organisator
Gerard van der Wouden, ook al een
Bavo-man, was gelukkig beschikbaar
om hem te vervangen. Het winnende
trio van vorig jaar Sjaak in ’t Veld, Teus
Boere en zijn oud-collega Nanne Uiten-
broek was ook nu present en mocht in
dezelfde samenstelling aantreden om
hun titel te verdedigen. Wim Mulder
was vanuit het IJsseltoernooi in Krim-
pen a/d IJssel gelijk doorgereisd naar
Moordrecht in gezelschap van Wad-
dinxvener Wim Hennink, een gast op
niveau, die hij ter plaatse had gestrikt. 
Voor organisator nummer twee, Léon

Jacobse, een hele puzzel om uit dit
deelnemersveld twaalf trio’s van enigs-
zins gelijkwaardige (snelschaak) -
sterkte te formeren daarbij rekening
houdend met de diverse voorkeuren.
Het lukte hem wonderwel. Dat bete-
kende wel dat sommige toppers ge-
noegen moesten nemen met een
weinig kansrijk team. Gezien de bord-
bezetting echter ook voor hen zes te-
genstanders op niveau.
Het Macdaniëlteam was favoriet voor
de eindzege. Door nederlagen tegen
het Vinkenteam en het Evengroenen/
vd Dorpelteam ging de eerste plaats
hun neus voorbij. Die ging naar het
team met Wim Mulder, Cees Kaijser
en jeugdspeler Wouter Schmahl. Zij
verloren weliswaar van de Macdaniëls,
maar dat was hun enige nederlaag. De
Vinken, ook twee nederlagen, kwamen
een bordpunt te kort voor de tweede
plaats en eindigden dus achter de
Macdaniëls als derde. (Aad/Léon)
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het invitatie/gezelligheidstoernooi doet
zijn naam eer aan

De eindstand en onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mp bp

1. Wim Mulder, Cees Kaijser en Wouter Schmahl xx 1 2 2,5 2 2 3 10 13

2. Arie Jr, Arie Sr en Christiaan Macdaniël 2 xx 1 1 2 2,5 2 8 11

3. Panc, Peter en Michel Vink 1 2 xx 1 2 2 2 8 10

4. Wim Hennink, Aad vd Meer en Silvan de Berg 0,5 xx 2 2 1,5 2 1,5 8 9,5

5. Sjaak in 't Veld, Nanne Uitenbroek en Teus Boere 1 2 xx 2 1,5 1 2 7 9,5

6. Bernard Evengoen, Jan vd Dorpel en Marten Evengroen 2 1 1 1 xx 2 2 6 9

7. Pim te Lintelo, Frank Jacobse en Koen vd Ham 1 1 1 xx 2 2 2 6 9

8. Hans Lodeweges/Gerard vd Wouden, Ruben Evengroen en Sven 1,5 1 1 xx 2 2 1,5 6 9

9. Lotte vd Wouden, Tobias en Stefan Lipschart 1 0,5 1,5 1 xx 2 2 5 8

10. Frank Visser, Jan Vink, Luna Twigt 0 2 1 1 1 xx 2,5 4 7,5

11. Henk-Jan Evengroen, Neal Twigt en Lucas 1 1 1 1 1 xx 2 2 7

12. Aad vd Berg, Rien Duine en Bastiaan Rietveld 1,5 1 1 1,5 0,5 1 xx 2 6,5

De winnaars (vlnr): Wim Mulder,

Cees Kaijser, Wouter Schmahl.
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De jeugd.

Het Lipschart/v.d. Woudenteam.

De Evengroenen.

De Vinken. 

Het Bavoteam.

De titelverdedigers.

Taktiekbespreking Macdaniëls.



Het viertal heeft in de RSB-competitie
dit seizoen drie tegenstanders die in
een dubbele wedstrijd, uit en thuis, be-
palen wie er van de vier het sterkste is.
Na eenmaal winst en driemaal een ge-
lijkspel heeft het viertal met nog twee
wedstrijden te gaan de kampioenstitel
binnen bereik. Hoe groot die kansen
zijn hangt af van de nog in te halen
wedstrijd tussen Dordrecht en Eras-
mus. Het team van Erasmus krijgt so-
wieso twee punten in mindering
wegens het niet verschijnen op de ge-
plande speeldatum. Hieronder het re-
laas van de dubbele confrontatie tegen
hekkensluiter SOF/DZP.

na winst in oude tonge bij de
koplopers
Eén van de drie tegenstanders van het
viertal is het combinatieteam van Oost-

flakkee en De Zwarte Pion, SOF/DZP
volgens het speelrooster. Dat team
was maandag 18 november gastheer
voor de wedstrijd tegen De IJssel. Dat
betekende een verre trip naar Oude
Tonge. 
Na een half uur spelen leek het een
gemakkelijk avondje te worden. Aad
had toen reeds gewonnen, zijn tegen-
stander liet zich verrassen door twee
paarden wat hem een pion en kwaliteit
kostte. Ook Ton had een kwaliteit voor
na de opening, maar wat later miste hij
een vork met een paard en ging zijn
dame eraan, 1 - 1. Frans had het
zwaar maar verdedigde zich goed
tegen een koningsaanval en kwam
hieruit met gelijkwaardige stelling.
Goed voor een remise aanbod, maar
dan moest er wel zekerheid zijn over
het resultaat op het derde bord. Jan,

die speelde in de plaats van Peter
Koolmees, kwam hier wat gedrongen
te staan waar zijn tegenstander goed
gebruik van maakte met een sterke
aanval op de koning. Met goed verde-
digen kon Jan het net houden. Zijn te-
genstander had daarbij echter veel tijd
gebruikt en in zijn nog krappe bedenk-
tijd tastte hij vervolgens mis bij een af-
ruil. Het leverde Jan een stuk voor een
pion op en goede kansen voor een te-
genaanval. Zo ver kwam het niet, want
de bedenktijd van zijn tegenstander
was inmiddels op. Frans had intussen
remise aangeboden en dat was geac-
cepteerd. Eindstand derhalve 1,5 - 2,5
in het voordeel van De IJssel dat nu
halfweg de competitie evenveel match-
punten heeft als beide concurrenten
Erasmus en Dordrecht waar eerder
tegen werd gelijkgespeeld. (AadvdM)
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titelkansen voor viertal

SOF/DZP 1271 - De IJssel 1396 1½ - 2½

1. Koert Wijnands 1384 - Aad vd Meer 1466 0 - 1
2. Wim Tieleman 1285 - Frans Dubois 1419 ½ - ½
3. Jan Donkersloot 1170 - Jan vd Dorpel 0 - 1
4. Philippe van Waardenburg 1245 - Ton van Smirren 1302 1 - 0



gelijkspel in moordrecht na
spannend duel
De voorgaande wedstrijd tegen het
combinatieteam uit Goeree en Over-
flakkee in Oude Tonge was door De
IJssel met 2½-1½ gewonnen en dus
kwamen de bezoekers op 16 decem-
ber voor revanche. Bij De IJssel
haakte Frans Dubois op het laatste
moment af (nekhernia) en ter plaatse
werd Teus Boere als invaller gechar-
terd. Bij SOF/DZP nieuwe spelers aan
de eerste twee borden. 
In het eerste uur ging het prima bij De
IJssel, op drie van de vier borden ston-
den er kansrijke stellingen op de bor-
den. Teus stond een stuk voor, Ton
een kwaliteit en Jan had een sterke
aanval. Alleen bij Aad zag het er don-
ker uit. Hij trof het niet met de nieuwe
eerste bord speler, die was beduidend
sterker dan zijn voorgaande opponent.

