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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

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

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

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

Penningmeester : Aad van der Meer, Einsteinstraat 3, 
2871 KW Schoonhoven, tel. 0182-382560
e-mail:awvdmeer@zonnet.nl

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

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

e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : Arie Macdaniël jr, Schoolstraat 2,
2821 AM Stolwijk, tel. 06-54291677
e-mail: ariemakkie@hotmail.nl

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

Contributies : senioren € 115,--
jeugd 
(t/m 20 jaar) € 50,--
donateurs € 25,--

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

Banknummer : NL65INGB0003480859 t.n.v. Schaakvereniging 
De IJssel, Moordrecht

Homepage : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

moordrechtse jaarmarkt geen 
publiekstrekker

penningmeester zwaait na 15 jaar af

jeugdbeleid zorgt voor veel com -
motie op rsb ledenvergadering

pim te lintelo eerste ranglijstaanvoer-
der rapidcompetitie

gehandicapt de ijssel 2 delft onder-
spit tegen hoeksewaard 2

viertallen goed van start in de rsb

gevoelige nederlaag de ijssel 1 in
eerste rsb-wedstrijd

geen verrassingen in eerste k.o.-
bekerronde

wisseling van de wacht bij het 
jeugdschaak
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Aad van der Meer, Casper de Pijper en Frank van de Pavoordt

Bij de voorplaat:
Schaakbord, schilderij gemaakt door
Toon van de Ven (1924-2006) in 1978.
‘Wat mij inspireert om schilderijen over
schaken te maken is het mysterieuze
gevecht van de spelers zonder bloed
te vergieten. Waar het kleinste stuk 
onmisbaar is voor het grootste en de
mogelijkheden onvoorstelbaar zijn’
schreef hij in de catalogus van de ten-
toonstelling “The Art of Chess” die in
1988 werd georganiseerd in het kader
van de actie Nederland Museumland.



De start van het nieuwe schaak -

seizoen, het 51e voor De IJssel, was

een stuk rustiger dan een jaar geleden

met de jubileumviering. De voorberei-

dingen startten achter de vergader -

tafels. Bij de RSB stonden

beschuldigingen van belangenver-

strengelingen de intrede van nieuwe

bestuurders in de weg. Voorts zorgen

over het jeugdbeleid en een nieuwe

voorzitter die, gezien het dalende le-

dental en de afnemende belangstelling

voor de RSB-competitie, hopelijk suc-

cesvoller is dan zijn voorganger. Ook

bij De IJssel zorgen over het dalende

ledental. Dat gecombineerd met stij-

gende kosten leidde tot verhoging van

de contributie. Een noodgedwongen

afscheidscadeau van de penning-

meester die het na 15 jaar voor gezien

hield. In dit nummer van IJsselschaak

een verslag over het verloop en ach-

tergronden.

De teams in de RSB-competitie ken-

den een stroeve competitiestart, al-

thans wat betreft de achttallen.

Kampioenskansen lijken er hier dit sei-

zoen niet in te zitten. Bij het tweede

team een opvallend slot van een partij

waar beide spelers de winst voor het

grijpen hadden, maar die toch in re-

mise eindigde. Een succesje was er bij

de viertallen waar een team startte met

een  honderd procent score. Zoals ge-

bruikelijk uitgebreide verslaggeving

van het verloop van de wedstrijden. 

Aandacht voor de schaakhistorie is er

in een bijdrage over ‘het kanon van Al-

jechin’. Een partijstelling die ooit schrij-

ver/schaker Kees Buddingh tot zijn

liefde voor het schaakspel inspireerde

en jaren later ook een Amerikaanse

heavy metal band.  

Bij de clubcompetitie wisselden de ti-

telkandidaten elkaar af als ranglijst-

aanvoerder. Wellicht een teken voor

een spannende competitie. Een aantal

deelnemers presteerden in de eerste

ronden boven verwachting, maar het

omgekeerde was ook het geval. Dat

alles weerspiegelde zich in de stand

die zoals altijd ook nu met een verslag

een pagina in dit nummer vult. In het

k.o. bekertoernooi troffen de toppers

bij de loting Vrouwe Fortuna aan hun

zijde, in de eerste ronde geen onder-

linge duels. Een verslag doet uit de

doeken wie er in de tweede ronde mag

aantreden. Aandacht ook voor de ra-

pidcompetitie, net als in voorgaande

jaren grepen de titelkandidaten gelijk

de koppositie. 

