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Voorzitter : Gerard van der Wouden, Palenstein 1,
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e-mail: gerardvdwouden@planet.nl
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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.:

henk-jan evengroen prolongeert titel
op 19e VINK zuidplas top 12-toernooi

chaos op rsb ledenvergadering

de toekomst van de knsb (commentaar

van de zijlijn)

de rsb-competitie 2013/2014

frank van de pavoordt verovert 
ko-beker

jan evengroen winnaar zilveren 
dametoernooi

pim te lintelo voor de derde maal in
successie clubkampioen

neal twigt met overmacht jeugd -
kampioen
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Ton van Smirren en Frank v.d. Pavoordt

Bij de voorplaat:
Het VINK Zuidplas Top 12-toernooi en
het toernooi om de Zilveren Dame, dit-
maal met gouden glans, zorgden voor
veel schaakplezier en kregen met twee
Evengroenen toernooiwinnaars van 
allure. Vader Jan won voor de 8e maal
de Zilveren Dame en zoon Henk-Jan
werd voor de 3e maal gekroond als
winnaar van het Top 12-toernooi.



In dit laatste nummer van het
schaakseizoen 2013/14 de parade
van de winnaars. Het waren niet al-
lemaal nieuwe winnaars. Her en der
werden titels geprolongeerd en ook
oud-winnaars waren succesvol.
De Zilveren Dame kreeg een nieuwe
tijdelijke eigenaar maar keerde wel
terug naar de vertrouwde stek waar
hij al tien jaar een verblijf vond. De
Hoekveldtrofee maakt een uitstapje
naar Boskoop. De winnaar slaagde
erin de concurrentie, die bij het ge-
vecht om de dame het veld moesten
ruimen, ruim voor te blijven. Of dit
succesvolle 49e toernooi met gou-
den glans door de 50e editie zal wor-
den overtroffen is zeer de vraag. Bij
de deelnemers heerste alom tevre-
denheid. Over het wel en wee van
de tweede toernooihelft een uitge-
breid verslag. 
Bij de toppers op het VINK Zuidplas
Top 12 toernooi heersten de sterkste
schakers van Moordrecht. Vader Jan
werd opnieuw afgetroefd door zoon
Henk-Jan die voor de derde maal als
toernooiwinnaar werd gekroond. Te
lezen valt hoe dit in zijn werk ging.
Voorts ook de uitslagen in de andere
groepen met ook al een titelprolon-
gatie bij de jeugd, eveneens afkom-
stig uit Moordrecht, en een winnaar
van de kandidatengroep die niet al-
leen bij De IJssel maar ook bij nog

twee andere Zuidplasverenigingen
actief is. Ook in de Vink groep een
herhaling van zetten, oud-voorzitter
en erelid Panc Vink was voor de
derde maal in successie ‘de beste
Vink’.
Dan was er de finale om de K.O.-
beker, een Frankenslag. Met als win-
naar een oud-clubkampioen (1997)
kwam er een nieuwe naam op de
beker. Hij laat zelf zien hoe dit in zijn
werk ging.  
Clubkampioen Pim te Lintelo prolon-
geerde zijn titel, zijn derde op rij en
vijfde in totaal. In dit nummer een
verslag van de laatste periode
waarin hij zijn concurrent die de drie
voorgaande periodes de ranglijst
aanvoerde beentje lichtte. De slot-
ranglijst laat zien wie er goed en
minder goed presteerde. 
Een tiental jeugdleden, beduidend
minder dan vorig seizoen, streden
om de titel bij de jeugd zo leert de
slotranglijst. Ook hier een nieuwe
winnaar. Na eenmaal een derde en
tweemaal een tweede plaats was de
hoogste plek op het podium ditmaal
voor Neal Twigt. De twee andere po-
diumplaatsen gingen buitengaats, de
tweede plaats naar de nummer vier
van vorig seizoen, Sjoerd Steenber-
gen uit Boskoop en de derde naar
Jeroen Pons uit Gouderak.  
Bij de RSB vergaderingen is het de

laatste jaren ‘comedy capers’. Het
verslagvan de voorjaarsvergadering
spreekt voor zich. Hierin valt ook te
lezen waarom de inspanningen van
De IJssel om van de viertallencom-
petitie een volwaardige competitie te
maken opnieuw faalden. Onderwerp
van discussie was ook de toekomst
van de KNSB waarvoor een extra
vergadering werd ingelast. Een bui-
tenstaander laat daar zijn licht over
schijnen. 
Aandacht verdient zeker de bijdrage
over de selectie van het nieuwe
logo. Het verdient aanbeveling hier-
voor de kleureneditie op de website
te bekijken. Voorts is er nog de 
historische ranglijst van de RSB-
deelname en nieuws van de toer-
nooivelden. In de rubriek uit de
media tenslotte nieuws over 
schakende hockeyers, diefstal van
schaakstukken, schaakspelen in het
Rijksmuseum, schaken en politiek 
in de Oekraïne, een EK zonder 
Europese toppers en hoe Giri de
toernooiwinst van Carlsen verknalde.  
De redactie wenst alle lezers een
prettige vakantie en veel leesplezier
met dit nummer of de kleureneditie
op de website. Het volgende 
nummer zal naar verwachting in 
november verschijnen. Bijdragen
hiervoor zijn als altijd van harte 
welkom.
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van de redactie

afsluiting jubileumseizoen met ledenvergadering 
en snelschaak

Twintig leden evalueerden op de ledenvergadering op 30 juni de activiteiten van het afgelopen schaakseizoen. Kritiek was er
nauwelijks wel de nodige waardering. Aandachtspunten die het bestuur meekreeg waren: de afwezigheidswaardering in het
competitiesysteem, de groepenscheiding bij het toernooi om de Zilveren Dame en meer publiciteit voor het jeugdschaak. De
wijziging van het speeltempo bij de RSB competitie komend seizoen zal ook in de clubcompetities worden gevolgd. Indien
het niet lukt een derde team te bemannen, zal de mogelijkheid worden geboden om RSB wedstrijden te spelen door deel-
name met een tweede viertal. 
Vervolgens werd het seizoen afgesloten met een snelschaakwedstrijd waaraan werd deelgenomen door zestien leden ver-
deeld over twee groepen met het navolgende resultaat:

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

1. Pim te Lintelo x ½ 1 1 1 1 1 1 6½ 1. Arie Macdaniël jr x 1 0 1 1 1 1 1 6

Sjaak in 't Veld ½ x 1 1 1 1 1 1 6½ 2. Wim Mulder 0 x 1 1 0 1 1 1 5

3. Arie Macdaniël sr 0 0 x 1 ½ 1 1 1 4½ 3. Aad vd Berg 1 0 x 0 1 1 ½ ½ 4

4. Panc Vink 0 0 0 x 1 1 1 1 4 4. Stefan Lipschart 0 0 1 x 1 0 1 ½ 3½

5. Mick vd Berg 0 0 ½ 0 x 0 1 1 2½ 5. Jan Vink 0 1 0 0 x 1 0 1 3

6. Aad vd Meer 0 0 0 0 1 x 1 0 2 6. Leen Boonstra 0 0 0 1 0 x 1 1 3

7. Ton van Smirren 0 0 0 0 0 0 x 1 1 7. Jitse Macdaniël 0 0 ½ 0 1 0 x 1 2½

8. Jan vd Dorpel 0 0 0 0 0 1 0 x 1 8. Teus Boere 0 0 ½ ½ 0 0 0 x 1



Op 17 mei was het weer zo ver, De
Zespunt in Moordrecht werd gevuld
met deelnemers aan 
het al weer 19e VINK Zuidplas Top 12
toernooi. Hoewel de organisatie inmid-
dels een routineklus is, kostte het de
organisatoren, Aad van den Berg en
Gerard van der Wouden met steun van
Aad van der Meer, toch nog de nodige
hoofdbrekens. Dankzij de contactper-
sonen Kevin Bakker (Moerkapelle),
Nico Dannis (WSV) en Edo Pouwelse
(Nieuwerkerk) en diverse jeugdleiders
konden die echter voor een groot deel
worden opgelost. Gelukkig kon Moer-
kapelle ditmaal wel met een viertal
aanwezig zijn en ging de vierkamp dus
weer als vanouds tussen de vier teams
Zuidplasteams. Alleen voor de kandi-
datengroep kwamen zij een persoon te
kort. Die kon door De IJssel uit eigen
kring worden aangevuld. Problemen
waren er met name bij de bezetting
van de jeugdgroep. Aad van der Meer
die dit voor zijn rekening nam werd ge-
hinderd door een niet reagerende
jeugdleider en onbeantwoorde emails
vanwege vakantie. 
Het administratieve werk was als altijd
in handen van de secretaris van De
IJssel met forse steun van zijn echtge-
note. Ook dit jaar verzorgde Leo
Schmahl, een vriend van de voorzitter,
voor een pro deo reproductie van de
affiches. Op de wedstrijddag zelf was
de wedstrijdleiding in goede handen
van Gerard van der Wouden, Aad en
Mick van den Berg bij de senioren-
groepen, Ton van Smirren bij de jeugd
en Ronald Mandersloot bij de Vink
groep. Daarnaast natuurlijk veel be-
reidwillige handen die hielpen met het
opzetten en opruimen van het speel-
materiaal en Arie en Geko Reijm die
paraat stonden voor de horecaservice.
Ter omlijsting was er een fotoreportage
van de voorgaande editie en de nodige

fotoboeken met herinneringen aan
voorgaande toernooien. Als extra at-
tentie was er voor elke deelnemer een
exemplaar van de jubileumeditie ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan.
Mick van den Berg en Ab Scheel
(RSB-website) zorgden er voor dat ook
van deze toernooi-editie de hoogte-
punten op de gevoelige plaat werden
vastgelegd. 
Na de opening door de IJsselvoorzitter
gaf ditmaal directielid Bauke Vink van
sponsor Bouwbedrijf Vink & Zn het
startsein voor het toernooi. Hij deed

dit, na de toezegging dat ook voor de
20e editie op Bouwbedrijf Frans 
Vink & Zn als sponsor kon worden ge-
rekend, met het uitvoeren van de eer-
ste zet aan het bord van titelverdediger
Henk-Jan Evengroen. Geen wethou-
der van de gemeente Zuidplas ditmaal.
Het voltallige gemeentebestuur was
vanwege een kennismakingsweekend,
nasleep van de recente gemeente-
raadsverkiezingen, verhinderd.  

In de hoofdgroep, de invitatiegroep,
was titelverdediger Henk-Jan Even-
groen uit Moordrecht, actief bij Messe-
maker 1847 in Gouda, natuurlijk van
de partij evenals de clubkampioenen
Pim te Lintelo (De IJssel), Hans Ranft
(Nieuwerkerk a/d IJssel) en Arjan Hen-
nink (WSV). Jesse van Elteren, de
clubkampioen van Moerkapelle, stond

op het punt vader te worden
en was om die reden niet
aanwezig en ook de win-
naar van de kandidaten-
groep 2013, Jeroen
Eijgelaar van Nieuwerkerk
a/d IJssel en was verhin-
derd. Door zijn derde plaats
achter clubkampioen Pim te
Lintelo in de rapidcompetitie
bij De IJssel was ook Frank
Visser verzekerd van deel-
name. Nummer twee, Léon
Jacobse, kon vanwege ver-

blijf in Engeland niet deelnemen. Het
twaalftal werd vol gemaakt met de be-
schikbare schakers met de op dat mo-
ment (april) hoogste rating in de
Zuidplasregio t.w. de bij het Goudse
Messemaker 1847 spelende Jan
Evengroen uit Moordrecht, Tjerk Tinga
en Rob Hoogland van Nieuwerkerk a/d
IJssel, Barthold Jansen van WSV en
Dick Bac, Gerard van Ommeren en
Wouter Vroegindeweij van Moerka-
pelle. Oud-winnaar en veelvuldig deel-
nemer Dick Brus uit Nieuwerkerk a/d
IJssel heeft het clubleven vaarwel ge-
zegd en zijn buurman Marcel Glisse-
naar, eveneens een oud-winnaar, vindt
het speeltempo niet aantrekkelijk.
Kortom vrijwel alle toppers uit het Zuid-
plasgebied waren present.
Tijdens het toernooi bleek al snel dat
het voor de favorieten, beiden Even-
groenen, geen gemakkelijke dagje zou
worden. Jan Evengroen moest al di-
rect een nederlaag incasseren tegen
de kampioen van De IJssel Pim te 
Lintelo en die pakte in de tweede
ronde ook een halfje tegen Henk-Jan
Evengroen. Waddinxvener Barthold
Jansen trakteerde zelfs beiden op een
nederlaag. Ook de Waddinxveende
kampioen Arjan Hennink, inmiddels in-
gelijfd door het Goudse Messemaker
1847, ging met 4 uit 5 goed van start.
Halfweg het toernooi na de zevende
ronde waren er vier koplopers, behalve
de goed gestarte Pim te Lintelo en
Arjan Hennink waren dat Henk-Jan
Evengroen en Moerkapellenaar 
Gerard van Ommeren. Met een halve
punt achterstand volgden Jan Even-
groen en Barthold Jansen. In de laat-
ste vier ronden verspeelden Pim te
Lintelo met 1½ uit 4  en Arjan Hennink
met 1 uit 4 hun podiumkansen. Jan
Evengroen maakte met 6½ uit 7 zijn
slechte start meer dan goed, maar
bleef toch een halfje achter op zijn
zoon Henk-Jan die finishte met een
honderd procent score in de laatste vijf
ronden. De derde plaats ging naar
Barthold Jansen en Gerard van Om-
meren, die alleen tegen de toernooi-
winnaar het onderpit dolf maar met vijf
remises te veel punten verspeelde,
werd vierde. Met zijn vijfde plaats deed
Pim te Lintelo het aanmerkelijk beter
dan vorig jaar toen hij als laatste 
eindigde. 

4

I J s s e l s c h a a k  1 0 3

henk-jan evengroen prolongeert titel op
19e VINK zuidplas top 12-toernooi

Top 12 historie.