Het eerste punt kon worden genoteerd
bij Ton, maar niet voor De IJssel. Hij
ging opzichtig in de fout. Eerst ver-
speelde hij zijn kwaliteit en wat later
verknoeide hij zijn toen nog steeds
winstkansen in het eindspel. Teus was
inmiddels nog meer materiaal voorge-
komen alleen de definitieve k.o. liet op
zich wachten, maar die kwam er wel.
Bijna gelijktijdig gaf Aad de pijp aan
Maarten. Een buiten spel staande
dame en twee opmarcherende sterke
verbonden centrumpionnen deden
hem de das om. Bij Jan waren de kan-
sen inmiddels aardig verkeken. Hij had
pardoes een van zijn torens weggege-
ven. Toch hield hij druk op de stelling
van zijn tegenstander wiens koning
knap in de verdrukking kwam. In een
hectische slotfase ging er aan beide zij-
den veel mis, maar was het tenslotte
Jan die aan het langste eind trok. (Aad)

De IJssel 1396 - SOF/DZP 1288 2 - 2

1. Aad vd Meer 1466 - Remon Huijsmans 1564 0 - 1
2. Teus Boere 1421 - Piet Schilder 1172 1 - 0
3. Jan vd Dorpel - Philippe v. Waardenburg 1245 1 - 0
4. Ton van Smirren 1302 - Jan Donkersloot 1170 0 - 1

stand klasse viertallen C

wd mp bp 1 2 3 4

1. De IJssel 4 5 8½ xx 2/. 2/. 2½/2
2. Dordrecht 3 4 7 2/. xx 2/. 3/.
3. Erasmus 3 2* 7½ 2/. 2/. xx 3½/.
4. SOF/DZP 4 1 5 1½/2 1/. ½/. xx

* twee winstpunten in mindering
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Jan v.d. Dorpel: dubbele winst.

zilveren dametoernooi met gouden glans

Maandagavond
10 februari gaat
het 49e toernooi
om De Zilveren
Dame van start.
Het wordt dit jaar
een bijzonder
versie van het
bekertoernooi be-
kend om de be-
faamde
minimatches.
Vanwege het 50-

jarig jubileum krijgt het toernooi een
gouden glans. Dat houdt in dat het een
wat feestelijker schaakfestijn wordt.
Het is traditioneel al een open toer-
nooi, waaraan ook niet-leden kunnen
deelnemen maar ditmaal wordt er een
speciale inspanning gedaan om ook
extra veel schaakvrienden van de ver-

eniging achter het bord te krijgen.
Deelname aan het toernooi is ditmaal
ook voor niet-leden gratis en voor die
deelnemers is een speciale jubileumat-
tentie beschikbaar.
Het gaat weer om in totaal zes ronden,
welke worden gespeeld op: 10/2, 10/3,
7/4, 12/5, 26/5 en 16/6. In elke mini-
match gaat het om drie partijen tegen
dezelfde tegenstander met respectie-
velijk een bedenktijd per persoon van
1 uur, 20 minuten en 5 minuten. In de
betreffende partijen zijn bij winst res-
pectievelijk 4, 3 en 2 punten te ver-
dienen en bij remise de helft van dit
puntenaantal. Na elke ronde wordt een
ranglijst opgemaakt op basis van be-
haalde punten. 
Er wordt gespeeld in twee groepen.
Deelnemers met hogere rating (vanaf
1500 of eventueel 1550 afhankelijke

van deel-
name)
spelen in
de eerste
groep en
de overige
deelne-
mers naar
keuze in
groep 1 of groep 2. De vier deelne-
mers met de hoogste rating worden
geplaatst en kunnen de eerste drie
ronden niet tegen elkaar uitkomen. Na
drie speelronden spelen de acht
hoogst geplaatsten in groep 1 de laat-
ste drie ronden verder om de Zilveren
Dame trofee. De overige deelnemers
uit de eerste groep spelen met die van
groep 2 verder om de Hoekveldtrofee.
Met ca één ronde per maand is het
toernooi bijzonder geschikt voor



schaakliefhebbers die niet in de gele-
genheid zijn om regelmatig een partij-
tje te schaken. Men is voorts niet

verplicht aan alle ronden deel te
nemen en desgewenst kan bij verhin-
dering op één der speelavonden in on-

derling overleg zo mogelijk een ver-
vangende speeldatum worden vastge-
steld.
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toernooiregels

• Voor wedstrijden tegen jeugdspelers is de bedenktijd per partij respectievelijk 45,15 en 5 minuten. 
• Indeling van de matches op basis van stand van de ranglijst en bij een gelijke plaats op de ranglijst via loting. 
• Bij een gelijk aantal punten is voor de volgorde in de ranglijst het behaalde puntenaantal in de uur partijen beslissend. Indien dat gelijk is

beslist het aantal punten in de 20 minuten partijen en vervolgens, zo nodig, het totaal van de 5 minuten partijen.
• Is er tijdens een ronde een ongelijk aantal deelnemers dan spelen de drie laagst geplaatsten in een groep onder elkaar minmatches 

bestaande uit twee partijen met een bedenktijd van elk 15 minuten per persoon. In deze partijen wordt steeds gespeeld om 2,25 punten.
Per deelnemer kunnen dus maximaal 9 punten worden verdiend. 

• Deelnemers kunnen tijdens het toernooi maar eenmaal tegen elkaar uitkomen.
• Er wordt tussen de deelnemers van een match geloot om de kleur bij de eerste partij (uur). Degene die daarin met wit speelt, heeft in de

twee overige partijen zwart.
• Een deelnemer die zich afmeldt voor een ronde krijgt twee punten.  
• In de vierde ronde kunnen afvallers uit groep 1 niet tegen elkaar uitkomen.
• Winnaar van de Zilveren Dame of Hoekveldtrofee (permanente wisseltrofeeën) wordt degene met het hoogste puntenaantal in zijn

groep. Voor de nummers 1 t/m 5 van beide groepen zijn er prijzen in natura.

pim te lintelo met overmacht naar prolongatie rapidtitel

Vanaf de start liet titelverdediger Pim te
Lintelo er geen twijfel over bestaan ook
dit seizoen als nummer een te willen
eindigen. Na twee speelronden ging hij
al met ruime voorsprong aan de leiding
en dankzij goede resultaten in de derde
ronde en door puntverlies en afwezig-
heid van zijn naaste concurrenten had
hij met nog één ronde te spelen de ra-
pidtitel al binnen handbereik. Zes pun-
ten in de laatste speelronde waren
voldoende prolongatie van zijn titel. Al-
leen door aanwezig te zijn zou dit al het
geval zijn geweest, maar dat was zijn
eer te na. De competitie werd met een
honderd procent score afgesloten. Dat
leidde tot een voorsprong van 24 pun-
ten op de eindranglijst. Op een puntje
na de maximale score die in een speel-
ronde kan worden bereikt.  
In de derde ronde wist alleen Hans
Lodeweges hem een halfje te ontfutse-
len. Naaste concurrent Frank Visser
was afwezig en werd daardoor op de
ranglijst gepasseerd door Léon Ja-
cobse, die behalve verlies tegen Pim
ook nog een halfje tegen Gerard van
der Wouden verspeelde. Voor Arie

Macdaniël jr, vanwege de afwezigheid
van Visser toegevoegd aan groep A,
was de tegenstand te sterk. Het bleef
voor hem bij een enkele zege tegen
Gerard van de Wouden. 
In groep B zegevierde Wim Mulder. Al-
leen tegen Rien Duine dolf hij het on-
derspit. Daarmee klasseerde hij zich
weer bij de eerste twaalf op de rang-
lijst. Dat was niet het geval voor Aad
van den Berg die met sinterklaas hoog
in het vaandel de nodige punten ver-
speelde. Mick van den Berg en Rien
Duine deelden hier de tweede plaats.
Teus Boere handhaafde zich dankzij
een keurige vijftig procent score. Voor
Casper de Pijper, dankzij diverse afwe-
zigen ditmaal deelnemer in groep B,
bleef het bij een enkele zege tegen
Aad van den Berg. 
Vanuit groep C promotie voor Arie Mac-
daniël sr. Hij verloor alleen van Jan van
den Dorpel en klom naar plaats elf op
de ranglijst. 
In de vierde ronde in groep A honderd
procent voor Pim te Lintelo. Naaste
concurrent Léon Jacobse kwam niet
verder dan een vijftig procent score en

moest in deze groep de tweede plaats
delen met een goed presterende Sjaak
in ’t Veld, die door verhindering van
Gerard van der Wouden en Hans Lo-
deweges nu in de eerste groep moest
aantreden. 
Dankzij zijn vier zeges in groep B klom
Wim Mulder weer naar de eerste zes.
Alleen tegen nummer twee Rien Duine
dolf hij opnieuw het onderspit. Die ver-
speelde echter op zijn beurt weer pun-
ten door verlies tegen Teus Boere en
remise tegen Arie Macdaniël jr. 
In groep C speelde ieder ditmaal zeven
partijen. Aad van der Meer en Stefan
Lipschart deelden hier de lakens uit.
Naast een onderlinge remise ver-
speelde Aad nog slechts een enkel
halfje tegen Jan Vink. Die hield ook
Stefan op remise en dat deed ook
broer Panc. Een half verliespunt meer
dus voor Stefan, die tweede werd. Met
vier uit zeven eveneens een goed re-
sultaat voor Jan van den Dorpel. Voor
de debuterende Jitse Macdaniël was
het nog wennen, maar met eenmaal
winst en remise bleef ook hij niet punt-
loos. (Aad)

de resultaten in de diverse groepen

ronde 3

Groep A 1 2 3 4 5 6 tot Groep C 1 2 3 4 5 6 7 tot

1. Pim te Lintelo x 1 ½ 1 1 1 4½ 1. Arie Macdaniël sr x 1 1 0 1 - 1 4

2. Léon Jacobse 0 x 1 1 ½ 1 3½ 2. Aad vd Meer 0 x ½ 1 0 - 1 2½

3. Hans Lodeweges ½ 0 x ½ ½ 1 2½ 3. Panc Vink 0 ½ x 1 - 1 - 2½

4. Ad Multem 0 0 ½ x ½ 1 2 4. Jan vd Dorpel 1 0 0 x - 1 - 2

5. Gerard vd Wouden 0 ½ ½ ½ x 0 1½ 5. Stefan Lipschart 0 1 - - x 1 0 2

6. Arie Macdaniël jr 0 0 0 0 1 x 1 6. Bastiaan Rietveld - - 0 0 0 x 1 1

7. Jan Vink 0 0 - - 1 0 x 1



Groep B 1 2 3 4 5 6 tot

1. Wim Mulder x 1 0 1 1 1 4

2. Mick vd Berg 0 x 1 1 0 1 3

3. Rien Duine 1 0 x 0 1 1 3

4. Teus Boere 0 0 1 x ½ 1 2½

5. Aad vd Berg 0 1 0 ½ x 0 1½

6. Casper de Pijper 0 0 0 0 1 x 1

ronde 4

Groep A 1 2 3 4 5 6 tot Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1. Pim te Lintelo x 1 1 1 1 1 5 1. Aad vd Meer x ½ 1 1 1 ½ 1 1 6