Bij de jeugd wisseling van de wacht bij

de leiding. Getracht wordt de tanende

belangstelling nieuw leven in te bla-

zen. Een enthousiast lid, die een la-

gere school wist te interesseren voor

schoolschaak, doet verslag van zijn

eerste ervaringen. Nu de jeugdkampi-

oen zich heeft gemeld bij de senioren-

competitie wordt in de jeugdcompetitie

gestreden om de vacante jeugdtitel. Er

zijn zeker drie kandidaten leert de

stand na zes ronden.

Veel schaaknieuwtjes levert de rubriek

uit de media. Een greep uit de onder-

werpen die de revue passeren: scha-

kers die zich door het Nedelands elftal

laten inspireren, een verdwenen

schaakteam, verschillen in overle-

vingskansen van schaakstukken, het

debuut van een 12 jarige in Messe -

maker 1, kickboksen en schaken, een

schakende zanger, schakers met groot

achterstallig onderhoud, titelveelvraat

Carlsen, Kasparov for president, Giri in

de wereldtop en de grootste toernooi-

prestatie uit de schaakgeschiedenis.

Daarnaast in dit nummer nog berichten

over Gouda Open, schaken op de

Moordrechtse jaarmarkt, het overlijden

van een gerenommeerd oud-IJssellid

en de snelschaakseizoenstart. 

De redactie wenst alle lezers weer

veel leesplezier met dit nummer of de

kleureneditie op de website. Het vol-

gende nummer zal naar verwachting in

januari verschijnen. Bijdragen hiervoor

zijn als altijd van harte welkom.
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van de redactie

snelschaak seizoensopening

Twaalf leden hadden na afloop van de ledenvergadering nog wel trek in een potje snelschaak. In twee naar sterkte 
ingedeelde groepen resulteerde dit in voor ieder vijf partijtjes. In groep A troefden de kanshebbers elkaar af en bleek
Arie Macdaniël jr een struikelblok voor zowel Pim te Lintelo als Léon Jacobse. Drie winnaars deelden uiteindelijk hier de
koppositie. In groep B een prima seizoenstart voor Stefan Lipschart. Alleen Panc Vink wist hem een halfje af te snoepen.   
De resultaten:

Groep A 1 2 3 4 5 6 tot

1. Pim te Lintelo x 0 1 1 1 0 3

2. Frank Visser 1 x 0 ½ ½ 1 3

3. Wim Mulder 0 1 x 0 1 1 3

4. Léon Jacobse 0 ½ 1 x ½ ½ 2½

5. Hans Lodeweges 0 ½ 0 ½ x 1 2

6. Arie Macdaniël jr 1 0 0 ½ 0 x 1½

Groep B 1 2 3 4 5 6 tot

1. Stefan Lipschart x 1 1 ½ 1 1 4½

2. Rien Duine 0 x ½ 1 1 1 3½

3. Aad vd Berg 0 ½ x ½ 1 1 3

4. Panc Vink ½ 0 ½ x 0 1 2

5. Casper de Pijper 0 0 0 1 x ½ 1½

6. Aad vd Meer 0 0 0 0 ½ x ½



Een propagandacommissie van De IJs-
sel organiseerde in 1971 op de luilak-
markt (zaterdag voor Pinksteren) in
Moordrecht een ‘schaak-in’. Vanaf dat
tijdstip werd het een jaarlijks gebeuren.
Tot 1987 was de schaakvereniging
daar met een schaakkraam aanwezig.
Er werden loten verkocht en belang-
stellenden konden voor 1 gulden scha-
ken om een koperen pion. Toen er
inmiddels daarnaast ook een braderie,
later jaarmarkt, in Moordrecht werd ge-
houden verhuisde de kraam daar naar
toe vanwege een aantrekkelijker tijdstip
(augustus/september). Vele jaren was
de Dorpsstraat de hoofdlocatie van de
markt die werd georganiseerd door de
plaatselijke winkeliersvereniging. Net
als De IJssel waren veel plaatselijke