De onderlinge resultaten:

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

1. Henk-Jan Evengroen (MM)    x ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 9

2. Jan Evengroen (MM) ½ x 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 8

3. Barthold Jansen (W) 1 1 x ½ ½ 0 0 1 ½ 1 1 1 7½

4. Gerard van Ommeren (M) 0 ½ ½ x ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 7½

5. Pim te Lintelo (IJ) ½ 1 ½ ½ x 0 0 1 1 1 0 1 6½

6. Wouter Vroegindewij (M) 0 0 1 0 1 x 1 0 0 1 1 1 6

7. Arjan Hennink (W) 0 0 1 ½ 1 0 x 1 1 0 ½ 1 6

8. Dick Bac (M) 0 0 0 ½ 0 1 0 x 0 ½ 1 1 4

9. Frank Visser (IJ) 0 0 ½ 0 0 1 0 1 x ½ ½ 0 3½

10. Hans Ranft (N) 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ x 1 0 3

11. Rob Hoogland (N) 0 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ 0 x ½ 2½

12. Tjerk Tinga (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ½ x 2½

Totaal na elke ronde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Henk-Jan Evengroen (MM)    1 1½ 2½ 3 4 4 5 6 7 8 9

2. Jan Evengroen (MM) 0 1 1 1½ 2½ 3½ 4½ 5½ 6½ 7½ 8

3. Barthold Jansen (W) ½ ½ 1½ 2½ 2½ 3½ 4½ 5 6 6½ 7½

4. Gerard van Ommeren (M) ½ 1 2 3 3½ 4½ 5 5 6 7 7½

5. Pim te Lintelo (IJ) 1 1½ 2½ 3½ 4½ 4½ 5 5½ 5½ 6½ 6½

6. Wouter Vroegindewij (M) 0 1 1 1 2 3 3 4 4 5 6

7. Arjan Hennink (W) ½ 1½ 2½ 3½ 4 4 5 5 6 6 6

8. Dick Bac (M) 0 ½ 1½ 2½ 2½ 2½ 2½ 3½ 4 4 4

9. Frank Visser (IJ) 1 1 1 1 2 2 2 2½ 2½ 3 3½

10. Hans Ranft (N) 0 1 1 1 1 2 2 2 2½ 2½ 3

11. Rob Hoogland (N) ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1½ 1½ 1½ 2½

12. Tjerk Tinga (N) 1 1 1 1 1 2 2½ 2½ 2½ 2½ 2½

die viel uit in het voordeel van de jong-
ste deelnemer bij de seniorengroepen
Mart-Jan Luteijn. Voor De IJssel was
Arie Macdaniël jr hier voor het eerst
van de partij. Na een prima start met 2
uit 2 volgden vijf nullen, maar met 2 uit
4 in de laatste ronden bleef hij de
vierde deelnemer van De IJssel, Sjaak
in ’t Veld, een halfje voor. Voor beiden
winst tegen Edo Pouwelse, een uitslag
die er zijn mocht.   
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Onder toeziend oog Van Ronald Mander-
sloot is Pim te Lintelo (l) hier op weg naar
de winst tegen Jan Evengroen.

Henk-Jan Evengroen, voor de derde maal
winnaar VINK Top-12.

De enige nederlaag van Henk-Jan Even-
groen tegen de goed op dreef zijnde 
Bartold Jansen.

Spannend was het eveneens in de
kandidatengroep met door de vereni-
gingen aangewezen deelnemers. Na
acht ronden ging Hans Lodeweges
met 6½ punten aan de leiding gevolgd
door Ad Multem en de voor WSV uit -
komende Wim Mulder met een punt
achterstand. In de slotronden ver-
speelde Lodeweges zijn voorsprong
met twee nederlagen en Ad Multem
kwam zelfs niet verder dan 1 uit 5.

Wim Mulder leed alleen een nederlaag
tegen de slecht op dreef zijnde favoriet
Edo Pouwelse en bleef met daarnaast
nog een tweetal remises Hans Lode-
weges een halfje voor. Hij verdiende
daarmee een plaats in de invitatie-
groep van 2015. Met een gelijk onder-
ling resultaat voor Ad Multem en
Ronald Dannis en Mart-Jan Luteijn
moest de SB-score de beslissing bren-
gen voor de derde podiumplaats en



De onderlinge resultaten: 

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

1. Wim Mulder (W) x 1 1 ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 1 8

2. Hans Lodeweges (IJ) 0 x 0 1 1 1 ½ 1 0 1 1 1 7½

3. Mart Jan Luteijn (W) 0 1 x 0 1 1 1 ½ 0 0 1 1 6½

4. Ad Multem (IJ) ½ 0 1 x 0 0 1 1 1 1 0 1 6½

5. Ronald Dannis (W) 0 0 0 1 x 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 6½

6. Cees Klein (N) ½ 0 0 0 0 x ½ ½ 1 ½ 1 ½ 6

7. Wilfried Graveland (N) ½ ½ 0 0 ½ 0 x 1 ½ ½ 1 ½ 5

8. Edo Pouwelse (N) 1 0 ½ 0 0 0 0 x 1 1 1 0 4½

9. Kevin Bakker (M) 0 1 1 0 0 ½ ½ 0 x 0 0 1 4

10. Arie Macdaniël jr (IJ) ½ 0 1 0 0 0 ½ 0 1 x ½ ½ 4

11. Hans Geerling (M) 0 0 0 1 ½ ½ 0 0 1 ½ x ½ 4

12. Sjaak in 't Veld (IJ) 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ x 3½

Totaal na elke ronde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Wim Mulder (W) 1 2 2½ 3½ 4 4½ 5½ 5½ 6½ 7 8

2. Hans Lodeweges (IJ) 1 2 3 4 5 5 6 6½ 6½ 7½ 7½

3. Mart Jan Luteijn (W) 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6½

4. Ad Multem (IJ) 1 2 3 4 5 5½ 5½ 5½ 5½ 6½ 6½

5. Ronald Dannis (W) 0 ½ 1½ 1½ 2½ 2½ 3½ 4½ 5½ 6 6½

6. Cees Klein (N) ½ 1½ 1½ 2½ 3 3½ 4½ 4½ 5 5 6

7. Wilfried Graveland (N) 0 0 ½ ½ 1½ 2 2½ 3 3½ 4½ 5

8. Edo Pouwelse (N) 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4½

9. Kevin Bakker (M) 0 0 0 0 0 1 1½ 2½ 3 3 4

10. Arie Macdaniël jr (IJ) 1 2 2 2 2 2 2 2½ 3 3½ 4

11. Hans Geerling (M) 0 ½ 1 2 2 2½ 2½ 3½ 3½ 3½ 4

12. Sjaak in 't Veld (IJ) ½ ½ 1 2 2 2½ 2½ 3 3 3½ 3½

gelijk en verloren een duel tegen Nieu-
werkerk. Voor nummer vier Moer -
kapelle (Henk Doornheim, Ron Droog,
Sander Marijt en Jojanneke Weijer-
mars) bleef het bij gelijke spelen tegen
De IJssel en WSV. Van Nieuwerkerk
a/d IJssel werd tweemaal verloren.
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Winnaar Wim Mulder in actie tegen 
Ad Multem.

Edo Powelse (r) geen probleem voor Hans
Lodeweges die tweede werd.

In de dubbele vierkamp tussen viertal-
len van de Zuidplasverenigingen ging
de eerste prijs naar het team van Nieu-
werkerk a/d IJssel (Ben Balm, Hans
Dijkers, Han Everaars en Leen Klein).
Zij wonnen tweemaal van Moerkapelle
en eenmaal van De IJssel en WSV.
Nummer twee, het team van De IJssel

(Leen Boonstra, Stefan Lipschart, Arie
Macdaniël sr en Aad van der Meer)
speelden zowel tegen Moerkapelle als
WSV tweemaal gelijk en won en ver-
loor eenmaal van Nieuwerkerk a/d IJs-
sel. Het team van WSV bestaande uit
Nico Dannis, Theo Goor, René Klei-
weg en Albert Prins speelden vijfmaal

Het team van Nieuwerker a/d IJssel. vlnr
Han Everaars, Leen Klein, Ben Balm en
Hans Dijkers, de winnaars van de vier-
kamp.

Tweede plaats in de vierkamp voor het
team van De IJssel. vlnr Leen Boonstra,

Stefan Lipschart, Arie Macdaniël sr. en 
Aad van der Meer.



De eindstand:

1 2 3 4 mp bp

1. Nieuwerkerk a/d IJssel x 2 3 4 9 16

2. De IJssel 2 x 2 2 6 11½

3. WSV 1 2 x 2 5 11½

4. Moerkapelle 0 2 2 x 4 9

Op de voorgrond rechts de ‘beste Vink’, ook
dit jaar weer Panc Vink.
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In de Vink groep streden familieleden
van de sponsor ook dit jaar om ‘de
beste Vink’. Door omstandigheden dit-
maal geen twaalf maar negen Vinken.
Bas, Henk en Machiel moesten afha-
ken. Titelverdediger Panc werd met
7½ punten opnieuw eerste en vervol-
gens 2. Jan 7,  3. Frans sr 6, 4. Peter
sr 4, 5. Frits 4, 6. Frans jr 3, 7. Bauke
2, 8. Michel 1½, 9. Peter jr 1. 

Voor de twaalfde maal was er ook een
jeugd top-12 voor jeugdspelers tot en
met 12 jaar. Met een honderd procent
score legde Tobias Lipschart, inmid-
dels net als zijn broer Olivier van De
IJssel verkast naar Klim-Op, hier net
als vorig jaar beslag op de eerste
plaats. Evenals vorig jaar ook nu een
tweede plaats voor Neal Twigt van De

IJssel, maar in tegenstelling tot vorig
jaar verloor hij behalve tegen Tobias
nu nog twee partijen. Dankzij het on-
derlinge resultaat bleef hij Simon 
Graveland, de nummer een van 
Nieuwerkerk a/d IJssel, die evenveel
punten scoorde, net voor. Een aantal
jeugdspelers van De IJssel konden
wegens andere verplichtingen 

(scouting, voetbal) niet mee doen. Wel
van de partij was Daan van Bruchem,
pas een aantal maanden jeugdlid bij
De IJssel. Hij boekte met vier winstpar-
tijen een prima resultaat en scoorde
anderhalve punt meer dan Max Dul, de
derde speler voor De IJssel.

Tobias Lipschart opnieuw winnaar van de
jeugd top-12.

De deelnemers aan de jeugd top-12.

De resultaten in de jeugdgroep: 

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

1. Tobias Lipschart (K) x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2. Neal Twigt (IJ) 0 x 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8

3. Simon Graveland (N) 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8

4. Ruben op 't Root (N) 0 0 1 x ½ 1 1 1 0 1 0 1 6½

5. Twan Tromp (W) 0 1 0 ½ x 0 1 1 1 ½ 1 ½ 6½

6. Oliver Lipschart (K) 0 1 0 0 1 x 1 0 0 1 1 1 6

7. Camiel vd Stoep (W) 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5

8. Daan van Bruchem (IJ) 0 0 0 0 0 1 0 x 1 0 1 1 4

9. Sven Maasland (N) 0 0 0 1 0 1 0 0 x 1 ½ ½ 4

10. Max Dul (IJ) 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 x 1 0 2½

11. Léonie Gareman (W) 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ 0 x 1 2½

12. Christiaan Mulder (N) 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 0 x 2



De verenigingsprijs voor het beste
totaalresultaat ging naar WSV uit 
Waddinxveen. Zij verzamelden gemid-

deld per deelnemer (excl. jeugd) in 
totaal 18,8 punten. Vooral dankzij het
goede resultaat in de vierkamp ging de

tweede plaats hier naar Nieuwerkerk
a/d IJssel. 
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De resultaten per vereniging:

inv kan vkp tot

1. WSV 6,8 7,0 5,0 18,8

2. Nieuwerkerk a/d IJssel 2,7 5,2 9,0 16,9

3. De IJssel 5,0 5,4 6,0 16,4

4. Moerkapelle 5,8 4,0 4,0 13,8

(K= Klim-Op, M=Moerkapelle, MM=Messemaker 1847, N=Nieuwerkerk a/d IJssel,
IJ=De IJssel, W=WSV (Aad)

ad multem op niveau

bij rotterdam open

2014

In Wijkcentrum “De Orient”, het
club lokaal de organiserende ver-
eniging SO Rotterdam vond van
19 februari tot en met 4 juni gedu-
rende tien clubavonden het door
ER Capital gesponsorde Open
Kampioenschap 2014 van Rotter-
dam plaats. Zesenzestig deelne-
mers telde het toernooi. Onder hen
ook IJsselspeler Ad Multem. In de
eerste ronden waren Ron van
Leeuwen (SO Rotterdam, 1467) en
Aldo Oxener (Woerden, 1631) geen
probleem. Tegen Hans van Nieu-
wenhuizen (Krimpen a/d IJssel,
1893) en Messemaker Henk-Jan
Evengroen (2152) moest hij echter
een nul incasseren. Met vervolgens
vijf remises op rij tegen respectie-
velijk Cor de Wit (Charlois Euro-
poort, 1996), Razvan Ioan
(RSC-Belgisch Park, 1703), Bert
van Brussel (Krimpen a/d IJssel,
1765) en Marius Strijdhorst (SO
Rotterdam, 1917) eindigde hij met
5½ uit 10 en een TPR van 1824 op
plaats 22. 
Toernooiwinnaar werd Jos van der
Kaap (RSR Ivoren Toren 2205) met
8 punten. Hij ging met de hoofdprijs
van 550 euro naar huis. Nathaniël
Spaan (RSR Ivoren Toren, 2187)
werd met hetzelfde puntenaantal
tweede en de jeugdige Liam Vrolijk
(Messemaker 1847, 1865) werd
derde, goed voor respectievelijk
300 en 200 euro.