2. Léon Jacobse 0 x ½ ½ ½ 1 2½ 2. Stefan Lipschart ½ x 1 1 ½ ½ 1 1 5½

3. Sjaak  in 't Veld 0 ½ x 0 1 1 2½ 3. Jan vd Dorpel 0 0 x 1 0 1 1 1 4

4. Frank Visser 0 ½ 1 x ½ 0 2 4. Casper de Pijper 0 0 0 x 1 1 ½ 1 3½

5. Ad Multem 0 ½ 0 ½ x 1 2 5. Panc Vink 0 ½ 1 0 x 1 1 0 3½

6. Mick vd Berg 0 0 0 0 1 x 1 6. Jan Vink ½ ½ 0 0 0 x 1 1 3

7. Jitse Macdaniël 0 0 0 ½ 0 0 x 1 1½

8. Bastiaan Rietveld 0 0 0 0 1 0 0 x 1

Groep B 1 2 3 4 5 6 tot

1. Wim Mulder x 0 1 1 1 1 4

2. Rien Duine 1 x 1 ½ 1 0 3½

3. Arie Macdaniël sr 0 0 x 1 1 1 3

4. Arie Macdaniël jr 0 ½ 0 x 1 1 2½

5. Aad vd Berg 0 0 0 0 x 1 1

6. Teus Boere 0 1 0 0 0 x 1

de eindstand

bonus score score score score totaal

pnt ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 score

1. Pim te Lintelo 8+8+8+8 23 21 23 25 124
2. Léon Jacobse 6+8+8+8 21 15 19 15 100
3. Frank Visser 8+8+8+8 17 21 10 13 93
4. Gerard vd Wouden 6+6+8+8 15 25 11 10 89
5. Ad Multem 6+8+8+8 17 15 13 13 88
6. Wim Mulder 8+8+6+6 13 5 21 21 88
7. Sjaak in 't Veld 4+6+6+8 19 19 10 15 87
8. Hans Lodeweges 8+8+8+8 15 13 15 10 85
9. Arie Macdaniël jr 4+4+8+6 15 24 9 15 85
10. Arie Macdaniël sr 4+2+4+6 10 21 21 17 85
11. Mick vd Berg 6+6+6+8 15 15 17 9 82
12. Rien Duine 6+6+6+6 9 13 17 19 82
13. Stefan Lipschart 2+6+4+4 22 7 16 21 82
14. Aad vd Meer 4+2+4+4 9 21 15 22 81
15. Teus Boere 2+4+6+6 18 18 15 9 78
16. Aad vd Berg 4+6+6+6 21 11 11 9 74
17. Panc Vink 4+2+4+4 11 16 18 15 74
18. Casper de Pijper 2+4+6+4 16 16 9 15 72
19. Jan vd Dorpel 2+4+4+4 16 10 16 16 72
20. Jan Vink 4+4+4+4 15 12 12 14 69
21. Frank vd Pavoordt 8+8+6+4 11 10 10 10 66
22. Leen Boonstra 6+6+4+4 13 10 10 10 63
23 Ronald Mandersloot 8+6+4+4 11 10 10 0 53
24. Bastiaan Rietveld 2+2+4+4 8 12 12 8 52
25. Jitse Macdaniël 2+2+4+4 10 10 10 9 51
26. Peter Koolmees 2+2+4+4 10 10 10 0 42

puntentelling

Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij gemelde 
afwezigheid 2 punten 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. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.
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Net als voorgaande jaren doet De IJssel
ook dit seizoen weer mee in de strijd om
Groene Hart Jeugdcup die sinds kort Ron
de Jong Groene Hart Cup heet naar de
vorig jaar overleden stichter en grote ani-
mator van het jeugdtoernooi. 
In de tweede ronde ontbrak het team van

De IJssel op het appél, maar de derde
ronde op 13 december in Gouda waren zij
er wel. Martijn van Noort speelt niet meer
mee en in zijn plaats speelde nu Bink
Revet. Het team is inmiddels afgezakt naar
de vierde klasse en ook daar blijkt de te-
genstand voor het IJssselteam in deze sa-

menstelling behoorlijk sterk. Neal kwam
aan het eerste bord niet verder dan een
enkel halfje. Veel beter verging het Sjoerd
die alle drie zijn partijen won. Dankzij een
winstpartij van Joram werd in de laatste
ronde tegen Charlois Europoort nog een
gelijkspel binnengehaald. 

20
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mondjesmaat in de groene hart cupcompetitie

De resultaten in de derde ronde:

Klasse 4A 1 2 3 4 mp bp
1. 3-Torens 2 x 3 2 2½ 5 7½
2. RSR Iv. Toren 3 1 x 3 3 4 7
3. Charlois Europoort 1 2 1 x 2 2 5
4. De IJssel 1 1½ 1 2 x 1 4½

In de vierde ronde op 10 januari in Capelle
a/d IJssel ging het iets beter. Er werd 
eenmaal gewonnen, tegen 3-Torens 3
dankzij winst van Neal en Joram en remise
van Sjoerd. Beide andere wedstrijden 
gingen met 3-1 verloren. Neal en Bink
scoorden hier de enige punten. 

Vlnr: Joram, Bink, Sjoerd en Neal.

De resultaten in de vierde ronde:

Klasse 4A 1 2 3 4 mp bp

1. De Pionier 2 x 3½ 3 2½ 6 9
2. RSR Iv. Toren 3 1½ x 3 2 3 6½
3. De IJssel 1 1 x 2½ 2 4½
4. 3-Torens 3 1½ 2 1½ x 1 5



Het TataSteel toernooi, zoals het vroegere
Hoogovens toernooi in Wijk aan Zee nu al
een paar jaar heet, heeft in vergelijk met
vorig jaar de nodige veranderingen onder-
gaan. Dat geldt met name voor de bezoe-
kers. De grote tent waarin commentaar op
de partijen werd gegeven was dit jaar niet
meer aanwezig. In plaats daarvan was er in
de weekends commentaar in een nabijgele-
gen school. Daar was de ruimte beperkter
dan in de voormalige tent en als de com-
mentaarruimte vol was werden er geen be-
zoekers meer toegelaten. Gelukkig was er
wel een uitstekende website waar je de par-
tijen, ook met deskundig commentaar (wel
in het Engels), thuis kon volgen. De mee-
denkende Houdini computer gaf daarbij ook
nog zijn oordeel over de zetten en de stand.
Om onduidelijke redenen waren er nu geen
grootmeester groep A en B meer, maar
sprak men van Masters en Challengers. De
hoofdgroep telde dit jaar twee deelnemers
minder en speelde tweemaal op locatie, in

het Rijksmuseum in Amsterdam en de High
Tech Campus in Eindhoven.  
De naam van de dagvierkampen was ech-
ter niet gewijzigd. Hier traden op 13 t/m 15
januari vier IJsselschakers en een IJssel-
schaakster aan voor een krachtmeting met
tegenstanders van vergelijkbare sterkte. 
Hans Lodeweges, vorig jaar niet van de
partij, was toch weer ingedeeld in groep 4,
het hoogste van de IJsseldeelnemers. Een
gedeelde eerste plaats had er wellicht inge-
zeten als hij in zijn laatste partij een vrijwel
zekere remise niet uit handen had gegeven.
Gerard van der Wouden en Mick van den
Berg speelden in groep 5. Gerard had de
hoop zijn rating wat te kunnen opvijzelen.
Dat zat er niet in. Winst was er alleen tegen
de Belg met een onduidelijke FIDE rating
(niet terug te vinden op de FIDE ratinglijst),
maar die verloor alle drie zijn partijen dus
dat zette weinig zoden aan de dijk. In de
andere partijen waren er wel kansen, maar
voor het realiseren daarvan ontbrak het ge-

duld. Ook de belangstelling voor de partijen
van dochter Lotte eiste zijn tol. Voor Mick
ditmaal geen (gedeelde) eerste plaats zoals
vorig jaar. Een goede start met een over-
winning tegen de latere winnaar, maar
daarna ging het mis. Een remiseaanbod
ging gepaard met een verliezende zet, dat
was wel sneu. Rien Duine, in groep 6, hield
alle drie zijn tegenstanders op remise.
Goed voor een gedeelde tweede plaats. De
winnaar was vorig jaar nummer laatst in
groep 5 en zal daar volgend jaar, als hij
meedoet, ongetwijfeld naar terugkeren.
Lotte van der Wouden in groep 9 was de
enige van de IJssel delegatie die een eer-
ste plaats veroverde. Driemaal een overtui-
gende winst doet vermoeden dat zij met
haar huidige rating duidelijk onder gewaar-
deerd is. Zij was dus de enige die met een
prijs naar huis ging. Dat was dit jaar voor
het eerst geen geldprijs, voor de winnaars
waren er schaakboeken. (Aad)
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ijsselspelers op tatasteel