verenigingen actief op de markt.
Al weer een aantal jaren is het karak-
ter van de jaarmarkt veranderd. De or-
ganisatie is uit handen gegeven aan
een commerciële organisatie, Star
Promotions en de locatie is nu Ker-
klaan, Kerkplein, Tuin van Bier. De 
omvang van de markt is daardoor 
en daarnaast is het aantal commerci-
ële kramen belangrijk toegenomen en
het aantal kramen van verenigingen
daarentegen beduidend verminderd.
Dat ging ten koste van het aantal be-
zoekers.
Ook de belangstelling voor de schaak-
kraam is in de loop der jaren fors ge-
daald. De kraam krijgt meer het
karakter van ‘we zijn er nog’. Dat was
ook dit jaar op 13 september weer het

geval. Afwisselend schoven diverse
leden aan om een potje te spelen,
veelal onderling. Kraamleider Ton van
Smirren had in Aad van den Berg,
Léon Jacobse, Hans Lodeweges en
Arie Macdaniël jr een vaste kern. On-
danks zijn afmelding als lid was ook
Ronald Mandersloot vele uren van de
partij. Zij kregen afwisselend gezel-
schap van Stefan Lipschart (en zoon),
Casper de Pijper, Neal Twigt,  Panc
Vink en Gerard van der Wouden. Er
was ook een aantal opmerkelijke gas-
ten, zoals oud-lid Gijsbert Wolvers
(1982-86), de Moerkapelse topper Ge-
rard van Ommeren en voorts de sterk-
ste schaker en sterkste huisschaker
van Moordrecht respectievelijk Henk-
Jan en Ruben Evengroen. (Aad) 
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Links achter de tafel Ton van Smirren, Léon
Jacobse en Gerard van der Wouder met
Arie Macdaniël jr als tegenstander

Ronald Mandersloot met Hans Lodeweges
en vader en zoon Lipschart.

Op de voorgrond Arie Macdaniël jr tegen
Panc Vink en daarnaast Ruben Evengroen
en Gerard van Ommeren.

de 69e ledenvergadering van de ijssel
ledenverlies, einde de ijssel 3, contributieverhoging

Na de afhandeling van het voorgaande
seizoen (verslagen van 67e en 68e ver-
gadering, jaarverslag) en het uit reiken
van de prijzen (met uitzondering van de
periodeprijzen) met applaus voor de
prijswinnaars boog de vergadering zich
op 1 september over het programma
voor nieuwe seizoen. Allereerst moest er
een nieuwe penningmeester worden ge-
kozen. Na 15 jaar kwam er en einde aan
het beheer van de financiën door Sjaak
in ’t Veld. Dat verdiende natuurlijk een
dankwoord maar door zijn afwezigheid
kwam het daar niet van. Met algemene
stemmen werd in zijn plaats gekozen de
kandidaat van het bestuur Aad van der
Meer. Dat gold eveneens voor de aftre-
dende maar herkiesbare Léon Jacobse. 
Het ledenverlies, volgens de secretaris
zo’n 30% in de laatste twee jaar, baarde
zorgen. Zijn de huidige pr-activiteiten nog
wel voldoende? Casper de Pijper betwij-
felde het nut van de jaarmarktkraam. Hij
zag meer in het benaderen van scholen,

waarmee hij op eigen initiatief al mee
was gestart, en wellicht flyeracties. Het
een doen en het andere niet laten was
de mening van de vergadering. Voor het
initiatief van Casper was veel waarde-
ring. Mick van den Berg opperde de be-
nutting van de sociale media op internet.
Arie Macdaniël jr deed de toezegging dit
te willen concretiseren. 
Onontkoombaar was de opheffing van
het derde RSB-team. Door vertrek van
twee eerste teamspelers waren er onvol-
doende leden beschikbaar voor het be-
mannen hiervan. In plaats hiervan werd
gekozen voor een tweede viertal waar-
voor, net als voor het eerste viertal, in
eerste instantie de leden in aanmerking
komen die niet voor De IJssel 1 of 2 spe-
len. Zo nodig aanvulling met teamleden
van de beide achttallen.
Het speeltempo voor de RSB-competitie
is door de RSB gewijzigd in 100 minuten
en 5 seconden per zet. Met het invoeren
van eenzelfde tempo voor de clubcom-