Met een overvolle agenda zag het er
naar uit dat het een latertje zou wor-
den op de 169e Algemene vergadering
van de RSB op 14 mei. Naast door het
bestuur geagendeerde begroting en
reglementswijzigingen diverse voor-
stellen van verenigingen, de prijsuitrei-
king van de RSB-competitie en tot slot
nog een discussie over de toekomst
van de KNSB. Dat vereist een strakke
regie en het ontbreken daarvan had
zijn consequenties. De vergadering
bleek slecht voorbereid en duidelijk
werd dat er van een goede communi-
catie tussen de bestuursleden weinig
sprake was. Hieronder de diverse de
diverse onderwerpen die ter tafel kwa-
men of juist niet.

contributie met een euro omhoog
Vanwege een inflatiecorrectie van de
KNSB wordt de contributie van de
RSB-leden met een euro verhoogd.
Begroot wordt dat de RSB-leden dan
gezamenlijk circa 62.000 euro betalen.
Daarvan gaat dan 60.000 euro naar de
KNSB. Voor de RSB-activiteiten is dan
2.000 euro beschikbaar. Dat is niet vol-
doende, er wordt een verlies begroot
van circa 900 euro. Reden is dat de
RSB de helft van de vier euro verho-
ging vanwege het vervallen van NOC/
NSF-subsidie aan de KNSB niet door-
berekend aan de leden. De reserves
van de RSB zijn op dit moment vol-
doende om het tekort op te vangen.
De contributieverhoging werd met al-
gemene stemmen aangenomen.

invoering van het fischertempo
in de rsb-competitie
Voorgesteld werd het speeltempo voor
de RSB-competitie te wijzigen in 100
minuten voor de gehele partij met 5
seconden extra tijd per zet van af de
eerste zet. Voor de notatieplicht geldt
dan dat wanneer een speler voor de
eerste maal vijf minuten over heeft op
zijn klok dat hij dan voor het restant
van de partij niet verplicht meer is om
te noteren. Met twee verenigingen
tegen werd dit voorstel aangenomen.

het gebruik van mobiele 
telefoons
De wijziging van het FIDE-reglement
per 1 juli a.s. noopte tot aanpassing
van het RSB-reglement. In dit opzicht
volgt de RSB niet de strenge regelge-
ving van de FIDE, waar het tijdens de
wedstrijd verboden is om mobiele tele-
foons of andere elektronische commu-

nicatiemiddelen in het spelersgebied
bij zich te hebben. Het idee is dat een
speler een mobiele telefoon of ander
elektronisch communicatiemiddel wel
bij zich mag hebben. Deze dient echter
natuurlijk tijdens de partij uit te staan.
Mocht deze wel een geluid geven, dan
volgt eerst een waarschuwing voor de
betreffende speler; een tweede keer
afgaan bij dezelfde speler wordt be-
straft met een nul. Het gebruik van een
mobiele telefoon of ander elektronisch
hulpmiddel tijdens de partij wordt ech-
ter direct bestraft met een nul. 
Het voorstel wijkt af van het huidige
reg lement waarbij bij het afgaan van
een mobiele telefoon alle spelers een
waarschuwing krijgen en indien er
daarna nog een telefoon afgaat de be-
treffende speler wordt bestraft met een
nul. In het voorstel krijgt alleen de eer-
der gewaarschuwde speler een nul. 
Dit was tegen het zere been van een
aantal verenigingen, zij wilden de oude
regel handhaven. Bij stemming was de
meerderheid van de verenigingen voor
het bestuursvoorstel, maar doordat
een aantal vooral grote verenigingen
tegen waren, werd het voorstel op
basis van ledentallen met tien stem-
men meer verworpen. In de septem-
bervergadering komt er een nieuw
bestuursvoorstel. 

reglementkronkels (nog) niet
gladgestreken
Uit de 2e klasse van de RSB promo -
veren volgens het reglement de drie
groepswinnaars en de beste nummer
twee. Die beste nummer twee dit sei-
zoen was tot ieders verbazing niet het
team van De Pionier dat in klasse 2A
met hetzelfde aantal matchpunten (12
uit 7), maar met minder bordpunten,
achter De IJssel 1 tweede was gewor-
den. In klasse 2B eindigde Spijkenis -
se 3 met 11 uit 7, een matchpunt
minder dus, en in klasse 2C ging de
tweede plaats naar Charlois Europoort
5 met 8 uit 6. Omdat in klasse 2C maar
zes wedstrijden werden gespeeld be-
paalt dan volgens het RSB-competitie-
reglement het gemiddeld aantal
bordpunten per wedstrijd wie als
tweede team promoveert. Dat gemid-
delde was bij De Pionier 5,43 (38 uit 7),
bij Spijkenisse 3 5,50 (38½ uit 7) en bij
Charlois Europoort 5 was dit 5,17 (31
uit 6). De tweede promotieplaats ging
dus naar Spijkenisse 3 ondanks dat dit
team een matchpunt minder scoorde
dan het team van De Pionier.

Hetzelfde deed zich voor bij de degra-
datie uit de 2e klasse. Behalve de
nummers 7 en 8 moesten er dit sei-
zoen twee teams extra degraderen.
Erasmus 3 scoorde 6 uit 7 met 23
bordpunten, Hoeksewaard 1 5 uit 7
met 22½ uit 7 en Ridderkerk 1 2 uit 6
met 20½ punten. Voor de hand ligt dat
Ridderkerk het haasje zou zijn, maar
dat was volgens het reglement niet het
geval. Het bordpuntengemiddelde van
Erasmus bedroeg 3,28, van Hoeks-
ewaard 3,21 en van Ridderkerk 3,42.
Ondanks maar twee matchpunten dus
geen degradatie voor Ridderkerk!
Voor deze vergadering diende De Pio-
nier een voorstel in om indien het aan-
tal gespeelde wedstrijden per groep
niet gelijk is voor de ontbrekende wed-
strijd in plaats van het gemiddeld aan-
tal bordpunten een fictieve uitslag toe
te voegen op basis van het gemid-
delde aantal bordpunten. Toegepast
op de bovengenoemde situatie zou dit
betekenen dat Charlois Europoort 5
dan 5,17 bordpunten en 2 matchpun-
ten zou krijgen voor de fictieve wed-
strijd. De volgorde wordt vervolgens in
de eerste plaats bepaalt door de
matchpunten en in dat geval zou de
promotieplaats naar De Pionier gaan.
Bij de degradatie zou Eras mus 3 de
dans ontspringen. Ridderkerk zou voor
de fictieve wedstrijd 0 matchpunten en
3,4 bordpunten krijgen en met een to-
taal van 2 matchpunten samen met
Hoeksewaard degraderen.
In een schriftelijke reactie verklaarde
de competitieleider tegen het voorstel
te zijn omdat er gebruik gemaakt wordt
van een fictieve wedstrijd. Een alterna-
tief zou volgens hem kunnen zij om bij
de teams met zeven wedstrijden de
wedstrijd tegen het laagst geëindigde
team te laten vervallen.
Vanwege tijdgebrek komt het voorstel
pas in de eerstvolgende RSB-vergade-
ring aan de orde. 

aanpassing invalregeling ter
voorkoming van competitiever-
valsing in rsb-competitie
In de promotieklasse eindigde Spijke-
nisse 2 met twee punten achterstand
als tweede achter De Willige Dame.
Een belangrijke rol in die eindstand
speelde het resultaat tegen RSR Ivo-
ren Toren 3. In de onderlinge wedstrijd
(7e ronde) speelden bij RSR Ivoren
Toren de niet opgegeven Rob van der
Plas (2123) en Peter Torcynski (2049)
als invaller aan de eerste twee borden.
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Beide spelers waren voor geen enkel
team aangemeld en dus speelgerech-
tigd. Het was de enige wedstrijd
waarin beiden meespeelden. Van het
oorspronkelijk door RSR Ivoren Toren
opgegeven team bedroeg de hoogste
rating 1943, een ratingverschil van res-
pectievelijk +180 en +106. De laagste
ratinghouder van RSR Ivoren Toren 2
had een rating van 1789. een rating-
verschil van 334+ respectievelijk 254+.
Een vorm van competitievervalsing
vond de vereniging Spijkenisse. Om
die reden werd een voorstel voor aan -
passing van het competitiereglement
ingediend analoog aan het competitie-
reglement van de KNSB-competitie.
De aanvulling: Invallen is toegestaan
wanneer de KNSB-rating en als hij
geen KNSB-rating heeft, de FIDE-
rating (aan het begin van het seizoen)
van de invallende speler niet hoger is
dan 40+ de rating van de hoogste 
ratinghouder van het team waarin
wordt ingevallen of niet hoger is dan
de rating van de laagste ratinghouder
van het eerstvolgende team van de-
zelfde vereniging.
Ook dit voorstel komt vanwege tijdge-
brek komt het voorstel pas in de eerst-
volgende RSB-vergadering aan de
orde.  De competitieleider is in ieder
geval tegen o.a. vanwege de sterke
toename van de administratieve last
voor de competitieleider.

invoering van een structuur
voor de viertallencompetitie
Na het uitblijven van de door het RSB-
bestuur toegezegde agendering van
aanpassing van de viertallencompetitie
besloot De IJssel zelf een voorstel in
te dienen. Sinds de start, aldus het
voorstel van De IJssel, wordt gespeeld
in één klasse met afhankelijk van de
deelname meerdere groepen. De com-
petitie zou door de mogelijkheid van
promotie en degradatie aan aantrek -
kelijkheid winnen, naar onze mening
ook voor sterkere spelers, indien deze
competitie in navolging van de acht -
tallencompetitie wordt uitgebouwd tot

een competitie met meer dan één
klasse met een promotie en degra -
datieregeling. In eerste instantie zou
volstaan kunnen worden met twee
klassen. De winnaar van de hoogste
klasse wordt dan kampioen viertallen-
competitie. 
Uit de vergadering kwam geen enkel
‘tegen’geluid, maar wel vanachter de

bestuurstafel. Volgens de competitie-
leider wordt de viertallencompetitie
dan onplanbaar. Diverse suggesties uit
de vergadering werden naar de prul-
lenmand verwezen. Het voorstel werd
vervolgens niet in stemming gebracht,
maar verschijnt volgende vergadering
weer op de agenda. 
‘Tot slot werd over een wijzigingsvoor-
stel m.b.t. de viertallencompetitie ge-
discussieerd maar dit leidde helaas tot
niets. Frustrerend voor de 50-jarige De
IJssel die zich al jaren inzet voor een
(volwaardige) viertallencompetitie.
Voorgesteld werd dit weer een seizoen
uit te stellen. Ondanks de vele prakti-
sche bezwaren die de competitieleider
uiteenzette ben ik het met de bestuur-
ders van De IJssel eens dat we meer
moeten denken in termen van nieuwe
uitdagingen en er op korte termijn be-
zien moet worden of er (onorthodoxe)
oplossingen voorhanden zijn voor een
aangepaste viertallencompetitie in het
nieuwe seizoen. Waar een wil is, is

een weg’ aldus een persoonlijke im-
pressie van oud-voorzitter Teun Kore-
vaar 

de toekomst van de knsb
Elders in dit nummer een uitgebreid
verslag (De Toekomst van de KNSB:
commentaar van de zijlijn). 

veel prijzen voor capelse
schaakvereniging
De vertegenwoordigers van CSV kon-
den tijdens de prijsuitreiking door com-
petitieleider Arrian Rutten voor het
kampioenschap van al hun teams (3)
de kampioensprijs in ontvangst
nemen. Daarnaast werd de vereniging
ook nog winnaar van de RSB-beker.
Door de promotie van hun eerste team
naar de promotieklasse kunnen zij ko-
mend seizoen meestrijden om het
RSB-kampioenschap. Die prijs ging nu
naar De Willige Dame uit Dordrecht.
Voor het kampioenschap van De IJssel
1 mocht ook de voorzitter van De IJs-
sel een waardebon van 25 euro in ont-
vangst nemen. (Zie ook De RSB
competitie 2013/2014, elders in dit
nummer)

rondvraag
Een goed voorbeeld van de capacitei-
ten van het RSB-bestuur openbaarde
zich bij de rondvraag. Na invoering van
de on-line ledenadministratie per 1-1-
2014 moest het huishoudelijk regle-
ment en competitiereglement worden
aangepast. In de huidige reglementen
staat dat lidmaatschap en speelge-
rechtigheid is geregeld na inschrijving
door de RSB-ledenadministrateur. Dat
was nu sinds 1 januari niet meer het
geval. Ondanks dat de ledenadmini-
strateur het bestuur daar meerde
malen op had geattendeerd, waren de
reglementen niet aangepast. Het komt
er op neer dat in feite ieder na 1-1-
2014 aangemeld lid geen lid is en dus
ook niet speelgerechtigd is voor de
RSB-competities. (Aad)
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Het betoog van de voorzitter van De IJssel
mocht niet baten.

ontwikkeling ledental knsb

Na een stijgend ledental van 15.000 in
1963 tot ruim 3.000 in 1993 daalde dit
daarna tot circa 2.000 in 2009. Daarna
was er weer een lichte stijging tot 24.000,
maar die zette niet door en inmiddels is
het ledental weer dalende. Per 1-1-2013
zijn er 21.000 leden. De daling betreft
dan met name de verenigingsleden. Het

aantal individuele leden (internetleden,
ratingleden, SpeelZ lidmaatschappen bij
kinderen) stijgt nog steeds en is vanaf
2006 gegroeid tot circa 4.000.  
Een vanaf 1993 dalend ledental was er
ook bij de dammers, maar niet bij de
bridgers. Tot 2000 bleef hier net als bij
het totaal aantal sporters het ledental stij-

gen. Inmiddels stagneert echter ook de
toename van het aantal bridgers. Het
aandeel van de schaaksport in het totaal
van de georganiseerde sporters is in
ruim 50 jaar gezakt van 0,96% naar
0,49%. Gezamenlijk is het aandeel van
de denksporters overigens niet meer dan
circa 3%.



Het algemene beeld in de schaak -
wereld, gebaseerd op de ervaringen
van alledag, is dat enerzijds het leden-
bestand veroudert en dat anderzijds
veel kinderen beginnen met schaken,
maar bij de overgang van het basis-
naar het voortgezet onderwijs massaal
afvallen. Het aantal leden stijgt scherp
tot het 12e levensjaar. Daarna treedt
weer een scherpe daling op tot 19 jaar.
Dit geldt zowel voor de verenigings -
leden als voor alle KNSB-leden 
tezamen, dus inclusief o.a. de SpeelZ-
leden. In mei 2013 waren er 840 leden
van 12 jaar en 117 van 19 jaar. Dat is
een verval van 86%. Na 19 jaar is het
ledenaantal stabiel tot ongeveer 33
jaar, waarna een geleidelijke stijging
optreedt. Tussen 19 en 57 jaar neemt
het aantal leden per leeftijdsjaar toe
met 67%. Na 65 jaar daalt het aantal
leden geleidelijk; waarschijnlijk is hier
sprake van een vergrijzingseffect.  