Vereniging Rating 1 2 3 4 Pnt TPR

Groep 4a

1 Cees van den Berg Caïssa, Amsterdam 1861 x ½ 1 1 2½ 2064
2 Herman Freek De Amstel, Uithoorn 1850 ½ x ½ 1 2 1913
3 Hans Lodeweges De IJssel, Moordecht 1859 0 ½ x 1 1½ 1786
4 Bert Lardenoye S.G. Amersfoort 1647 0 0 0 x 0 1470

Groep 5f

1 Hans van Lent SC Utrecht 1716 x ½ 1 1 2½ 1981
1 Ben Zee De Cirkel, Ede 1664 ½ x 1 1 2½ 1998
3 Gerard van den Wouden De IJssel, Moordrecht 1750 0 0 x 1 1 1566
4 Geentjens,Pieter Belgie (1693) 0 0 0 x 0 1371

Groep 5g

1 Pieter Kooij Pers. lid KNSB, Vlagtwedde 1713 x 1 1 0 2 1840
2 Rein Thierry Promotie, Zoetermeer 1626 0 x ½ 1 1½ 1745
2 Peter Hoomans Caïssa, Amsterdam 1750 0 ½ x 1 1½ 1704
4 Mick van den Berg De IJssel, Moordrecht 1773 0 1 0 x 1 1571

Groep 6p

1 Wiebe Molle de Jong Geen, Groningen 1615 x ½ 1 1 2½ 1929
2 Rien Duine De IJssel, Moordrecht 1668 ½ x ½ ½ 1½ 1632
2 Bob Kooij Arnhemse S.V. 1615 0 ½ x 1 1½ 1650
4 Jacques van den Berg Ons Genoegen, Amersfoort 1668 0 ½ 0 x ½ 1352

Groep 9s

1 Lotte van der Wouden De IJssel, Moordrecht 1325 x 1 1 1 3 1548
2 Tom Flesseman VAS, Amsterdam 1335 0 x 1 1 2 1299
3 Lourens van der Heijden De Wijker Toren, Beverwijk 1137 0 0 x 1 1 1116
4 Johan Knuijt Kijk Uit, Oudewater 1064 0 0 0 x 0 881



Ook halverwege de competitie zijn de
verschillen tussen de kanshebbers nog
gering. Vanwege RSB-wedstrijden en
k.o.-competitie was voor velen het
aantal wedstrijden beperkt. Frank Vis-
ser gaat nog steeds aan de leiding en
vergrootte zijn voorsprong op zijn ach-
tervolgers. Verwacht mag worden dat
zijn op dit moment naaste concurrent
Léon Jacobse om studieredenen enige
tijd zal afhaken en ook de deelname
van de huidige nummer drie, Frank
van de Pavoordt, zal beperkt zijn. De
voorsprong op concurrenten als Pim te
Lintelo, Hans Lodeweges, Wim Mulder
en Ad Multem bedraagt dan ruim hon-
derd punten. Titelverdediger Pim rukte
op naar plaats vier dankzij winst tegen
Ronald Mandersloot en remise tegen
beide koplopers. Onderling veel remi-
ses tussen de toppers. Alleen Wim liep
de nodige averij op met nederlagen
tegen de koploper, Ad, Léon en Mick.
Op de ranglijst zakte hij hierdoor van de
tweede naar de negende plaats. De
verschillen tussen nummer drie en
nummer negen bedragen echter niet
meer dan circa vijftig punten dus er kan

in de tweede competitiehelft nog veel
wijzigen. Aad van den Berg verschalkte
beide Macdaniëls en met de bijbe -
horende punten klom hij van plaats elf
naar plaats zes. Arie Macdaniël jr
boekte een verdienstelijke remise tegen
Wim en ook de winst tegen Gerard van
der Wouden mocht er zijn. Daar tegen-
over stonden echter nederlagen tegen
Aad van den Berg en Leen Boonstra.
Dankzij een fel bevochte winst tegen
zijn vader bleef hij die net voor.
Op de plaatsen 11 t/m 18 vervolgens
een groep met een wat grotere pun -
ten achterstand aangevoerd door Arie
Macdaniël sr. Ook voor hem winst
tegen Gerard en verlies tegen Aad
(vdB). Met een 4 uit 5 score klom Leen
van plaats eenentwintig naar plaats
twaalf. Gerard ging onderuit tegen de
Macdaniëls en met twee remises kon
hij dat niet goed maken. Dat kostte dus
een paar plaatsen op de ranglijst. Met
een vijftig procent score weinig progres-
sie voor Sjaak in ’t Veld en Rien Duine.
Die was er wel voor Mick van den Berg.
Die speelde maar twee partijen, maar
won wel van Wim en dat telt. Stefan

ging onderuit tegen beide Macdaniëls
en daardoor zakte hij een paar plaatsen
op de ranglijst. Aad van der Meer kon
niet op tegen Leen en Sjaak, maar
handhaafde zich door zijn vijftig procent
score wel in deze groep waar de onder-
linge verschillen nog gering zijn.
Het laatste deel van de ranglijst wordt
aangevoerd door Casper de Pijper.
Hier veel onderlinge duels. Tegen te-
genstanders uit het bovenste deel van
de ranglijst wist alleen Casper een re-
mise tegen Rien binnen te halen. Een
mooi resultaat. Tegen Aad (vdM),
Sjaak en Stefan lukte dit echter niet.
Jan Vink scoorde 2½ uit 4 maar dat
bracht hem nog niet veel hoger op de
ranglijst. Dat gold ook voor Panc Vink
en Teus Boere die beiden 2 uit 4 lieten
bijschrijven. Voor Frans Dubois, Jan
van den Dorpel en Ton van Smirren
was het mondjesmaat met de punten.
Debutant Jitse Macdaniël startte met
winst en remise tegen Peter Koolmees
en Bastiaan Rietveld die de ranglijst
afsluiten. Nu maar zien of hij nog meer
punten gaat binnenhalen. (Aad) 
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frank visser nog steeds op kop in clubcompetitie

De stand:

gr resultaten ronde 8 t/m 14 gt avc na club waarde totaal

rating getal score

1 Frank Visser (FV) A LJ ½, PL ½, WM 1, LB 1 2x 1x 1896 87 827
2 Léon Jacobse (LJ) A WM 1, FV ½, AM ½, PL ½, SV 1 2x 1838 80 754
3 Frank vd Pavoordt (FP) A WM ½ 1x 5x* 1802 77 718
4 Pim te Lintelo (PL) A RM 1, FV ½, LJ½ 2x 2x* 1818 78 697
5 Ad Multem (AM) A HL ½, WM 1, LJ ½ 2x 2x* 1765 73 690
6 Aad vd Berg (AB) B GW ½, AMCj 1, AMC 1 3x 1x 1705 67 684
7 Hans Lodeweges (HL) A AM ½, WM ½ 2x 3x* 1783 75 682
8 Arie Macdaniël jr (AMCj) C GW 1, WM ½, AMC 1, LB 0, AB 0, SL 1 1x 1x* 1701 67 671
9 Wim Mulder (WM) A LJ 0, AMCj ½, FP ½, AM 0, HL ½, FV 0, MB 0 1710 68 669
10 Ronald Mandersoot (RM) A PL 0 2x 4x* 1769 73 641
11 Arie Macdaniël (AMC) B RD ½, AMCj 0, SL 1, GW 1, AB 0 1x 1x* 1635 61 604
12 Gerard vd Wouden (GW) B AMCj 0, MB ½, AB ½, AMC 0 1x 2x* 1600 58 550
13 Leen Boonstra (LB) B SV 1, AMCj 1, AvM 1, FD 1, FV 0 2x 1611 59 547
14 Sjaak in 't Veld (SV) B LB 0, CP 1, RD ½, AvM 1, LJ 0 2x 1560 55 530
15 Rien Duine (RD) B AMC ½, LB ½, CP ½, SV ½ 1x 2x* 1538 54 520
16 Mick vd Berg (MB) B GW ½, WM 1 1x 4x 1575 56 504
17 Stefan Lipschart (SL) C JD 1, FD ½, AMC 0, CP 1, AMCj 0, JV 1 1x 1526 53 494
18 Aad vd Meer (AvM) C CP 1, JD 1, LB 0, SV 0 2x 1x* 1479 49 483
19 Casper de Pijper (CP) C AvM 0, BR 1, SV 0, RD ½, SL 0, TB 1, FD ½ 1387 44 423
20 Frans Dubois (FD) C SL½, LB 0, CP ½ 1x 3x 1412 45 415
21 Panc Vink (PV) C TS ½, TB ½, BR 1, JV 0 1x 2x* 1319 40 387
22 Jan vd Dorpel (JD) D SL 0, AvM 0, TS 1 1x 2x 1x 1336 41 387
23 Teus Boere (TB) D BR 1, PV ½, JV ½, CP 0 1x 1x 1x 1328 40 383
24 Ton van Smirren (TS) D PV ½, BR 1, JD 0 2x 2x 1258 37 344
25 Jan Vink (JV) C PK 1, TB ½, PV 1, SL 0 3x 1322 40 338
26 Jitse Macdaniël (JM) D BR ½, PK 1 1201 34 266
27 Bastiaan Rietveld (BR) D CP 0, TB 0, TS 0, PK 1, PV 0, JM ½ 1x 1001 26 226
28 Peter Koolmees (PK) D JV 0, BR 0, JM 0 2x 2x 1068 28 210