De gemiddelde leeftijd verschilt vrij
sterk per regionale bond, in 2013 van
37,6 bij de ZSB (Zeeuwse Schaak-
bond) tot 48,0 bij de FSB (Friese
Schaakbond). Bij de RSB (Rotter-
damse Schaakbond) is dit 42,0. Be-
langrijk is het aandeel jeugdigen tot

16 jaar. Dit is het kleinst in de FSB en
de LiSB (Limburgse Schaakbond); het
grootst in de LeiSB (Leidse Schaak-
bond), de SGS (Sticht-Gooische
Schaakbond) en de ZSB. Het aandeel
leden tussen 16 en 25 jaar is opval-
lend gering in de FSB en de SGA
(Schaakbond Groot-Amsterdam), en in
iets mindere mate in de SGS en RSB.
Opvallend is de ZSB, die zowel een
groot aandeel 6-15 als 16-25-jarigen
heeft.
De twee hoogste leeftijdscategorieën
zijn in de FSB sterk vertegenwoordigd;
in de ZSB is dat veel minder het geval.
Tezamen met het relatief kleine aan-
deel jeugdigen in de FSB en het grote
aandeel van die groep in de ZSB is dat
een verklaring voor het eerder gecon-
stateerde grote verschil in de gemid-
delde leeftijd van de leden van deze
regionale bonden.

In 2005 vond een vergelijkbaar onder-
zoek plaats. De conclusie was toen: 

Het schaken neemt steeds meer
een marginale positie in de Neder-
landse sportwereld in. Uit de cij-
fers blijkt dat er sprake is van een
structurele ontwikkeling. De ernst
van de zaak is waarschijnlijk niet

eerder tot de bestuurders in de
schaakwereld doorgedrongen
doordat het ledenaantal in abso-
lute zin aanvankelijk bleef stijgen
en zich daarna stabiliseerde. Nu
het ledenaantal blijft dalen, wordt
het probleem zichtbaar. Dit zou
echter geen reden voor paniekre-
acties moeten zijn. Er is sprake
van een structurele ontwikkeling
en er moet daarom naar een
structurele oplossing worden ge-
zocht. Het is nodig een trendbreuk
tot stand te brengen.

Het jaar 2009 had een keerpunt kun-
nen worden, maar helaas stagneerde
daarna de opleving. Het aantal vereni-
gingsleden (= het aantal leden van de
regionale bonden) vertoont een conti-
nue daling. Een trendbreuk is niet te
constateren, of het zou bij de ZSB en
de SGS moeten zijn. Het is afwachten
of de groei in deze regionale bonden
doorzet; wat betreft de ZSB is van be-
tekenis dat het aandeel jeugdleden
groot is in vergelijking met de meeste
andere regionale bonden. Het afval-
percentage is in deze leeftijdsgroep
echter groot.
(Bron: De toekomst van de KNSB, bij-
lage 2 Ontwikkeling ledental.)
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De Toekomst van de KNSB was een
agendapunt op twee RSB-vergaderin-
gen. Hieronder allereerst de persoon-
lijke impressie van de eerste vergade-

ring op 14 mei van Teun Korevaar op
de RSB-website: ‘Op een overvolle
agenda (als laatste punt?) stond ook
het belangrijke onderwerp Toekomst
van de KNSB met uitgebreide docu-
mentatie bij dit agendapunt. Vorig jaar
augustus had een commissie een rap-
port aangeboden aan het KNSB be-
stuur en begin november 2013 kregen
alle Bondsraadleden deze stukken
aangeboden vergezeld met een brief
van het KNSB-bestuur ter bespreking
eind november. Binnen de RSB bleef
het daarna maandenlang muisstil en
na aandringen tijdens een jeugdlei-
dersvergadering in Spijkenisse in april
werd het rapport gepubliceerd vooruit-
lopend op de agenda voor deze AV
vergadering. Zonder enig begeleidend
schrijven en zonder een reactie van
het RSB-bestuur op de stukken. En dit
was niet het enige plan dat op de bure-
len van het bestuur was blijven liggen.
Als je het afgelopen halfjaar in ander
verband een sfeer gewend bent van
evenementen helpen realiseren met
anderen (Pathena NK Jeugdschaak en
side events, Erasmiaans Schaakfestijn
e.d.), van gezamenlijk nieuwe ideeën
ontwikkelen (Rotterdam Stadsinitiatief,
oprichten van de stichting Het SchaaK-
KasteeL e.d.), van verzoeken van de
gemeente Rotterdam ( en ook daarbui-
ten) om te participeren bij diverse
jeugdevenementen en ook nog eens
voor de uitdaging mag staan om
samen met anderen nieuwe projecten
te mogen ontwikkelen voor het nieuwe
schoolseizoen dan ervaar je het be-
zoek aan de afgelopen AV, waar het
over de toekomst van onze schaak-
sport zou gaan, als een koude douche.
Het nadenken over de toekomst van
onze geliefde schaaksport zou topprio-
riteit moeten krijgen daar is het te be-
langrijk voor. Over de aanpak en
uitvoering van de gewenste brede dis-
cussie heb ik vaak in mijn artikelen van
vorig jaar op Schaaksite.nl en de RSB-
site kritiek geuit. Het KNSB-bestuur en
het RSB-bestuur zijn daarvan volledig
op de hoogte. 
In de vergadering restte niets anders
dan aan de heer Bosman van de
KNSB eerder het woord te geven.
Deze bestuurder had goed in de gaten
in welke situatie hij terecht was geko-

men. Hij stelde voor 25 minuten aan
het onderwerp te besteden en dan met
name aan de analyse van de situatie.
Er werden enkele vragen gesteld en er
werden enkele ervaringen uitgewis-
seld. De tijd was om. De heer Bosman
gaf aan dat het aan de RSB is, zoals
afgesproken, om haar inbreng te leve-
ren t.b.v. de komende Bondsraad van
14 juni. Aangezien de RSB nog moet
beginnen aan de bespreking van de
Toekomstnota met zijn leden staan de
RSB-Bondsraadleden (toevallig ook
twee RSB-bestuursleden) met lege
handen want drie weken voor de a.s.
Bondsraadvergadering worden de
agendastukken verspreid. De RSB
moet voorlopig even genoegen nemen
met een plaats in de bezemwagen van
de Bondsraad v.w.b. dit onderwerp.’

Omdat de tijd daarvoor op de leden-
vergadering ontoereikend was, werd in
het Topsportcentrum in Rotterdam tij-
dens een ingelaste vergadering op

4 juni de discussie over dit onderwerp
voortgezet. Hieronder het verslag dat
op de RSB-website verscheen met als
titel Schaken Vieren ofwel Let’s Cele-
brate Chess. Het verslag is van de
hand van, volgens de ondertekening,
Jonkheer mr. Ralph van Raetsheeren
tot Koningsbrugge (oud-diplomaat,
Washington). Die, aldus het verslag, bij
een bezoekje aan het Sportcafé in het
Topsportcentrum attent gemaakt werd
op een inloop bijeenkomst over de toe-
komst van de KNSB:
‘Ik besloot te gaan luisteren. Net nadat
ik de presentielijst had getekend
opende de voorzitter de vergadering
en gaf aan dat deze avond in het teken
stond van een discussie over de Toe-
komst van de KNSB. Maar tot mijn
schrik kwam ik er achter dat het niet

over het schaatsen ging maar over
schaken. Wie A zegt moet ook B zeg-
gen en daarom besloot ik te blijven. 
Ik keek nog eens goed om mij heen.
Een klein aantal heren voor en achter
de tafel, de meesten met grijze haren.
Zij vertegenwoordigen de lokale ver-
enigingen van de onderafdeling Rotter-
dam, onderdeel van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (KNSB). De
jeugd mocht klaarblijkelijk niet meepra-
ten, er waren geen dames, geen coa-
ches, geen talenten en ook geen
topsporters, deze laatsten worden bij
het schaken ‘meesters’ genoemd. 
(Na de pauze kwam ik er pas achter
dat er verschillende stukken waren
zoals een rapport van een aantal ge-
leerde heren van ruim een halfjaar ge-
leden, een begeleidende brief van het
KNSB-bestuur, een aanvullende notitie
over de jeugd, binnengekomen stuk-
ken over ‘de Toekomst’ van enkele an-
dere onderafdelingen, handouts van
een PowerPointpresentatie en nog en-
kele nieuwe vergaderstukken over dit
onderwerp voor de landelijke ledenver-
gadering van de KNSB die binnenkort
wordt gehouden.) 
Een van de aanwezigen vroeg wat nu
de hoofdlijn was uit al die stukken want
er waren zoveel aanbevelingen, rijp en
groen door elkaar. Het was nog niet
duidelijk waarover deze avond nu zin-
vol gediscussieerd kon worden. Omdat
er geen KNSB-bestuurder beschikbaar
was moest er worden geïmproviseerd .
Een van de grijsaards had uit het rap-
port begrepen dat er twee speerpunten
waren: a) jeugd tussen 12 en 19 jaar
en b) de groep 35 - 50 jaar. Ledenwer-
ving en ledenbehoud moet volgens het
rapport bij deze groepen de hoogste
prioriteit krijgen. Maar hoe dit moest?
‘De jongelui die gaan puberen schaken
liever een meisje of een jongen, dat is
veel spannender’, riep een andere
grijsaard. ‘Hoe kunnen we 35-plussers
bereiken als we geen PR-budget heb-
ben? Moeten we misschien bij de Al-
bert Heijn gaan staan?’ Na een uur
discussiëren werd duidelijk dat de
heren er niet uitkwamen, ondanks en-
kele nuttige observaties. 
Een ander heikel onderwerp bleek een
soort recreantenlidmaatschap waar-
over al jaren wordt gediscussieerd
zonder dat er een besluit kon worden
genomen. Een van de aanwezigen zag
een tientjeslidmaatschap wel zitten.
‘Als de ouders en grootouders van de
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schakende kinderen een tientjeslid-
maatschap nemen bij de KNSB dan
schiet het een beetje op’, zo was zijn
redenering. ‘Er zijn al genoeg individu-
ele KNSB-lidmaatschappen’, riep een
ander, ‘en die zitten de verenigingen
knap in de weg. Wel het werk leveren
en er vooralsnog weinig voor terugkrij-
gen. Concurrentie in eigen huis. Kie-
zen we voor individualisme of voor
solidariteit?’ 
Ook hierover werden de mannen-
schaakbroeders het niet eens. Meer
ruimte voor de verenigingen om zelf te
mogen experimenteren maakt mis-
schien een kans. Een van de AOW’ers
wilde een lans breken voor het scha-
ken op de basisscholen. Maar voor de
meeste ouderen was dit een ver van
mijn bed show. ‘Waarom investeren in
basisschoolkinderen als ze na hun
twaalfde toch weer iets anders gaan
doen?’ ‘Nee, we moeten ons meer op
de 50-plussers gaan richten die van
verveling niet weten wat ze moeten
doen’, riep weer een ander. 
De avond was, na drie uur praten en
een korte pauze, alweer om. De secre-
taris maakt een verslag en de heren
van het bestuur zullen zien wat ze met
de inbreng zullen doen in de landelijke
vergadering. De aanwezige bestuur-
ders hadden zelf nog geen mening
over de voorliggende stukken en zij
gingen alles eerst nog eens goed
lezen en de andere bestuursleden in-
lichten over deze avond.’

‘Op deze wijze zijn de heren nog jaren
bezig’ aldus vervolgt Raetsheeren van
Koningsbrugge zijn bijdrage op de
RSB-website, ‘om alle aanbevelingen
(25 onderverdeeld in 16 groepen) te
verteren en gezamenlijk tot een hel-
dere lijn te komen. Daarnaast zijn er
kennelijk nieuwe gezichtspunten in an-
dere staatsstukken die recent zijn ver-
schenen. Voortschrijdend inzicht?
Deze wijze van werken riep veel vra-
gen bij me op en het intrigeerde mij.
Waar zijn de voortrekkers van zo’n
project? Waarom geen gebruik maken
van moderne technieken en media om
de boodschap over te brengen?.
Waarom de jongelui er niet bij betrek-
ken? Hoe gaan de discussies bij de
andere onderafdelingen? Wat vindt
ons schaakjournaille? Wat vinden de
lesgevers? Kortom, tijd voor een klein
onderzoek.
Enige tijd terug sprak ik Bert van Oost-
veen, directeur betaald voetbal van de
KNVB. Ze zijn op de internationale lijst

gezakt naar de 15de plaats, het gat
tussen de eredivisie en internationaal
voetbal wordt groter en ze maken zich
zorgen over de jeugdopleiding. Ze
gaan in het najaar een mooi congres
organiseren om na te gaan welke kant
ze de komende jaren uit moeten met
de jeugdopleiding. Iedereen die input
kan leveren is welkom, ook mensen
van buiten de voetbalbond zoals oud-
topspelers, oud-coaches etc. Voorlopig
mikt men op een plaats bij de eerste
acht. Bij het schaken is de hoofddoel-
stelling (alleen voor de mannen) om in
de toptien te blijven. ‘Bij ongewijzigd
beleid komt deze doelstelling op (lan-
gere) termijn in gevaar’, schrijft het
KNSB-bestuur. Verder dan deze con-
statering gaat men nog niet. De zorgen
bij de dames zijn groter. 
Eerst maar eens op de KNSB-site kij-
ken naar nieuws over het Toekomst-
project. Er was helemaal niets te
vinden. Na vier bobo’s te hebben ge-
beld wist alleen de vierde iets te mel-
den over een vindplaats op de site.
Het ging hier alleen om formele verga-
derstukken, die moeilijk te vinden zijn.
De site speelt klaarblijkelijk (nog) geen
enkele rol bij dit ambitieuze project. 
In de conceptnotulen lezen we dat het
bestuur aan de onderafdelingen vraagt
de stukken over ‘de Toekomst’ op de
agenda van de ledenvergaderingen te
zetten en er serieus aandacht aan te
besteden (30 november 2013). Ook
kan een thema - of discussieavond
worden georganiseerd. Op verzoek
kan een KNSB-bestuurslid of een me-
dewerker van het bondsbureau hierbij
aanwezig zijn. Van de uitkomsten van
het overleg binnen de onderafdelingen
ontvangt het KNSB-bestuur graag een
schriftelijk verslag alsmede input voor
het meerjarenbeleid (2015- 2018) dat
in 2014 moet worden vastgesteld, ook
als de discussies over ‘de Toekomst’
nog veel meer tijd zouden vergen.(De
ambities voor het meerjarenplan wor-
den medio deze maand al vastgesteld
door de vergadering.) 
Dan eens kijken op de sites bij de on-

derafdelingen. Slechts een enkele
site (van de dertien!) besteedt (zeer
summier) aandacht aan het project.
Het ging bij deze onderafdelingen niet
anders dan in Rotterdam. Slechts vier
afdelingen hebben aan de Centrale
gerapporteerd. De speerpunten wor-
den (nog) niet ondersteund. Ook scha-
ken op school (basis-, voortgezet- en
hoger onderwijs) en dames en meis-
jesschaak krijgen, net als in het rap-

port, relatief weinig of geen aandacht.
Een vraag was of de gewone leden
van de KNSB, zo’n 17.000 vereni-
gingsleden, bekend zijn met de Toe-
komstnota c.q. betrokken worden bij
de discussies. Uit een kleine landelijke
steekproef blijkt dit niet het geval.
Sommigen wijten dit aan het ontbreken
van een korte populaire versie en men
mist ook bestuurders die dit goed kun-
nen uitdragen en leden kunnen en-
thousiasmeren om mee te doen. Ik kan
het mij goed voorstellen, bij sommige
stukken val je soms ongemerkt in
slaap. Maar dat zal mijn leeftijd wel
zijn! Uit de officiële stukken blijkt dat
over het proces van aanpak nauwelijks
is nagedacht en men hierover ook
geen advies heeft gevraagd. Dat is
jammer. 
Op Schaaksite.nl, volgens insiders de
toonaangevende site op schaakgebied
in Nederland, is veel gepubliceerd over
het reilen en zeilen van de KNSB.
Maar het is alweer meer dan een half-
jaar geleden dat er iets gepubliceerd is
over de ontwikkelingen bij de KNSB en
het project Toekomst. Mogelijk zijn de
auteurs van deze stukken afgehaakt?
Te kritisch? 
Ook op Utrechtschaak, volgens in-
siders het meest actieve forum in het
land is er weinig interesse voor de ont-
wikkelingen bij de KNSB. De Toe-
komstnota leidt niet tot serieuze
discussies. Andere onderwerpen zoals
vals spelen en dagelijkse beslomme-
ringen des te meer.’

De tweede vergadering over dit onder-
werp bij de RSB werd door De IJssel
niet bijgewoond. Het bleef bij een
schriftelijke reactie van de secretaris:
‘Veel van de conclusies en aanbevelin-
gen van de werkgroep kunnen worden
onderschreven. Maar, zo is de vraag,
zijn ze ook realiseerbaar. Veel lijkt op
het bordje terecht te komen van de uit
vrijwilligers bestaande besturen van
verenigingen en regionale bonden.
Een groep mensen die gezien het toe-
nemend aantal vacatures daar nauwe-
lijks capaciteit voor heeft en waar ook
op veel plaatsen de animo om er nog
meer tijd in te steken ontbreekt. Van
ieder lid gaat er ruim 40 euro, 40%-
50% van zijn/haar contributie, naar de
KNSB. Van die zijde mag dan ook de
meeste daadkracht worden verwacht.
Hopelijk mondt de rapportage uit in
concrete en vooral uitvoerbare plan-
nen anders wordt het trekken aan een
dood paard.’ (Aad)
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Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 765 wedstrijden
gespeeld met in totaal 6116 partijen. Hiervan 332 wedstrijden door De IJssel 1, 275 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen
1973/74), 148 door De IJssel 3 (vanaf het seizoen 1989/90) en 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001). De totaalscore in deze
wedstrijden bedraagt 2945½ bordpunten. 

Hieronder de top van de ranglijst per 1-7-2014 gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de
daarin behaalde punten.

1 Aad vd Berg 317 161½ De aantallen van de overige
2 Mick vd Berg 282 170½ deelnemers, voor zover behorend tot het 
3 Rien Duine 255 126½ het huidige ledenbe¬stand:
4 Panc Vink 250 128½
5 Frans Dubois 246 108½ Léon Jacobse 60 36½
6 Leen Boonstra 227 121½ Aad vd Meer 59 22½
7 Ronald Mandersloot 206 132 Ton v. Smirren 56 23
8 Teus Boere 202 83 Justin Jacobse 55 38
9 Gerard vd Wouden 202 109½ Jan Vink 24 12½

10 Ad Multem 200 110 Arie Macdaniël jr 16 8½
11 Peter de Jong * 154 67 Lotte vd Wouden 16 9½
12 Frank vd Pavoordt 152 89½ Stefan Lipschart 14 7½
13 Sjaak in ‘t Veld 150 84 Casper de Pijper 15 6½
14 Frank Visser 122 78½ Bastiaan Rietveld 9 0
15 Ko Scheepers † 116 56 Jan vd Dorpel 5 3
16 Piet van Hees † 115 57 Peter Koolmees 3 0
17 Arie Macdaniël sr 113 56 Jitse Macdaniël 2 0
18 Jan Evengroen * 106 72
19 Pim te Lintelo 106 61½
20 Henk Kolhoff * 104 47,5
21 René Ordelman † 102 55
22 Hans Lodeweges 100 48
23 Menno  van Dijk 93 44
24 Erik Jan Noomen * 75 32
25 Jacco Heek* 70 34

Niet inbegrepen: 

RSB-bekerwedstrijden Viertallencompetitie

Jan Evengroen, J. * 24 12½ Ton van Smirren. 40 13½
Pim te Lintelo 23 14 Aad vd Meer 37 21
Frank vd Pavoordt 19 7½ Frans Dubois 32 18½
Mick vd Berg 18 11½ Sjaak in ‘t Veld 28 22
Frank Visser 18 10½ Rien Duine 11 7
Hans Lodeweges 10 5 Lotte vd Wouden 6 3½
René Ordelman † 9 4 Peter Koolmees 6 0
Wim van Vuuren * 9 4½ Hans Kortrijk * 3 2½
Léon Jacobse 9 3½ Teus Boere 3 2
Gerard vd Wouden 7 2 Panc Vink 2 1
Ronald Mandersloot 7 1½ Bastiaan Rietveld 2 0
Leen Boonstra 5 2 Arie Macdaniël jr 1 1
Ad Multem 4 1½ Frank vd Pavoordt 1 1
Samir Akrawi * 2 2 Frank Penders* 1 1 
Justin Jacobse 2 0 Gerard vd Wouden 1 1 
Menno van Dijk 1 1 Erik-Jan Noomen * 1 ½ 
Henk-Jan Evengroen * 1 0 Justin Jacobse 1 0 

Casper de Pijper 1 0r

(* = oud-lid, † = overleden) 

historisch overzicht deelname rsb-competitie



Aan de RSB-competitie voor achttallen
werd dit seizoen deelgenomen door 89
teams afkomstig van 37 verenigingen,
6 minder dan voorgaand seizoen. Een
gestage achteruitgang, vijf jaar gele-
den waren er nog 100 teams van toen
nog 41 verenigingen. 
De promotieklasse bestond dit jaar
vanwege de degradatie van drie RSB-
teams, Moerkapelle 1, Shah Mata 1 en
Spijkenisse 2, uit de KNSB-competitie
uit 10 teams. Dat betekende dat er 4
teams moesten degraderen. Dat lot
trof Dordrecht 2, Moerkapelle 1, SO
Rotterdam 2 en Sliedrecht 2. Zuur voor
onze buurgenoten die nu in twee jaar
tijd van de KNSB-competitie naar de
1e klasse RSB gaan. Ook SO Rotter-
dam 2 speelde vele jaren in de KNSB-
competitie, maar nadat zij zich vorig
seizoen nog net hadden kunnen hand-
haven, viel nu ook voor hen het doek.
Het team van De Willige Dame werd
kampioen en mag het na een mislukt
KNSB-avontuur in 2011/12 nu opnieuw
proberen. De promovendi uit de 1e
klasse RSR Ivoren Toren 3 en Fian-
chetto 1 deden het met een vierde en
vijfde plaats prima. 

Bas van Driel, spelend aan bord 8 van
Fianchetto, werd met 6½ uit 8 de top-
scorer in de promotieklasse. Vorig sei-
zoen dolf hij nog het onderspit tegen
Mick van den Berg aan het eerste bord
van Fianchetto 2 in de wedstrijd tegen
De IJssel 2. 
Uit de eerste klasse promoveerden het
vorig jaar uit de promotieklasse gede-
gradeerde Charles Europoort 4 en CSV
1. De Capellenaren vorig jaar gepromo-
veerd uit de 2e klasse gaan dus in een
ruk door naar de promotieklasse. De
drie andere gepromoveerde teams Fi-
anchetto 2, Krimpen a/d IJssel 3 en
Nieuwerkerk a/d IJssel 2 konden zich
niet handhaven. Vanwege de ook in
deze klasse versterkte degradatie werd
ook WSV 1 na vele jaren 1e klasse
(vanaf 2002) en zelfs een jaar promo-
tieklasse het kind van de rekening.
In klasse 1A werd Olivier Vrolijk, de
vader van jeugdtopper Liam Vrolijk,
van Erasmus 1 topscorer met 5½ uit 6.
Dat was net iets beter dan ex Gouwe-
naar Mark van Putten van het combi-
natieteam SOF/DZP (Oost-Flakkee/De
Zwarte Pion) met 5½ uit 7. In klasse
1B domineerden CSV spelers, met 6

uit 6 ging de eerste plaats naar vijfde
bordspeler Roel Trimp.
In de tweede klasse heroverden De
IJssel 1 en HZP Schiedam 1 hun
plaats in de 1e klasse. HZP Schiedam
zelfs met een honderd procent score
en 36 bordpunten in hun 6 wedstrijden.
Promotie was er ook voor Sliedrecht 3,
vorig jaar van de 3e naar de 2e klasse
en nu dus naar de 1e klasse, en op
basis van beste bordpuntengemid-
delde ook voor Spijkenisse 3. Het ziel-
togende IJsselmonde degradeerde
opnieuw, in twee jaar tijd dus van de
1e naar de 3e klasse. Onesimus 2 en
de twee teams van de Hoeksewaard
konden het niet redden, voor hen werd
het een heen en weer. Ook hier zat
WSV in de hoek waar de klappen val-
len. De 0 uit 7 betekende degradatie
naar de 3e klasse. Dat was ook het
geval voor het tweede van De Willige
Dame en het derde van Erasmus dat
vorig seizoen nog net het vege lijf
redde ten koste van De IJssel 2. 
Topscorers werden Davin Mostert van
3-Torens 2 (6½/7), Michael van der
Voorden van Spijkenisse 3 (5½/6) en
de voor HZP Schiedam spelende
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Oleksii Kapitonenko (5½/6). Good old
John van Baarle was bij HZP Schie-
dam goed voor honderd procent maar
kwam met zijn 4 uit 4 niet bij de top-
scorers. Davin Mostert behoorde ook
vorig seizoen met 6 uit 7 in de 3e
klasse tot de topscorers (tweede
plaats). 
In de derde klasse lukte het van de
vorig seizoen gedegradeerde teams
alleen aan Krimpen a/d IJssel 4 hun
plaats te heroveren. Promotie was er
daarnaast voor Moerkapelle 2, Dor-
drecht 4 en het vorig seizoen uit de
vierde klasse gepromoveerde CSV 2.
Met uitzondering van 3-Torens 3 wis-
ten alle andere vorig jaar gepromo-
veerde teams zich te handhaven. Ook
hier droefenis voor WSV vanwege de
degradatie van ook het derde team.
Naar de vierde klasse gingen even-
eens Charlois Europoort 6, Fianchetto
4, Messemaker 1847 4, RSR Ivoren
Toren 5, Sliedrecht 4 en SOF/DZP 2.  

Ook hier een CSV speler met een hon-
derd procent score, Rob van de Bosse
scoorde in klasse 3A 7 uit 7 en werd
daarmee topscorer van de RSB com-
petitie van dit seizoen. Aad van den
Berg van De IJssel 2 bleef in klasse
3B met 6½ uit 7 aan veelal het laatste
bord het jeugdige talent Liam Vrolijk
van Messemaker 5, die 6 uit 7 scoorde
aan meestal het eerste bord, net voor.
In klasse 3C was het beste resultaat
voor Theo Michielsen van Ashtapada
met 6½ uit 7. 
De vierde klasse telde dit seizoen nog
maar twee groepen. Van de degradan-
ten van vorig seizoen wisten alleen De
Pion 2 en Zwijndrecht 2 hun plaatsen
te heroveren. Promotie was er ook
voor het derde team van CSV en
voorts voor de andere kampioen Ba-
rendrecht 2 en de teams van Nieuwer-
kerk a/d IJssel 3 en Charlois Europoort
7 dat van plaats (of naam) wisselt met
het zesde team.  