gt=geen tegenstander, na=niet aanwezig, *= geen deelname vanwege 2e ronde k.o. competitie, avc=afwezig voor club.



competitiefragmenten: kerende kansen
Wanneer grootmeesters enig voordeel hebben weten zij dit veelal naar winst uit te bouwen. Bij clubspelers is dit veel min-
der het geval. Blunders doen direct de kansen keren, maar dat kan ook door strategische beslissingen. Hieronder een
paar voorbeelden in partijen voor de clubcompetitie van De IJssel.
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Arie Macdaniël sr - Arie Macdaniël jr

Stand na de 22e zet van zwart. Arie sr is tot dan toe de bovenliggende partij.
23.Da4 of 23.Dd4 lijken voor de hand liggende zetten om zijn voordeel te hand-
haven. Hij besluit echter tot afruil van de loper en de opmars van de f-pion.
23.Pxd7 Dxd7 24. f5. Dat geeft Arie jr wat meer tegenspel. 24…Tab8 25. b4
Tfe8 en na 26. fxg6 hxg6 27.Tf6 Te6 is de stand vrijwel in evenwicht. Dat ver-
schuift na 28. Df3 Tb8 29.Txe6 Dxe6 30. a4 Dd6 in het voordeel van zwart. 

Dat voordeel voor zwart neemt toe als wit 31.Tc5 speelt in plaats van Df4 en
wordt zelfs beslissend als hij na 31…Te4 tot 32.Ta5? besluit. Na 32…Dxb4 is
dan de strijd direct in het voordeel van zwart beslist. Ook na het betere 32. Dg3
zou het er voor wit echter slecht hebben uitgezien. 

Jan vd Dorpel - Ton van Smirren

Stand na de 15e zet van zwart. Jan denkt met 16. Pxe5 in het voordeel te
komen. Hij heeft echter gemist dat na 16….Pf4 17. Dd2 Dg5 de rollen zijn om-
gedraaid. Na 18.Pg4 zou de schade nog beperkt zijn. Jan besluit echter tot
18.g3? en na 18….Pxh3+ 19.Kg2 kan Ton het paard op e5 ophalen. Dat ziet hij
echter niet. Hij kiest voor 19…Dxd2? en na 20.Txd2 dxe5 21.Txd7 blijft Jan
een pion in de plus. 

Gerard vd Wouden - Aad vd Berg

Stand na de 22e zet van wit. Na 22….d6 23.exd6 Pxd6 zou zwart met de be-
zette diagonaal en de open koningsstelling van wit goede aanvalsmogelijkheden
krijgen. Hij besluit echter tot 23.Db6 en na 23…Dxb6 24.Pxb6 vervlakt de stel-
ling  en na nog enkele zetten wordt remise overeengekomen. 



Bij de aanvang van het de eerste
ronde van het k.o. bekertoernooi werd
aan de winnaar van de voorgaande
editie, Ad Multem, de wisselbeker uit-
gereikt. Dat zal dit seizoen niet weer
het geval zijn. Hij werd ditmaal al in de
eerste ronde uitgeschakeld door Aad
van den Berg. In een lastige manoeu-
vreerpartij trok die uiteindelijk in de
slotfase met een verrassend mat in het
resterende dame-eindspel aan het
langste eind. 

28….a6 29.a4 axb5 30.axb5 Ta8
31.Tff1 Db7 32.Dg4 Txa1 33.Txa1
Ta8 34.Txa8 Dxa8 35.e4 Da1+ 36.Kh2
Da2 37.Dxh4+ Kg7 38.Lxg5 Lxg5
39.Dxg5 Dxc4 40.De7+ Kh6 41.Dxd6
Dxb5 42.Dc6 Db2 43.Df6 b5 44.h4
Kh7 45.Df7+ (1–0)

Dat was gelijk de enige verrassing in
deze eerste ronde. Ook enkele andere
kanshebbers overleefden de eerste
ronde niet, maar dit kwam omdat zij
tegen elkaar hadden geloot. Frank Vis-
ser ontsnapte op het nippertje aan een
nederlaag tegen Wim Mulder en Ro-

nald Mandersloot ging verder ten koste
van Léon Jacobse. Dit laatste duel ein-
digde in remise, maar vanwege te ver-
wachten absentie van Léon in de
komende ronden hield deze het daar-
mee voor gezien. Frank van de Pa-
voordt was de sterkste in het duel
tegen Sjaak in ’t Veld. Voor Sjaak was
het verdedigen geblazen en langzaam
maar zeker werd hij van het bord ge-
schoven. Gemakkelijke overwinningen,
vanwege de krachtsverschillen, waren
er voor Gerard van der Wouden tegen
Jan van den Dorpel, voor Mick van
den Berg tegen Bastiaan Rietveld,
voor Arie Macdaniël sr tegen Ton van
Smirrren en voor Aad van der Meer
tegen Peter Koolmees. Minder gemak-
kelijk ging het voor Hans Lodeweges
in zijn duel tegen Casper de Pijper die
zijn op papier veel sterkere tegenstan-
der goed partij gaf. Die zegevierde uit-
eindelijk wel, maar had daar wel de
bijna volledige speeltijd voor nodig.
Rien Duine was de bovenliggende par-
tij tegen Stefan Lipschart, maar stuitte
op stevig verzet dat pas na veel denk-
werk kon worden geslecht. Veel strijd
was er eveneens in de gelijkwaardige
duels bij Frans Dubois tegen Jan Vink,
waar Frans aan het langste eind trok,
en bij Teus Boere tegen Panc Vink,
waar de strijd pas na beslissende snel-
schaakpartijen door Panc werd bin-
nengehaald. Zonder te spelen gingen
voorts ook Arie Macdaniël jr, tegen-
stander Leen Boonstra had zich afge-
meld, en Pim te Lintelo, vrijgeloot, naar
de volgende ronde.
De loting voor 2e ronde had een aantal
fraaie duels opgeleverd. Gerard van
der Wouden moest zich teweerstellen
tegen de opkomende jeugd. En dat

lukte hem niet. Arie Macdaniel jr
zorgde al vanaf het begin voor ener-
giek spel en kon in een spannend duel
de winst pakken. Arie sr speelde tegen
Ronald Mandersloot en moest vanaf
het begin alle zeilen bijzetten. Uitein-
delijk sloeg de aanval van Ronald
door. Toen de slotfase in het duel tus-
sen Rien Duine en Frank van de Pa-
voordt aanbrak, had Rien al veel tijd
verbruikt. Hij moest toen nog een eind-
spel in met een pion tegen de kwaliteit
en dat kon hij niet meer bolwerken. De
topper van de avond was het duel tus-
sen Pim te Lintelo en Hans Lodewe-
ges. Hans had voor zijn partij veel tijd
gebruikt en moest de slotfase spelen
met een half uur minder tijd. Veel kan-
sen dus voor Pim maar snel en secuur
spelend kreeg Hans de beste kansen
en met slechts luttele seconden op de
klok pakte hij de winst. Panc Vink ten-
slotte, moest het onderspit delven
tegen Aad van der Meer. Samen met
Mick van den Berg en Frans Dubois
die in deze ronde waren vrijgeloot zijn
nu zeven spelers voor de kwartfinale
bekend. Nummer acht moet komen uit
het duel tussen Aad van den Berg en
Frank Visser, dat moest wegens ziekte
van Aad moest worden uitgesteld.
(Aad/Mick)
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titelverdediger k.o. in bekertoernooi

mutaties ledenlijst

Nieuw op de ledenlijst is Jitse Macdaniël. Van 2004 tot 2007 was hij al jeugdschaaklid en nu gaat hij het bij de senio-
ren proberen. Bij het jeugdschaak meldde zich een tweede Dul, Max en heeft Silvan de Berg bedankt.
Oud-jeugdkampioen Harm Hoogeveen beëindigde zijn lidmaatschap. Schaken en school viel door hem niet meer te
combineren. 
De ledenlijst telt nu 28 seniorleden, 13 jeugdleden en 7 donateurs.  