In klasse 4A op de topscorerslijst drie
spelers met 6 uit 7, op basis van het
rating/TPR resultaat werd Jaap Euser
van Zwijndrecht 2 hier nummer een. In
klasse 4B was dit Bonne Faber van De
Pionier 2. 
De viertallencompetitie telde dit sei-
zoen 17 teams afkomstig van 16 ver-
enigingen. Dat waren drie teams
minder dan in het voorgaande seizoen.
Zij werden ingedeeld in vier groepen
met voor elk team een uit- en een
thuiswedstrijd. Na afloop konden vier
nieuwe viertalkampioenen worden ge-
huldigd: Ashtapada, dat voor het eerst
van de partij was, en Charlois Euro-
poort, Dordrecht en Sliedrecht. 
Topscorers: Peter Vis (Sliedrecht) met
5 uit 5, Anne Meeldijk (De Willige
Dame) met 5½ uit 8, Maarten van
Hulst (Dordrecht) met 4½ uit 6 en
Harry Stroosma (CSV) met 3 uit 3.
(Aad)
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wim mulder succesvol op rapidtoernooi
nieuwerkerk a/d ijssel

Hans Lodeweges en Wim Mulder waren present op het rapidtoernooi van
Nieuwerkerk a/d IJssel op 23 mei. Met 5½ uit 7 en een gedeelde derde plaats
in de eindrangschikking en daarmee nummer een van de B-groep leverde Wim
een uitstekende prestatie. Hij verloor alleen van de Nieuwerkerkse kampioen
Hans Ranft en verspeelde een halfje aan Maarten Smit. Winst was er o.a.
tegen de Nieuwerkerkse toppers Rob Hoogland en Cees Klein en in de laatste
ronde was hij ook Hans Lodeweges de baas. Hans eindigde met 4 uit 7 op
plaats 14. Ook oud-lid Huibert Looren de Jong verscheen weer eens achter
het bord. Met een vijftig procent score eindigde hij als nummer 37 van de 64
deelnemers.
Het toernooi werd gewonnen door Geon Knol (SISSA/Groningen, 2128) met 6
uit 7, voor Symon Algera (Voorschoten, 2002) en Maarten Smit (Helmondse
S.C., 1992) die ieder 5½ uit 7 scoorden.

de lipscharts op schaaktoernooi voor jong en oud

Het Open Kampioenschap van de Zuid-Hollandse Eilanden (OPKZ) en het Jan Zwart jeugdschaaktoernooi werden
op 21 juni door de net 40-jarige schaakvereniging De Pionier gelijktijdig georganiseerd in Sporthal ‘De Eendraght’ in
Hellevoetsluis. Schaakvertier voor jong en oud dus. Zoals een paar jaar geleden de Evengroenen meldden nu de 
Lipscharts zich als deelnemer. 
Vader Stefan viel in groep C van het OPKZ met eenmaal winst en tweemaal remise in zijn zeven partijen niet in de
prijzen. Dat deed zoon Tobias, oud-jeugdkampioen van De IJssel en tweemaal winnaar van de jeugd top-12,  bij de
D- t/m G-jeugd (37 deelnemers) met zijn vijfde plaats wel. Hij was nummer drie van de D-jeugd. Zoon Olivier ein-
digde hier op plaats twintig, maar was wel derde van de G-jeugd.



Een Frankenslag tussen Frank van de
Pavoordt (wit) en Frank Visser (zwart)
besliste op 19 mei de finale in het
K.O.-bekertoernooi. Het was een aan-
trekkelijk duel met ongelijke materiaal-
verhoudingen. Een stukoffer op de 
13e zet van zwart leek wit in het voor-
deel te brengen. De kansen keerden
echter na een ongelukkige 16e zet van
wit die leidde tot kwaliteitsverlies. Met
een toren plus twee pionnen tegen
twee lichte stukken was zwart toen
licht in het voordeel. Dat voordeel ver-
dween toen zwart zich op zet 24 verre-
kende met een tweede stukoffer. Met
twee goed geplaatste paarden en een
open torenlijn werd zwart onder druk
gezet. Na nog wat afruilwerk had wit
aan twee paarden tegen drie pionnen
ruim voldoende voor de winst. Hieron-
der de partij met commentaar van de
winnaar.

1.d4 Pf6 2.Pc3 c5 3.d5 g6 4.e4 d6
5.f4 Lg7 6.Pf3 0–0 7.Le2 Lg4 8.0–0
Pa6 9.Le3 Ook 9.Lxa6 bxa6 10.h3
Lxf3 11.Dxf3 is natuurlijk mogelijk.
9...Pc7 10.Tb1?! a5 11.a4 Te8 12.h3
e6!

Een uitroepteken voor het originele
idee. 13.hxg4 exd5 14.g5 14.Lf2 is
ook goed mogelijk. 14...Pg4 15.Lc1

dxe4 16.Ph4? Of 16.Pe5 Pxe5 17.fxe5
d5  met sterke pionnen. 16...Ld4+
17.Kh1 Pf2+ 18.Txf2 Lxf2 19.g3 d5
20.Kg2 e3 21.Lf3 De7 22.De2 Tad8
23.Pd1 Pe6 24.Lxe3 Pxf4+?

24...Lxe3  geeft meer kansen. 25.Lxf4
Dxe2 26.Lxe2 Txe2 27.Pxf2 Txc2 Na
deze gedwongen afruil is het voor wit
eenvoudig. 28.Pf3 Te8 29.Pe5 h6
30.Peg4 Tee2 31.Pxh6+ Kh7 32.Phg4
Txb2 33.Th1+

33…Kg7 Na  33...Kg8  loopt het snel
mat. 34.Le5+ Txe5 35.Pxe5 b5
36.Ped3 Tc2 37.axb5 c4 38.Pf4 Tb2
39.Pxd5 Txb5 40.Pf6 Txg5 41.P2e4
Tb5 42.Tc1 Tb3 (1–0)

Na tweemaal Ad Multem (2010, 2013)
en tweemaal Hans Lodeweges (2011,
2012) nu dus met Frank van de Pa-
voordt een nieuwe naam op de KO-
beker. (Frank/Aad)
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frank van de pavoordt verovert ko-beker

jan evengroen winnaar zilveren dametoernooi

Met 44 deelnemers was dit 49e toer-
nooi om de Zilveren Dame het meeste
succesvolle van de afgelopen vijftig
jaar. Gedurende zes ronden werd er
gestreden om de Zilveren Dametrofee
en de Hoekveldtrofee. In elke ronde
duels met een uur-, twintig minuten- en
vijf minutenpartij waarin negen punten

verdiend konden worden. Met het vor-
deren van het toernooi slonk de animo.
Slechts twintig deelnemers misten
geen enkele ronde. Voor sommigen is
succes kennelijk mede bepalend voor
de (verdere) deelname. Van inhaalmo-
gelijkheden werd nauwelijks gebruik
gemaakt. Na de eerste drie ronden

ging het toernooi verder met een fina-
legroep met tien deelnemers die stre-
den om de Zilveren Dame trofee en
een tweede groep waar de Hoekveld-
trofee de inzet was. Hierna het relaas
van de laatste drie ronden.



Na een 9-0 tegen Gerard van Omme-
ren en een 7-2 tegen Sander Blok had
Jan Evengroen in de finalegroep in de
laatste ronde aan vierenhalf punten
voldoende om zich als winnaar te laten
kronen. Die punten waren al naar de
uurpartijen binnen. Zijn enige concur-
rent Pim te Lintelo verspeelde door
verlies van zijn partij tegen Sander
Blok vier punten en zelf speelde hij re-
mise tegen de bij Nieuwerkerk a/d IJs-
sel spelende Jeroen Eijgelaar, goed

voor twee punten. Met vervolgens ook
nog winst in de twintig minuten partij
en het snelschaak eindigde hij met
ruime voorsprong op de eerste plaats.
Voor de achtste maal werd de inmid-
dels bij het Goudse Messemaker 1847
spelende veelvoudig clubkampioen
van De IJssel daarmee winnaar van de
Zilveren Dame trofee. 
De tweede plaats was dus voor Pim te
Lintelo. Na een 9-0 tegen Wim Mulder
in de vierde en een 7-2 tegen Jeroen
Eijgelaar in de vijfde ronde had hij bij
het ingaan van de laatste ronde nog
een kleine kans op de eindzege. Er
moest dan wel met forse cijfers ge-
wonnen worden van Sander Blok. Met

het verlies van de uurpartij waren die
kansen verkeken. Met de uiteindelijke
5-4 winst bleef hij Sander Blok ruim
voor. De ex-Gouwenaar, thans woon-
achtig in De Meern, in zijn jeugdjaren
actief bij Messemaker 1847 en Moer-
kapelle, maakte met zijn derde plaats
een verdienstelijke rentree in de
schaaksport. Van de beide toppers uit
Moerkapelle, Dick Bac en Gerard van
Ommeren, boekte Dick Bac het beste
resultaat. Na nipt verlies in de vierde
ronde tegen Ronald Mandersloot (5-4)
en in de vijfde een zelfde nipte winst
tegen zijn clubgenoot waren zijn vijfen-
half punten in de rapiddriekamp tegen
Frank Visser en Wim Mulder in de slot-
ronde voldoende voor de vierde plaats.
Frank Visser moest eenmaal verstek
laten gaan, maar met zijn twee punten
tegen Sander Blok en de drieënhalf in
de rapiddriekamp in de slotronde bleef
hij Jeroen Eijgelaar een halfje voor en

viel daardoor nog net in de prijzen. Je-
roen Eijgelaar eindigde na een 9-0
tegen Waddinxvener Ton van Nieu-
kerke en een 2-7 tegen zowel Jan
Evengroen als Pim te Lintelo dus als
zesde. Wim Mulder maakte ondanks
de 9-0 nederlaag tegen Pim te Lintelo
met een 5-4 winst tegen Ton van Nieu-
kerke en vierenhalf punten in de rapid-
driekamp tegen Frank Visser en Dick
Bac nog wel wat van zijn in de voor-
ronde opgelopen achterstand goed,
maar kwam net een halfje te kort voor

de zevende plaats. Die ging naar de in
de slotronde afwezige Gerard van Om-
meren. Ronald Mandersloot boekte
wel een goed resultaat tegen Dick
Bac, maar moest twee ronden verstek
laten gaan en dat kostte te veel pun-
ten. Ook Ton van Nieukerke kon geen
potten breken. Twee duels werden ver-
loren en in de laatste ronde was hij
niet van de partij.    

18

I J s s e l s c h a a k  1 0 3

Jan Evengroen op weg naar de toernooi-
winst tegen Jeroen Eijgelaar (l).

Oorkonde en Zilveren Dame voor de 
winnaar.

Dick Bac.

Eindstand in de finale groep:

60 min 20 min 5 min afw Totaal

1 Jan Evengroen 22 15 8 45

2 Pim te Lintelo 14 16½ 8 38½ 

3 Sander Blok 18 7½ 8 33½

4 Dick Bac 10 14½ 6 30½

5 Frank Visser 10 8 8 2 28

6 Jeroen Eijgelaar 14 7½ 6 27½

7 Gerard van Ommeren 10 9 6 2 27

8 Wim Mulder 14 7½ 5 26½

9 Ronald Mandersloot 8 7½ 3 6 22½

10 Ton van Nieukerke 8 6 2 4 20
Vlnr: Frank Penders, Cees Kaijser en 
Sander Blok.

De tweede groep, de Hoekveldgroep,
kreeg vanaf de vierde ronde gezel-
schap van de afvallers van de A-groep
en die mochten in de vierde ronde ook
nog eens niet tegen elkaar uitkomen.
Zouden die afvallers die koplopers nog
kunnen achterhalen was de vraag.
Een kanshebber, Ad Multem, hield het
direct voor gezien, de hoekveldstrijd
boeide hem niet. De koploper op dat

moment, Nanne Uitenbroek van het
Boskoopse Internos, deed in die vierde
ronde goede zaken. Hij was de enige
die van een ‘afvaller’ wist te winnen.
Mick van den Berg werd met 6-3 ge-
klopt. Maar ook Stefan Lipschart, een
andere kanshebber, bleef met een
nipte 4-5 nederlaag tegen Waddinxve-
ner Theo Goor in de top van de rang-
lijst. Bij hen voegden zich Aad van den

Berg (9-0 tegen Aad van der Meer), de
WSV secretaris Nico Dannis (9-0
tegen Schoonhovenaar Cees Kaijser)
en Hans Lodeweges (8-1 tegen Ton
van Smirren). Dit zestal streed in de
twee laatste ronden om de topposities.
Christian Macdaniël, op dat moment
ook hoog op de ranglijst, liet zich niet
meer zien en viel derhalve af. In de
vijfde ronde leed Nanne Uitenbroek



tegen Aad  van den Berg een 3½-5½
nederlaag. Stefan Lipschart won wel,
maar verspeelde tegen Teus Boere
wel vier punten. Nico Dannis timmerde
aan de weg met een 9-0 tegen Frank
Penders. Dat lukte Hans Lodeweges
niet, hij verspeelde tegen Aad van der
Meer drie punten door verlies van de
rapidpartij. In de laatste ronde mocht
Nico Dannis met vier punten achter-
stand weinig verspelen in zijn partij
tegen Nanne Uitenbroek, maar met

verlies van de uurpartij was dit wel het
geval. Voor hem alleen maar winst bij
het snelschaak. Daarmee was het ook
gedaan met de kansen van Stefan Lip-
schart. Die hield Aad van den Berg
nog wel op remise in de uurpartij, maar
daarmee was de koek op. Hij viel net
als Nico Dannis terug naar een ge-
deelde vijfde plaats. Hans Lodeweges
rukte dankzij een 9-0 tegen Theo Goor
nog op naar de tweede plaats. Na ver-
lies in de uurpartij hield zijn tegenstan-
der het voor gezien. Dankzij een 9-0
tegen Ton van Smirren klom Aad van
der Meer op de valreep nog naar
plaats vier. Dat lukte Arie Macdaniël jr
niet. Na tweemaal een maximale zege

tegen respectievelijk Jan van den Dor-
pel en Frans Dubois strooide een 
3½-5½ nederlaag tegen Rien Duine in
de laatste strooide roet in het eten. 
De overigen deden niet mee in de
strijd om de prijzen. Moerkapelle spe-
ler Jan Blok boekte een paar goede re-
sultaten, 7-2 tegen Teus Boere en 9-0
tegen Frank Penders, maar absentie in
de vijfde ronde kostte hem de nodige
punten. Dat was ook het geval bij
Nieuwekerkerk Han Everaars met 7-2
tegen Peter Vink en 9-0 tegen Panc
Vink. Ook voor Rien Duine was een 
9-0 tegen Bastiaan Rietveld, een 5-4
tegen Frank Penders en een 5½-3½
tegen Arie Macdaniël jr niet voldoende
om de koplopers te achterhalen. Te
veel punten verspeelden ook Sjaak in
’t Veld en Gerard van der Wouden.
Gerard won maar nipt, met 5-4, van
Casper de Pijper en met dezelfde cij-
fers van Sjaak in ’t Veld. In de slot-
ronde dolf hij met 2-7 het onderspit
tegen Cees Kaijser. Voor Sjaak waren
er nog een 5-4 tegen Mick van den
Berg en een 7½-1½ tegen Jan van
den Dorpel, maar ook dat zette te wei-
nig zoden aan de dijk.  