Neal is de gedoodverfde kampioens-
kandidaat. Hij won tot nu toe in de
competitie maar liefst 25 van zijn 27
partijen. De jeugdschaakleiding moet
voor hem maar eens op zoek naar
sterkere tegenstand. Alleen Sjoerd en
Jeroen wisten hem tot nu toe een keer
te verslaan. Zij zijn met Joppe en Bink
ook de belangrijkste kandidaten voor
de tweede en derde plaats. Sjoerd, na
de eerste vier ronden nog anderhalve
punt achter op Jeroen, is hem inmid-
dels tweeënhalve punt voor. Hij won
drie van de vijf onderlinge partijen en

moest alleen tegen Joppe verlies in-
casseren. Maar eenmaal winst voor
Jeroen tegen Sjoerd dus en daarnaast
ook verliespartijen Joppe en Bink. Dat
kost hem voorlopig zijn tweede plaats.
Joppe zit hem op de hielen, maar pun-
ten pakken tegen de top drie is nog
niet zo eenvoudig. Kansen zijn er ook
nog wel voor Bink, maar dan moet je
winnen in de onderlinge wedstrijden.
Dat betekent aantreden in de eerste
groep en ook nog winnen en dat was
deze keer niet het geval. Joram miste
twee speelronden, in totaal dus zes

partijen, en dat kost punten. Gezien de
resultaten in de wel gespeelde drie
ronden kan die achterstand nog best
ongedaan worden gemaakt. Op de
laatste drie plaatsen de beginners en
dat geldt zeker voor Max, sinds kort
jeugdschaaklid bij De IJssel. De resul-
taten beginnen hier te komen. Twee-
maal winst voor Jesse, driemaal voor
Luna en al eenmaal voor Max. De pun-
ten komen vooral van de resultaten in
de onderlinge partijen met uitzondering
van de verrassende winst van Luna
tegen Joppe. 
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neal twigt op weg naar de titel bij de jeugd

Resultaten ronde 5 t/m 9 totaalstand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 vv bp Tot

1. Neal Twigt xxxx 11110 10111 111 1 9 34

2. Sjoerd Steenbergen 00001 xxxx 11½01 1½0 1 9 22

3. Jeroen Pons 01000 00½10 xxxx 01½ 0 7 19½

4. Joppe in 't Veld 000 0½1 10½ xxxx 0 11 10 1 3 19

5. Bink Revet 0 0 1 1 xxxx ½0 11 11 1 ½ 3 16½

6. Joram Dul ½1 xxxx 11 1 1 1 1 14

7. Jesse Peters 00 00 00 xxxx ½½01 ½1 2 7½

8. Luna Twigt 01 00 0 ½½10 xxxx 10 1½ 5½

9. Max Dul 0 0 0 ½0 01 xxxx 3 5

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

toernooinieuws

Vooral rond de jaarwisseling weer de nodige toernooien. Veel IJsselspelers vielen er onder de deelnemers niet te
ontdekken. Bij het Menno Ploeger toernooi georganiseerd door en in Krimpen aan den IJssel was toernooitijger Wim
Mulder het enige lid dat in actie kwam. Onder de 125 (!) deelnemers vele regionale toppers. De beste kwam echter
van elders, Dordrecht speler Mark Timmermans. Wim eindigde volgens de uitslagenlijst als 55e met 5 uit 9. Na af-
loop reisde hij af naar Moordrecht om daar met twee kompanen eerste te worden in het invitatietoernooi. 

In Krimpen kregen de deelnemers niet veel bedenktijd voor hun partijen. Die bedenktijd is er wel op het toernooi van
WSV in Waddinxveen op zaterdag 1 maart in het Zuidhonk aldaar. In naar sterkte ingedeelde groepen van vier deel-
nemers worden er drie partijen gespeeld met een uur bedenktijd per persoon. Voor nadere informatie en aanmelding
zie de website van WSV www.wsv-schaken.nl. 



Magnus Carlsen was duidelijk de sterk-
ste in de tweekamp om de wereldtitel
tegen Anand. Driemaal winst en zeven
remises waren voldoende voor een 6½-
3½ overwinning. De match was geen
hot item in de pers. Het bleef veelal bij
korte verslagen in de landelijke dagbla-
den en analyses op de schaaksites.  
‘Carlsen strijd in wk tweekamp tegen
hele natie’ aldus Hans Klippus bij de
voorbeschouwing in het AD van 8/11.
Hij verwachtte dat de speelomstandig-
heden in India een groter obstakel zou-
den worden dan zijn tegenstander.
Achteraf is daar niets van gebleken.
Hans Böhm sprak in De Telegraaf
(9/11) over een ‘Krachtmeting tussen
generaties’ en dat was het gezien het
leeftijdsverschil van 21 jaar zeker.
De tweekamp startte met twee weinig
indruk makende remise partijen. ‘Inlei-
dende beschietingen’ was het oordeel
van gelegenheidsreporter Wim van
Wijk in de HDC media en het AD ci-
teerde de Australische schaker en com-
mentator Ian Rogers: ‘Carlsen speelde
als een watje’. In de derde partij meer
strijd, maar weer remise. In het AD
schreef Klippus: ‘Anand, met zwart,
had duidelijke winstkansen, maar Carl-
sen wist zich uit de problemen te wur-
men’. De match leek goed op gang te
komen met een aanvallende Carlsen in
de vierde partij, maar opnieuw remise.
Wim van Wijk kopte: ‘Berlijnse muur
Carlsen is opnieuw wk-proof’. In de
vijfde partij de eerste winst voor Carl-
sen. ‘Een overwinning door een fout
van de tegenstander’ aldus De Tele-
graaf. In de zesde partij gaat het op-
nieuw mis voor Anand. Wim van Wijk:
‘Tweekamp lijkt al beslist. Anand ten
onder aan schadelijk materiaal’. Met dit
laatste bedoelt hij materiaal dat beter
niet op het bord kan staan. Volgens
Henk Prins in het Reformatorisch Dag-
blad ‘Een prachtig stukje eindspel-
kunst’. In het AD commentaar van Eric
van Reem die als manusje van alles
deel uitmaakt van het Anand begelei-
dingsteam. Hij vindt dat de strijd nog
niet verloren is, maar dat het wel moei-
lijk wordt voor zijn baas. ‘We zijn eigen-
lijk pas op de helft van de tweekamp.
Anand is vaker teruggekomen van een
achterstand. Maar twee punten inhalen
is flink. Vooral tegen Carlsen. Hij doet
nauwelijks iets verkeerd, maakt amper
fouten. Het is net alsof je tegen een
muur staat te tennissen. Alle ballen
komen terug’. De zevende en achtste
partij eindigen in puntendelingen. Wim
van Wijk introduceert in de HDC Media
een nieuwe term: ‘remise na 32 blauwe
zetten’. Daarmee doelt hij op het feit

dat beide spelers in de zevende partij
de eerste keuzes van de computer, die
met blauw worden aangegeven, vol-
gen. De achtste krijgt de kop: ‘Carlsen
speelt op balbezit; publiek mort’ mee.
Volgens de Nederlandse kampioen
Reinderman op Schaaksite.nl: ‘Een
niets aan de hand remise’. In de ne-
gende partij pareert Carlsen een ge-
vaarlijke aanval van Anand en wint na
een forse blunder van zijn tegenstander
op de 28e zet. Met nog een halfje te
gaan lijkt de tiende partij een formaliteit.
Hans Böhm geeft zijn rubriek, nog on-
wetend van het resultaat, al de kop
‘Magnus Carlsen wereldkampioen’.
Anand gaat er echter nog fors tegen-
aan en pas na 65 zetten als er behalve
de koningen geen materiaal meer over
is, is de remise een feit. Wim van Wijk
koos voor ‘Krokodil loert naar egel’,
doorbordurend over de egelstelling in
de partij schreef hij: ‘Carlsen liet zich
niet provoceren. Hij loerde als een kro-
kodil – zijn favoriete dier – op een af-
standje naar de egel. Het leek op een
niet-aanvalsverdrag, het ligt immers
ook niet in de natuur van de egel om
een krokodil aan te vallen.’ Hans Klip-
pus in het AD: ‘Carlsen de nieuwe,
jonge koning’ en ‘Pas 22-jarige Noor
lijkt jarenlang te gaan heersen in de
schaakwereld’. Tata Steel toernooidi-
recteur Jeroen van den Berg: Ik zie in
de verste verte niemand die hem kan
bedreigen. Misschien dat, als hij de
vorm van de dag heeft,  Aronian een
kansje maakt, maar de rest is echt vol-
strekt kansloos’. Giri op Schaaksite.nl:
‘Het is natuurlijk niet te verwachten de
schaakwereld snel weer overhoop zal
worden gehaald, nu de Noorse super-
ster de onbetwiste leider in onze sport
is geworden. Het ziet er evenwel naar
uit dat Magnus Carlsen het koninklijke
spel nieuw leven kan inblazen en de
hoop is gewettigd dat met de nieuwe
wereldkampioen het schaken naar
nieuwe hoogten zal worden gestuwd en
dat overal ter wereld het spel verder in
populariteit zal toenemen. ‘
Na de langdurige openingsceremonie
waren de Indiërs heel snel klaar met de
prijsuitreiking. “Carlsen in een kwartier-
tje gehuldigd’ aldus het onderschrift
onder een foto in het AD met FIDE
voorzitter Iljoemzjinov en Carlsen met
lauwerkrans. Behalve de krans kreeg
hij een grote beker en een vette
cheque van 1,1 miljoen euro.  