Waddinxvener Theo Goor kwam zowel
tegen Stefan Lipschart als Ton van
Smirren niet verder dan een 5-4 zege.
Opvallend was de slechts 4-5 neder-
laag van Frank Penders tegen de
hoger ingeschaalde Rien Duine. Dat
gold eveneens voor de remises van
Jan van den Dorpel in de uur- en ra-
pidpartij tegen Leen Boonstra.   
Onderaan de ranglijst met name de
deelnemers die deze laatste ronden
een of meerdere malen afwezig waren.
Dat was niet het geval bij Jitse Macda-
niël die de nodige punten pakte tegen
de Goudse huisschaker Ids van der
Schouw en Peter Koolmees en daar-
mee uiteindelijk nog als zestiende af-
sloot. Hij verloor wel van Panc Vink die
vanwege ziekte pas vanaf de vierde
ronde van de partij was. Arie Macda-
niël sr miste twee ronden en de 9-0
tegen Bastiaan Rietveld in de slot-
ronde maakte dat niet goed. Nummer
laatst Peter Koolmees scoorde vier
punten in zijn duel tegen Ids van der
Schouw net niet genoeg om de Gou-
wenaar van zijn enige zege af te hou-
den. 
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Nanne Uitenbroek (r) in de beslissende
strijd tegen Nico Dannis.

Hans Lodeweges, nummer twee na winst
tegen Theo Goor (l).

Vlnr: Arie Macdaniël, Leen Boonstra, 
Rien Duine en Ids v.d. Schouw.

Eindstand in de Hoekveldgroep:   

60 min 20 min 5 min afw Totaal

1 Nanne Uitenbroek 18 15 7 40

2 Hans Lodeweges 18 10½ 6 34½

3 Aad vd Berg 18 12 4 34

4 Aad vd Meer 16 9 6 31

5 Nico Dannis 14 9 8 31

Stefan Lipschart 14 9 8 31

7 Jan Blok 14 7½ 7 2 30½

8 Rien Duine 8 16 4 28

9 Arie Macdaniël jr 8 9 8 2 27

10 Christian Macdaniël 8 9 4 6 27

11 Teus Boere 14 4½ 4 4 26½

12 Cees Kaijser 10 9 4 2 25

13 Sjaak in 't Veld 8 10½ 6 24½

14 Han Everaars 8 6 8 2 24

15 Theo Goor 4 15 5 24

16 Jitse Macdaniël 8 10¾ 5 23¾

17 Mick vd Berg 12 6 3 2 23

60 min 20 min 5 min afw Totaa

18 Leen Boonstra 10 8 2 2 22

19 Ton van Smirren 12 7½ 2 21½

20 Frank Penders 10 6 4 20

21 Arie Macdaniël sr 8 3 3 4 19

22 Judy van Eck 8 3 2 6 19

23 Jan vd Dorpel 6 9 4 19

24 Gerard vd Wouden 0 9 10 19

25 Ad Multem 2 6 4 6 18

26 Casper de Pijper 4 5 4 4 17

27 Anita van Eck 4 3 2 6 15

28 Panc Vink 4 3 8 15

29 Jan Vink 0 9 3 2 14

30 Ids vd Schouw 0 3 7½ 2 12½

31 Frans Dubois 4 0 0 8 12

32 Peter Vink 0 7 4 0 11

33 Bastiaan Rietveld 4 3 1 2 8

34 Peter Koolmees 4 2¼ 0 0 6¼



Een van de activiteiten in het kader van de viering van het 50-jarig jubileum van De IJssel was het nieuwe logo. Het idee
hiervoor werd gelanceerd door Ton van Smirren bij de voorbereidingen door de jubileumcommissie en gerealiseerd in 
samenwerking met Pim te Lintelo. Eerder was Pim wel eens bezig geweest met een logo voor zijn eigen bedrijf. Daarvoor
ontving hij van professionele ontwerpers veel ideeën en bij de selectie daarvan droeg ook Ton zij steentje bij. De ervaring
was dus aanwezig en zij kregen de vrije hand om een professioneel logo voor De IJssel te realiseren. Het leek een onmoge-
lijke taak en te lange weg om eerst ieder commissielid zijn oordeel te laten uitspreken en zo tot een verantwoorde keuze te
komen.

Via een buitenlandse website - creatiever, sneller en goedkoper dan het Nederlandse aanbod - werden 10 ontwerpers ge -
kozen. De ontwerpers waren vrij in wat voor een stijl logo zij indienden. Wel kregen zij steekwoorden zoals, schaak -
vereniging, de IJssel is een rivier etc. mee. Op basis van hun ontwerpen moest  beslist worden wie van hen er afviel. Na de
eerste ronde waren dat er vijf, vervolgens twee en daarna nog een en uit de ontwerpen van de laatste twee werd tenslotte
beslissende keuze gemaakt.

De ontwerpen konden globaal worden verdeeld in klassiek, modern en abstract , waarvan hieronder enige voorbeelden.

klassiek
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het logo van de ijssel
het verloop van een selectieproces

modern

abstract

Nadat er meer dan honderd logo’s de revue hadden gepasseerd bleven er twee ontwerpers over met de volgende 
ontwerpen:

Op basis van aanwijzigen van Pim/Ton verfijnden die hun ontwerpen en dat mondde uit in variaties van een klassiek, 
modern en wat abstracter logo.



De uiteindelijk keuze ging tussen een klassiek en modern ontwerp:

1. Modern ontwerp, waarbij de rivier de IJssel samengaat met een meer abstracte uitwerking van een schaakpaard cq
meer schaakpaard met een slanker hoofd
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2. Klassiek ontwerp met een herkenbaar schaak thema. Uitgevoerd in 2 kleurvarianten.

Zoals bekend viel de keuze op nummer 1, het moderne ontwerp. Van de ontwerper is alleen bekend dat zij Maria heet en
woont in de Filippijnen. Een uniek resultaat, zeker in vergelijking met logo’s van andere schaakverenigingen en organisaties
en ook nog met minimale kosten, vijf euro per ronde voor de ontwerper. Het definitieve logo behoeft nauwelijks nog uitleg.
Het heeft als kenmerken de beide ‘essen’ in het woord IJssel als symbool voor een rivier die ontspringt vanuit het oog van het
schaakstuk en niets ontziet en even onvoorspelbaar is als het verloop van een schaakpartij. (Ton/Aad)



Na drie perioden ging Frank Visser nog aan
de leiding in de strijd om de clubtitel. Daar
kwam al snel een einde aan toen hij in de
eerste partij van de vierde periode het on-
derspit dolf tegen zijn rivaal Pim te Lintelo.
Daarna verspeelde Pim nog wel een halfje
aan Hans Lodeweges, maar Frank moest op
zijn beurt remise toestaan aan Ad Multem.
Met voor ieder daarnaast nog tweemaal
winst, al was dat tegen Ad kantje boord,
handhaafde Pim zijn voorsprong. Zijn afwe-
zigheid de laatste drie ronden had nog roet
in het eten kunnen gooien, maar ook Frank
moest een paar ronden verstek laten gaan.
De clubtitel gaat dus voor de derde maal in
successie naar Pim te Lintelo. Hans, de
nummer drie, had wellicht nog een beslis-
sende rol kunnen spelen, maar zijn deel-
name in de laatste periode bleef beperkt tot
drie remises. Ad verloor alleen van de club-
kampioen en hield de andere titelkandidaten
op remise. Slechts eenmaal winst tegen
Leen Boonstra zette te weinig zoden aan de
dijk. In de eindrangschikking bleef Léon Ja-
cobse, vanwege studieverplichtingen in het
buitenland de laatste periode niet van de
partij, hem dankzij zijn afwezigheidspunten
nog net voor. Voor Frank van de Pavoordt,
slechts eenmaal van de partij, lukte dat net
niet. De kopgroep wordt afgesloten met Wim
Mulder. Tegen de toppers kon hij het niet
redden, maar dat waren zijn enige verlies-
partijen. Daarnaast kreeg hij het tegen de
subtoppers niet cadeau. Remises tegen
Leen Boonsta en Mick van den Berg en ook
in zijn winstpartijen tegen Aad van den Berg
en Arie Macdaniël sr zat het hem niet tegen. 
Vanaf plaats acht een flinke middengroep
die wordt aangevoerd door Mick van den
Berg. Met vijfmaal winst en een enkele re-
mise deed die goede zaken en klom daar-
door zes plaatsen op de ranglijst. De beide
Macdaniëls en broer Aad werden op de
ranglijst gepasseerd. Arie jr nog net bij de

top tien had over geluk niet te klagen. Zowel
tegen Aad als Leen kwam hij met een geluk-
kige winst goed weg. Tegen Mick daarente-
gen was het omgekeerde het geval. Bij Arie
sr was eerder sprake van het omgekeerde,
zowel tegen Leen als Wim ging een goede
stand in de slotfase de mist in. Aad stuitte in
een paar partijen tegen toppers op (te)
sterke tegenstand. Daarnaast gaf Leen in re-
misestelling op en liet hij zich door Arie jr in
een kansrijke stelling de kaas van het brood
eten. In hun kielzog vervolgens Sjaak in ’t
Veld, Stefan Lipschart, Rien Duine en Leen
Boonstra. Met overwinningen tegen Arie jr
en Sjaak verdiende Stefan de nodige punten
en klom daardoor drie plaatsen in de rang-
schikking. Zijn veertiende plaats is mooi re-
sultaat. Voor Leen was er weinig succes.
Wel een mooie remise tegen Wim. Daar-
naast ging het tweemaal fout in de slotfase,
zowel tegen Aad als Arie jr verspeelde hij
hier een zekere remise. Tegen Arie sr was hij
het echter die profiteerde. Rien scoorde vijf-
tig procent, dat had meer kunnen zijn als hij
tegen Sjaak in de slotfase geen stuk had
weggegeven. Mazzel voor Sjaak die daar-

door nog met remise wegkwam. Een van de
vier in deze periode. Aan de staart van de
middengroep Gerard van der Wouden en
Aad van der Meer. Bij De IJsselvoorzitter,
vorig jaar nog zevende in de eindrangschik-
king, ontbrak de motivatie. Te snel en on-
zorgvuldig spel kostte hem de nodige punten
in deze competitie. Alleen tegen Sjaak was
er nog de volle winst. Voor Aad van der Meer
zat de winst tegen andere middengroepers:
Arie sr , Sjaak en Gerard er niet in, het bleef
bij puntendelingen. Tegen de staartgroepers
Casper de Pijper en Teus Boere lukte dat wel.
Vervolgens vanaf plaats negentien de staart-
groep met de deelnemers met minder dan
duizend punten. Die punten werden vooral
gescoord in onderlinge wedstrijden in deze
groep. In enkele gevallen waren er uitschie-
ters tegen middengroepers zoals de remise
van Teus tegen Sjaak en van Panc Vink
tegen Stefan. Met viermaal winst en een re-
mise was de beste score hier voor Jan van
den Dorpel. Daarmee bleef hij Casper net
een paar punten voor. Met drieënhalf uit vier
was ook Jan Vink goed op dreef. Dat kon
niet worden gezegd van Ton van Smirren die
wel heel slordig met zijn kansen omsprong
en meerdere malen in een kansrijke stelling
blunderde. Bastiaan Rietveld was een van
de tegenstanders die tegen hem een vol
punt pakte. Dat had ook tegen Jan van den
Dorpel moeten gebeuren, maar die liet hij
ontsnappen met pat. Daarnaast nog een re-
mise tegen Teus, de resultaten gaan vooruit.
Ook Panc was weer alle ronden van de partij
en met een vijftig procent score niet zonder
succes. De deelname van Frans Dubois,
Jitse Macdaniël en Peter Koolmees betrof
slechts een enkele wedstrijd en ook nog met
een negatief resultaat. 

Winnaars vierde periode: Pim te Lintelo (A),
Mick van den Berg (B), Arie Macdaniël jr (C),
Jan van den Dorpel (D).
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pim te lintelo voor de 3e maal in successie clubkampioen

Opnieuw clubkampioen.

De eindstand:
gr resultaten ronde 25 t/m 31 gt na club waarde totaal

rating getal score

1 Pim te Lintelo (PL) A FV 1, HL ½, WM 1, AM 1 3x 1975 97 1846

2 Frank Visser (FV) A PL 0, AM ½, AB 1, WM 1 3x* 1923 90 1770

3 Hans Lodeweges (HL) A PL ½, AM ½, WM ½ 4x 1886 86 1630

4 Léon Jacobse (LJ) A 7x 1869 84 1486

5 Ad Multem (AM) A FV ½, HL ½, PL 0, AB ½, LB 1 2x 1812 78 1467

6 Frank vd Pavoordt (FP) A LB 1 6x* 1834 80 1458

7 Wim Mulder (WM) A LB ½, MB ½, PL0, AB 1, HL ½, FV 0, AMC 1 1717 68 1383

8 Mick vd Berg (MB) B RD 1, WM½, AMC 1, AMCj 1, SL 1, AB 1 1x 1687 66 1295

9 Ronald Mandersoot (RM) A 7x 1790 75 1291

10 Arie Macdaniël jr (AMCj) C SL 0, RD 1, GW 1, MB 0, AMC ½, AB 1, LB 1 1615 59 1219

11 Aad vd Berg (AB) B SV ½, LB 1, FV 0, WM 0, AM ½, AMCj 0, MB 0 1612 59 1196

12 Arie Macdaniël (AMC) B AvM ½, MB 0, LB ½, AMCj ½, WM 0 2x 1569 56 1115

13 Sjaak in 't Veld (SV) B AB ½, GW 0, SL 0, AvM ½, RD ½, JD 1, TB ½ 1561 55 1108

14 Stefan Lipschart (SL) C AMCj 1, SV 1, MB 0, BR 1, PV ½ 2x 1558 55 1093

15 Rien Duine (RD) B MB 0, AMCj 0, AvM 1, GW 1, SV ½, 2x 1550 54 1089

16 Leen Boonstra (LB) B WM ½, AB 0, FP 0, AMC ½, AM 0, AMCj 0 1x 1577 56 1080

17 Gerard vd Wouden (GW) B SV 1, AMCj 0, RD 0, AvM ½ 3x 1547 54 1046

18 Aad vd Meer (AvM) C AMC ½, CP 1, RD 0, SV ½, GW ½, TB 1 1x 1506 51 1030

19 Jan vd Dorpel (JD) D CP 0, FD 1, TB 1, PV 1, BR ½, SV 0, TS 1 1414 45 872

20 Casper de Pijper (CP) C JD 1, AvM 0, TS ½, PV 1 1x 2x 1392 44 855

21 Frans Dubois (FD) C JD 0 1x 5x 1373 43 795

22 Teus Boere (TB) D PV ½, TS 1, JD 0, BR ½, JV ½, AvM 0, SV ½ 1346 41 788

23 Panc Vink (PV) C TB ½, BR 1, JD 0, PK 1, TS 1, CP 0, SL ½ 1309 39 706

24 Jan Vink (JV) D JM 1, PK 1, TB ½, BR 1 3x 1338 41 699

25 Lotte vd Wouden (LW) C 7x 1487 50 698

26 Ton van Smirren (TS) D TB 0, BR 0, CP ½, PV 0, JD 0 2x 1147 32 605

27 Jitse Macdaniël (JM) D JV 0 6x 1203 34 570

28 Bastiaan Rietveld (BR) D PV 0, TS 1, TB ½, JD ½, SL 0, JV 0 1x 1052 28 550

29 Peter Koolmees (PK) D PV 0, JV 0 1x 4x 947 24 372

gt=geen tegenstander, na=niet aanwezig, *=geen deelname vanwege k.o. toernooi.