‘WK-matches niet altijd opwindend’
schreef Johan Hut’op 16 november in
de HDC Media. Na de eerste twee par-
tijen in de match Anand-Carlsen om het
wereldkampioenschap was het gemop-
per op de diverse internetfora en an-
dere sociale media niet van de lucht.
Twee korte remises, mensen voelden

zich bekocht. Alsof de spelers er zitten
om het publiek te plezieren.
De belangen van de spelers zijn gigan-
tisch. De 22-jarige uitdager, de Noor
Magnus Carlsen, kan eindelijk zijn eer-
ste plaats op de wereldranglijst combi-
neren met de wereldtitel, wat veel
schaakliefhebbers willen zien. De 43-
jarige titelverdediger, de Indiër Viswa-
nathan Anand, is nog maar de nummer
acht van de wereld en is zijn wereldtitel
dus eigenlijk ‘niet waard’. Maar als hij
Carlsen verslaat mag hij zich met recht
de sterkste noemen en kan hij lachen
om die Elo-cijfers.
De grootste WK-matches zijn niet altijd
opwindend geweest. Kramnik stootte in
2000 Kasparov van de troon met twee
overwinningen en dertien remises. Kas-
parov liep zich keer op keer stuk op de
‘Berlijnse Muur’, een saaie verdediging
tegen het Spaans. Karpov en Kortchnoi
speelden ook matches waarin ze
steeds maar weer dezelfde varianten
herhaalden. En wat te denken van de
match Karpov-Kasparov 1985, met
veertig remises?’

Giri, op Schaaksite.nl over de nieuwe
wereldkampioen: ‘Er valt een hoop te
zeggen over de benadering van het
spel door Magnus. Als zeer sterke spe-
ler met een ongelofelijk begrip van het
spel, het vermogen diep door te reke-
nen en scherp tactisch inzicht, ligt zijn
grote kracht in het eigenlijke SPELEN
van het schaakspel. Zijn belangrijkste
plan is zijn tegenstander weg te voeren
van stellingen waarin hij zich behaaglijk
voelt, en spelen, spelen en spelen tot
de druk te groot wordt en zijn tegen-
stander fouten gaat maken. Hoe meer
partijen Magnus wint, des te hoger
wordt zijn rating en de druk op zijn te-
genstanders neemt steeds meer toe en
tot Magnus’ grote geluk wordt die cirkel
niet doorbroken: zijn rating is onver -
minderd hoog en zijn resultaten zijn na-
venant.’ Ook vindt hij dat ‘Magnus de
draak steekt met alle beroepsschakers
en al die jaren waarin het schaakspel
zich heeft geëvolueerd: Botwinnik die
een volledig voorbereidingssysteem
ontwikkelde, Fischer die Russische
openingsboeken verslond, Timman die
hele edities van de Informator uit het
hoofd leerde, Karpov met het hele land
achter zich, Kasparov, die dag na dag
met zijn team als maniakken zocht naar
nieuwe ideeën en nieuwe richtingen in
de opening. Dat alles tevergeefs, want
Carlsen dwingt je al op de 5e zet uit je
boekvariant en de partij begint van
voren af aan. De nieuwe wereld -
kampioen laat ons zien dat het spel ge-
heel anders gespeeld kan worden en
als je dat beheerst, met zelfs nog groter
succes.
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Hoewel Carlsen door velen wordt be-
schouwd als een normaal mens met
naast het schaken ook belangstelling
voor veel andere zaken, heeft hij toch
wel een paar uitzonderlijke eigenschap-
pen. Zo schreef Dirk Jan ten Geuzen-
dam over hem in het NRC: “Zelf schat
hij dat hij zo’n tweeduizend partijen in
zijn hoofd heeft rondzweven die hij inte-
graal kan reproduceren. Laat hem een
stelling zien en de kans is groot dat hij
de namen van de spelers geeft en weet
waar en wanneer die partij gespeeld
werd. Dat geheugen had hij al van
jongs af aan. Toen hij vijf was, kende hij
van alle vierhonderd Noorse gemeen-
ten het aantal inwoners, de oppervlakte
in vierkante kilometers en de vlag uit
zijn hoofd.” 

Volgens een ANP bericht op 5 novem-
ber in diverse kranten wil Kasparov de
Letse nationaliteit aannemen. Daarvoor
heeft hij de hulp ingeroepen van Letse
politici. De Letse nationaliteit zou hem
de bescherming geven om te werken
'in Rusland en in andere landen ter we-
reld waar de mensenrechten worden
genegeerd en waar democratische nor-
men met voeten worden getreden'. 'Ie-
dere Let heeft het recht om zich vrijelijk
uit te spreken en deel te nemen in het
politieke proces en hij hoeft niet bang te
zijn voor onrechtmatige vervolging',
aldus Kasparov, die gelijktijdig zijn Rus-
sische paspoort wil behouden. 

38 teams uit 36 landen deden mee aan
het EK voor landenteams dat van 5 t/m
18 november in Warschau plaats vond.
De beslissing viel in de laatste ronde.
Dankzij verlies van concurrent Frankrijk
tegen Rusland en een gelijkspel tegen
titelhouder Armenië legde Azerbeidjan
met een punt voorsprong beslag op de
eerste plaats. Favoriet Rusland werd
geklopt door Armenië en leed boven-
dien een verrassende nederlaag tegen
Turkije. Zij eindigden als derde. Neder-
land revancheerde zich voor een ma-
tige start (nederlagen tegen Australië
en Israel) met een prima optreden in de
tweede helft van het toernooi. Het team
behaalde grote overwinningen op Slo-
venië en Bulgarije, het speelde gelijk
tegen Tsjechië en verspeelde goed
winstkansen tegen Rusland waarvan
het uiteindelijk met 2,5-1,5 verloor. Het
Nederlandse team (Giri, Sokolov,
Smeets, L’Amie, van Kampen) eindigde
op de elfde plaats. Giri deed het aan
het eerste bord voortreffelijk met een
score van 6,5 uit 9. Hij bleef ongesla-
gen en was geen enkele maal in ge-
vaar. Nog beter was het resultaat van
uitblinker Ivan Sokolov, die aan het
tweede bord met 6,5 uit 7 het hoogste
percentage van alle deelnemers be-
haalde.

Bij de vrouwen eindigde Nederland
(Schut, Peng, Haast, Lanchava, van
Weersel) als nummer veertien van de
32 deelnemende teams. Winnaar werd
hier Oekraïne voor Rusland en Polen.
Anne Haast was met 6,5 uit 7 de suc-
cesvolste schaakster aan het derde en
vierde bord. 

‘Karpov wint na val Timman’, een op-
vallende kop op Schaaksite.nl (29/12).
Na een val brak Timman zijn hand en
dat veroorzaakte het nodige ongemak
en een slechte nachtrust. Een handi-
cap, maar of dat dit de reden was dat
hij de laatste partij in zijn minimatch
tegen Karpov verloor (1½-2½) is zeer
de vraag. De tweekamp tussen de
oude rivalen, inmiddels beiden 62 jaar
oud, vond plaats in het kader van het
Nederland-Rusland jaar en werd ge-
speeld op het Schaakfestival Gronin-
gen. Tien jaar geleden speelden zij om
de wereldtitel. Ook toen trok Karpov
aan het langste eind (12½-8½).
Columnist Ruurd Kunnen op de web-
site van Promotie en Schaaksite.nl:
‘Het Nederland-Ruslandjaar is een jaar
om gauw te vergeten. Dat de afsluiting
van zo’n dieptepunt het hoogtepunt van
een schaakfestival is, zegt iets over het
relatieve belang van het schaken in de
wereld.’

Van 25/11 tot 5/12 vond in het Turkse
Antalya het wk voor landenteams
plaats. Sinds 2011 wordt het toernooi
niet meer om de vier jaar, maar om de
twee jaar georganiseerd. Het deelne-
mersveld bestond uit de titelverdediger
(Armenie), de vier continentale kampi-
oenen (China, Duitsland, Egypte,
USA), het organiserende land (Turkije)
aangevuld met de nog niet geplaatste
drie beste landen van de laatste Olym-
piade (Rusland, Oekraine, Nederland)
en een wildcard voor Azerbeidjan. De
deelname was dus reglementair gere-
geld en dat was lang niet iedereen dui-
delijk getuige diverse persberichten. Zo
beweerde Hans Böhm in de Telegraaf
dat Nederland zijn deelname te danken
had aan zijn actuele positie op de we-
reldranglijst en dat de deelname van
Egypte ‘om wat voor reden dan ook,
weer zo’n typisch voorbeeld is van de
kronkelige wegen die de FIDE volgt.’
Het was de tweede keer dat Nederland
van de partij was.  In dat eerste wk in
1989 werd Nederland voorlaatste. In
Antalya zag het er opnieuw slecht uit,
toen Nederland de eerste twee wed-
strijden tegen China en Azerbeidzjan
verloor. De lucht klaarde op door een
mooie reeks overwinningen op Duits-
land, Turkije en Egypte, waarna een
topresultaat werd bereikt tegen Oe-
kraïne. Met de 2,5-1,5 zege op de tot
dat moment ongeslagen koploper was

Nederland goed voor dé verrassing van
het toernooi. Een paar dagen later
stond het team weer met beide benen
op de grond na een kansloze 3,5-0,5
nederlagen tegen Armenie en Rusland.
Door een gelijkspel in de slotronde
tegen de VS eindigde Nederland op de
zesde plaats, precies de plaats waar ze
begonnen waren. Met vier keer winst,
vier keer verlies en een gelijkspel vol-
deed Nederland, volgens Hans Böhm
aan de verwachtingen, niet meer niet
minder. Johan Hut was het daar kenne-
lijk niet mee eens. ‘Nederland bevestigt
toppositie’ schreef hij in zijn rubriek
voor de HDC media. ‘De sterkste scha-
kers ter wereld komen traditioneel uit
de Sovjet-Unie. Sinds die unie uiteen-
gevallen is, zijn er vanzelf meer sterke
landen: Rusland, Oekraïne en Armenië
staan in de landentoptien. China en
India zijn relatief nieuwe landen in die
ranglijst van de FIDE, toch alweer een
paar decennia. Frankrijk, Hongarije, de
VS en Israël staan erin en ook Neder-
land. Momenteel op de negende plaats.
Zo’n ranglijst kun je op verschillende
manieren samenstellen. De FIDE
neemt als leidraad de gemiddelde ra-
tings van de sterkste tien spelers per
land. Nederland heeft dus een sterke
top, terwijl Duitsland opvallend sterk is
in de breedte. Onze oosterburen heb-
ben 80 grootmeesters (daarmee num-
mer drie van de wereld) en 237
meesters (nummer twee), maar met
hun top tien staan ze ‘slechts’ op de
dertiende plaats. Dus achter Neder-
land, dat ‘slechts’ 30 grootmeesters en
79 meesters heeft. Dit jaar plaatste 
Nederland zich pas voor de tweede
keer voor het wereldkampioenschap
voor landenteams. In de sterkste op-
stelling (Giri, Van Wely, Tiviakov, 
Sokolov en l’Ami) werden onze jongens
vorige maand zesde. Dus boven onze
stand? Nee, want Frankrijk, 
Hongarije en India waren niet aanwe-
zig. Nederland eindigde precies waar
het moest eindigen, wat op zich niet
slecht is als je nummer negen van de
wereld bent. Nederland heeft weer
eens bevestigd een groot schaakland
te zijn.’
Eindstand: 1.Rusland 15/23, 2.China
14/22, 3. Oekraïne 14/21, 4.VS
10/20,5, 5. Armenië 10/20, 6.Nederland
9/17, 7.Duitsland 8/17, 8.Azerbeidzjan
7/18, 9.Turkije 3/12, 10.Egypte 0/9,5.

Van 11 t/m 18 december vonden in Bei-
jing (China) de World Mind Games
plaats. Een soort Olympische spelen
voor denksporters. Die sporten zijn dan
bridge, dammen, go, schaken en 
xiangqi. Aan het schaken (Baskisch
schaak, rapidschaak, snelschaak) werd
deelgenomen door 16 mannen en 16
vrouwen uit 11 landen. De medailles bij
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het Baskisch schaak (normaal schaak
maar dan aan twee borden met wit en
zwart tegelijk tegen dezelfde tegen-
stander) gingen naar de Rus Karjakin,
Mamedyarov (Azerbeidjan) en Pono-
mariov (Oekraïne). Voor Karjakin was
er een tweede gouden medaille bij het
snelschaak. Hier werd Aronian (Arme-
nië) tweede en de Fransman Vachier –
La Grave derde. Bij het rapidschaak
was de eerste plaats voor de Hongaar
Leko gevolgd door Dominguez uit Cuba
en de Chinees Wang. 
Het beste resultaat voor de enige Ne-
derlander bij het schaken, Giri, was een
9e plaats bij het snelschaak. Bij het
Baskisch schaak werd hij 13e en bij het
rapidschaak laatste, 16e dus. 
Bij de vrouwen drie medailles voor we-

reldkampioene You Hifan uit China.
Goud bij het snelschaak en zilver bij het
Baskisch schaak en rapidschaak. De
eerste plaats bij het Baskisch schaak
was voor de Chinese Zhoo Xue en de
Russin Valentina was nummer een bij
het rapidschaak.

Einde Max Euwe Centrum? ‘Door het
afhaken van sponsors zullen we 2013
met een verlies gaan afsluiten en voor
2014 leek het er aanvankelijk op dat we
structureel € 25.000 tekort zouden
komen. Aangezien we nauwelijks finan-
ciële buffers hebben, zou dit betekenen
dat het MEC in 2014 de deuren zou
moeten sluiten. Toch is het nog gelukt
om voor 2014 het tekort enigszins bin-
nen de perken te houden dankzij spon-

soring van House Check (€ 6600) en
het afschaffen van de vrijwilligersver-
goeding (€ 7500). Dat laatste doen we
met pijn in het hart en als we het maar
even zouden kunnen terugdraaien, zul-
len we dat doen. Een en ander bete-
kent dat we dus nog minimaal € 10.000
per jaar tekort komen voor een dek-
kende exploitatie. Een volgende bespa-
ring ligt wellicht in het alleen nog maar
digitaal aanbieden van de Nieuwsbrief
of deze minder frequent uit te brengen.
De sponsormogelijkheden zijn talrijk en
ik wil iedereen die het MEC een warm
hart toedraagt oproepen donateur te
worden. Dat kan rechtstreeks, maar
ook (en liever nog), door Vriend van
Euwe te worden, en je daarmee voor
wat langere tijd te verbinden aan het
MEC, uitgaande van de wens dat we
toch verder kunnen.’ Aldus voorzitter
Eric Smaling in de Nieuwsbrief van 23
december. Inmiddels wordt er naarstig
gezocht naar alternatieve oplossingen,
indien de financiering niet rond komt. 

Zoals in alle edities van Matten staat
ook in de allerlaatste editie (12) een ar-
tikel over een bijzonder notatieformu-
lier. Het betreft de 23e partij in de wk
tweekamp tussen Karpov en Kasparov
op 18 december 1987. Bij de 32e zet
van Kasparov staat een opvallend
streepje. Beide spelers waren in tijd-
nood, aldus Geurt Gijssen, hoofd-
scheidsrechter tijdens die match,
Kasparov had nog 8½ minuut tot zet 40
en Karpov nog 2½ minuut. Karpov be-
hoefde dus niet meer te noteren, maar
Kasparov wel. Die deed dat echter niet
en werd daar door Gijssen op gewe-
zen. Een interventie waarvan Kasparov
later zeer ontstemd over was. 
Het eigenlijk een slechte regel, schrijft
Gijssen. De speler die in tijdnood is
wordt bevoordeeld doordat hij niet en
zijn tegenstander wel moet noteren. Hij
is voorstander van een wijziging van
het reglement waarbij vanaf het mo-
ment dat een van beide spelers nog
minder dan 5 minuten bedenktijd heeft,
beiden tot de tijdcontrole niet meer hoe-
ven te noteren.

Hoe groot is het voordeel van de witte
kleur in de schaaksport? Wit begint, dat
is een ontegenzeggelijk voordeel,
zowel schaaktechnisch als psycholo-
gisch. Men vergelijkt het wel eens met
de service bij tennis maar dat voordeel
is toch groter. De meest objectieve ma-
nier om wit en zwart te vergelijken is te
kijken naar de uitslagen van honderden
toernooien over een langere periode.
Daaruit blijkt dat (ongeveer) 60% in re-
mise eindigt, 30% wit wint en 10%
zwart wint. (Hans Böhm, Telegraaf
26/10)
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