Vanwege vakanties en het wk voetbal vervielen er een aantal schaakavonden waardoor er na de 18e ronde nog maar een
ronde werd gespeeld. Eenmaal ook was Sjaak in ’t Veld de tegenstander van alle jeugdschakers, simultaan dus. Ronde 19,
de slotronde in de jeugdcompetitie bracht geen verandering meer in de eindstand. 

ap vv ep sc tot
1. Neal Twigt 49 2 17 47 66
2. Sjoerd Steenbergen 51 1 18 31 50
3. Jeroen Pons 51 1 13 26½ 40½
4. Joppe in 't Veld 54 1 8 31½ 40½
5. Bink Revet 46 1 3 27½ 31½
6. Joram Dul 43 2 8 18½ 29½
7. Daan v. Bruchem 23 4 5½ 13 22½
8. Max Dul 32 3½ 15½ 19
9. Jesse Peters 28 4 10½ 14½
10. Luna Twigt 39 2 6 8

ap=aantal partijen, vv = vervangende punten indien geen tegenstander en/of bij afwezigheid, 
ep = extra punt indien meegedaan werd in de sterkste poule, sc=gescoorde punten, tot=totaal
aantal punten.

Na tweemaal een tweede plaats ging het jeugdkampioenschap dus ditmaal 
dikverdiend naar Neal Twigt. Vanaf het begin tot het einde was hij de nummer een in de jeugdcompetitie. 

het jeugdschaakpodium, de laatste vijf jaar:

2009 Lotte vd Wouden Sydney Siahaya Marten Evengroen
2010 Marten Evengroen Jeroen Box Harm Hoogeveen
2011 Harm Hoogeveen Storm Revet Neal Twigt
2012 Harm Hoogeveen Neal Twigt Tobias Lipschart
2013 Tobias Lipschart Neal Twigt Olivier Lipschart

schaakspel valt te lezen: 1939 Schach-Matt,

Polen Denemarken, Norwegen, Holland, Bel-

gien, Frankreich , Engeland usw (und so wei-

ter). De namen van de landen die de Nazi’s in

1939-1940 zijn binnengevallen, te beginnen

met Polen en met als laatste Engeland. (Object-

beschrijving Rijksmuseum, Website Schaakmo-

tiefgroep)

‘Sport en politiek zijn in Oekraine niet te schei-

den’, kopte de Volkskrant boven de schaakru-

briek op 19/4. ‘Denk niet dat de gebeurtenissen

in hun land de schakers in Oekraïne onberoerd

laten. Een scherpe reactie kwam uit Lviv. De re-

gionale schaakbond verklaarde Anatoly Karpov,

Sergey Karjakin en voormalig WK-finaliste Alisa

Galliamova tot persona non grata, omdat zij

Poetins annexatie van De Krim hadden goed-

gekeurd. Vooral de reactie van Karjakin, gebo-

ren in Simferopol op De Krim, steekt. Zijn

emigratie naar Rusland in 2009 was al een bit-

tere pil, maar zijn enthousiasme voor wat hij

'een triomf voor de democratie' noemt, is onver-

draaglijk. Tegelijkertijd sprak de bond in Lviv

dank uit aan Gari Kasparov en Vladimir Kram-

nik die hun steun hebben betuigd aan Oe-

kraïne. Onder de topspelers van het land heerst

grote verdeeldheid. Een brief waarin Rusland

werd opgeroepen de territoriale integriteit van

Oekraïne te respecteren, werd niet door alle

grootmeesters ondertekend’, aldus auteur Gert

Ligterink. 

‘Een koning achterop je fiets of een paard

onder je snelbinders’ dat staat natuurlijk leuk

meldde het AD Groene Hart op 6 mei. De

schaakstukken van het buitenschaakspel van

Kees Hogervorst in Papenveer hebben kenne-

lijk grote aantrekkingskracht op voorbijgangers.

Niet voor de eerste keer bleken op zaterdag 3

mei opnieuw enkele stukken verdwenen (paar-

den, koning, pion). De vermissing werd ludiek

gemeld op het buiten-Scrabblebord van de ei-

genaar. Een van de vermiste paarden is inmid-

dels teruggevonden in een nabij gelegen tuin.

De anderen stukken zijn nog spoorloos.

Sinds 2008 heeft het Max Euwe Centrum de

titel "schaker van het jaar" weer nieuw leven in-

geblazen, nadat eerder Schakersinfo al jaren-

lang de verkiezing van de schaker, schaakster

en schaakteam van het jaar had georganiseerd.

De jury bestaande uit de journalisten en oud-

kampioenen van Nederland, Gert Ligterink

(Volkskrant) en Hans Ree (NRC), alsmede de

directeur van de KNSB, Mark van der Werf

kende voor 2013 deze titel toe aan Dimitri Rein-

derman vanwege zijn overwinning op het NK

2013. Sinds 2011 kiest de jury ook het “talent

van het jaar”, die titel ging naar Jorden van Fo-

reest voor zijn Europese titel onder 14 en be-

stendige vooruitgang. (Schaaksite.nl. 10/5)

Het EK is niet in trek bij de Europese toppers.

Vanaf 2000 staat dit kampioenschap op de

schaakkalender en slechts in drie van de 15

keer dat er om de EK titel werd gespeeld deed

er een speler uit de top tien mee. Ivanchuk was

viermaal van de partij en hij is de enige uit de

top 20 die ooit (2004) de titel won. De Frans-

man Bacrot, nummer 19 op de wereldranglijst,

was dit jaar (4-15 maart) in Yerevan (Armenië)

de hoogst geklasseerde deelnemer. Een eerste

prijs van 20.000 euro en ook het feit dat de

beste 23 deelnemers mogen deelnemen aan

het Word Cup toernooi heeft kennelijk geen
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neal twigt met overmacht jeugdkampioen

uit de media

Op 13 april opende het vernieuwde Rijksmu-

seum in Amsterdam na een sluiting van 10 jaar

haar deuren en is vanaf die datum weer in zijn

totaliteit voor het publiek toegankelijk. Het rijks-

museum bezit het oudste complete schaakspel

in Nederland (16e eeuw), of dat tentoongesteld

zal worden is nog niet zeker. Hetzelfde geldt

voor een ivoren schaakspel uit ca 1850 en het

tot de verbeelding sprekende schaakstuk van

Adriaen van der Werff (17e eeuw). Zeker is dat

er op de afdeling vaderlandse geschiedenis

een schaakspel te zien zal zijn. Hier wordt het

verhaal van de vaderlandse geschiedenis aan

de hand van objecten verteld. En voor de 2e

Wereldoorlog zijn dat precies 2 objecten; een

(concentratie) kampjas als symbool voor de

slachtoffers van het Naziregime en een schaak-

spel als symbool voor de agressie van het Nazi-

regime. Dit Nazi-schaakspel werd vermoedelijk

in 1941 door SS-leider Heinrich Himmler ge-

schonken aan Anton Mussert de leider van de

NSB in Nederland.  Het schaakbord is van hout

en aardewerk met witte en bruine stukken van

aardewerk. De schaakstukken hebben een mili-

taire vorm, de pionnen zijn infanteristen; in het

geval van de witte partij is de toren een ‘FLAK’

(Flugzeug Abwehr Kanone – luchtafweerge-

schut); het paard is een motorrijder; de loper

een jachtvliegtuig (Stuka), de koning en de ko-

ningin zijn luchtgranaten.  In geval van de

bruine partij is het paard een ruiter. De loper is

eveneens een jachtvliegtuig, maar geen Stuka.

De koning is een tank. En in de rand van het



aantrekkingskracht voor de Europese toppers. 

Bacrot werd geen Europees kampioen, hij ein-

digde als nummer 57. Ook titelverdediger Mois-

eenko (Oekraine) kwam er dit jaar met een 31e

plaats niet aan te pas. De titel ging naar een

oudgediende, de Rus Alexander Motylev, kam-

pioen van Rusland in 2001 en tegenwoordig

voornamelijk actief als coach van de Russische

Schaakfederatie. Met 9 uit 11 en een punt voor-

sprong op nummer twee eindigde hij als eerste

van de 259 deelnemers. De tweede plaats was

voor de 18 jarige wiskunde student David

Anton, de Spaanse schaakhoop voor de toe-

komst. Onder de deelnemers ook twee Neder-

landers met grootmeester in spé Benjamin Bok

met een 32e plaats als best geklasseerde. Jor-

gen Henseler scoorde 3 punten goed voor

plaats 249. (NIC 2014/3)

‘Schakende hockeyers’ kopte het AD in de

sportkrant op 2 juni. ‘De KNHB sloot een over-

eenkomst met de schaakbond en zet zich in om

bij hockeyclubs en in achterstandswijken in

grote steden de jeugd aan het schaken te krij-

gen’, aldus het bericht. Het bericht was ont-

leend aan het seminar 'Schaken als

preventiesport' waar scheidend KNHB-directeur

Johan Wakkie sprak over de kracht van de

combinatie van hockey en schaken. "Het WK

gaat over meer dan hockeyresultaten. Sport

kan helpen, verbinden en veranderen." Wakkie

is vooral benieuwd naar wat hockey en scha-

ken voor elkaar kunnen betekenen. "Kunnen

we het bewegen van de hockeysport combine-

ren met het denken van de schaaksport? Wat

gaat er gebeuren als schakers hockeycoaches

worden, coachen heeft tenslotte, net als scha-

ken, te maken met het uitdenken en -zetten van

patronen. De combinatie van zowel sporten als

denken is ideaal."

Een andere spreker op het seminar was staats-

secretaris van Veiligheid en Justitie Fred Tee-

ven. Gekscherend noemt hij zich

‘staatssecretaris van schaken’, zonder porte-

feuille. Ook hij ziet de maatschappelijke voor -

delen van de sport in. "Met schaken worden

bepaalde cognitieve functies getraind, zoals het

empathisch vermogen en het geheugen. Uit 

onderzoek blijkt dat schakers minder gestreste

werknemers zijn en minder verzuimen. Tevens

vertonen schakers minder vaak delinquent ge-

drag. Kortom, schaken heeft op veel mensen

een positieve uitwerking. Om die reden pro -

beren we vanuit het ministerie de schaaksport

te stimuleren. We hebben onder andere

schaakcompetities in gevangenissen opgezet.’’

Op het Hockey Park vond ter gelegenheid hier-

van een levend schaakspel plaats met 32 kin-

deren verkleed als schaakstukken onder leiding

van Hans Böhm. De deelnemende kinderen

waren afkomstig van een inmiddels 350 kin -

deren tellende schaakclub in Amsterdam-Oost

ontstaan dankzij een initiatief van de Amster-

damse vrijwilliger Mustapha El Jarrmouni. Hij

geeft schaaklessen aan kinderen uit achter-

standswijken in Amsterdam. Dat is zo gekomen

nadat hij zijn licht autistische zoon, die geen

aansluiting had bij verschillende sportclubs, zelf

schaakles is gaan geven. Steeds meer kinde-

ren sloten zich aan en dit bracht veel teweeg in

de buurthuizen. Vanuit de schaakbond ontstond

uiteindelijk het contact met de hockeybond. En

nu gaat El Jarrmouni in samenwerking met de

KNHB kinderen uit deze wijken aan het hoc-

keyen en aan het schaken te krijgen. (website

rabobankhockeywordlcup2014/NRC)

Magnus Carlsen heeft een enorme opleving

van de schaaksport in Noorwegen te weeg ge-

bracht. Een wereldkampioenschap van Giri is

dan ook wellicht het beste medicijn voor de

kwijnende belangstelling voor het schaken in

Nederland. In het Noorse Stavanger vond begin

juni al weer het tweede supertoernooi in Noor-

wegen plaats en in augustus volgt de Olympi-

ade in Tromsø. Gemiddelde rating van de

deelnemers van het toernooi in Stavanger

2774. Bij de tien deelnemers maar liefst zeven

uit de top tien, waaronder natuurlijk de wereld-

kampioen zelf. Ook Giri, inmiddels nummer 14

op de wereldranglijst, was van de partij. 

De eerste plaats ging niet naar Carlsen, maar

naar de Rus Karjakin met 6 punten uit zijn 9

partijen. Carlsen werd met 5½ punten tweede

en Giri eindigde met 4 punten op een gedeelde

zesde plaats. Karjakin dankte zijn toernooizege

met name aan de winst in zijn partij tegen Giri.

Een kwaliteitsoffer van Karjakin op de 75e zet

leidde tot een vesting waarin een winstweg

nauwelijks te vinden bleek. Ondanks de tijd-

nood ging Giri voor de winst en door onzorgvul-

dig spel van Karjakin kwamen de winstkansen

er ook, maar werden vervolgens door Giri ge-

mist. Een blunder van Giri op zet 131 leidde

echter rechtstreeks tot mat en dus ging de Rus

alsnog met de winst aan de haal.  

Volgens een mededeling van FIDE President

Kirsan Ilyumzhinov op 11 juni zal de wk twee-

kamp tussen Carlsen en Anand van 7-28 no-

vember plaatsvinden in Sochi in Rusland, de

plaats waar ook de laatste Olympische Winter-

spelen werden gehouden. Het beschikbare

budget bedraagt 3 miljoen dollar waarvan 1 tot

1,5 miljoen voor het prijzenfonds. Circa een mil-

joen minder dan in de voorgaande Carlsen-

Anand match.

Volgens de president van de Noorse Schaakfe-

deratie is men echter nog in onderhandeling

met de spelers en kan ook de politieke situatie

in de Oekraïne nog roet in het eten strooien.
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