petitie en het k.o. bekertoernooi kon ie-
dereen instemmen. Twijfels bestonden er
over de puntentoekenning in het compe-
titiesysteem bij afwezigheid. Dit zal door
Pim te Lintelo worden gecontroleerd. 
Met betrekking tot het jeugdschaak sug-
gereerde Mick van den Berg om voor
extra trainingsmogelijkheden voor gevor-
derden, zo die er zijn, samenwerking te
zoeken met andere verenigingen. Gerard
van der Wouden meldde op zoek te gaan
naar een opvolger voor de jeugdschaak-
leiding.
Gezien de belangstelling voor de
schaaktraining voor volwassenen zegde
het bestuur toe pogingen in het werk te
zullen stellen dit weer te realiseren. Als
tijdstip wordt daarbij gedacht aan perio-
dieke bijeenkomsten tijdens het jeugd-
schaak op de clubavond. 
Met name vanwege de terugloop van het
ledental en de stijging van de zaalhuur
kwam de penningmeester dit seizoen
ruim 600 euro tekort. De kascontrole-



commissie bevestigde de schriftelijk rap-
portage waarin zij meedeelde na controle
het financieel beheer voor zowel 2012/13
als 2013/14 in orde te hebben bevonden.
Wel pleitte commissielid Casper de Pij-
per voor modernisering van de admini-
stratie. De plaats van Aad van der Meer
in de commissie zal worden ingenomen
door Ton van Smirren als plaatsvervan-
gend lid naast Casper de Pijper en Jan
Vink. 
Voor een sluitende begroting voor het
nieuwe seizoen viel aan een contri -

butieverhoging niet te ontkomen. Effec-
ten van een door Rien Duine voorge-
stelde besparing door digitale
beschikbaarstelling van IJsselschaak
moeten eerst nader worden onderzocht.
Besparing op de kosten voor prijzen,
omdat die volgens Casper de Pijper toch
veelal bij dezelfde personen terechtko-
men, kreeg geen bijval. Zeker bij het invi-
tatietoernooi en ook bij het toernooi om
de Zilveren Dame (Hoekveldtrofee) is dit
niet het geval, vond men. De begroting
voor 2014/15 gebaseerd op een nieuwe

contributie van 115/73/50/25 euro voor
respectievelijk senioren, dubbelleden,
jeugd en donateurs werd vervolgens on-
gewijzigd aangenomen.  
Bij de rondvraag werd geattendeerd op
de benodigde aanpassing van het logo.
De secretaris deelde mee dat vanwege
politieverordeningen in De Zespunt na
24.00 uur het zaallicht wordt beperkt en
geen consumpties meer worden ver-
kocht. Voorts meldde hij dat de nieuws-
brief van de KNSB op de website zal
worden geplaatst. (Aad)
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minder achttallen in de rsb-competitie

Na de opheffing van het Springende
Peert telt de RSB nog 39 verenigin-
gen. Hiervan spelen Ontspanning en
de jeugdverenigingen Klim-Op en JSV
Kralingen niet mee in de RSB-competi-
tie. Voorts spelen Oostflakkee en De
Zwarte Pion sinds vorig seizoen met
gecombineerde teams en dat is met in-
gang van dit seizoen ook het geval
met Barendrecht en IJsselmonde. Dat
brengt het aantal aan de RSB-compe-
titie deelnemende verenigingen cq
combinaties daarvan op 34. Die veren-
gingen spelen dit seizoen met 85
teams in de achttallencompetitie en 20
in de viertallencompetitie. Het record
aantal deelnemende teams stamt uit

1988 toen de RSB-competitie 172
teams van 61 vereniging telde. Tien
jaar gelden waren er nog 110 teams
van 44 verenigingen.   
Dit seizoen dus vier teams minder dan
vorig seizoen. Dat betreft de teams
van het Springende Peert en Ontspan-
ning (bij aanvang van de competitie
alsnog teruggetrokken, het derde team
van Nieuwerkerk a/d IJssel en De IJs-
sel en Ridderkerk 2. SO Rotterdam,
dat vorig seizoen al een van hun vijf
teams moest terugtrekken, neemt
naast hun KNSB-team nu nog maar
met twee teams deel. Tien jaar gele-
den had die vereniging nog zeven
teams in KNSB/RSB-competitie. Een

extra team is er van Spijkenisse en de
combinatie SOF/DZP heeft een viertal
ingeruild voor een achttal en speelt nu
met vier teams mee. 
Het aantal deelnemende viertallen is
met drie gestegen. Van de 35 vereni-
gingen spelen er 17 mee in de viertal-
lencompetitie. Drie, Dordrecht, De
IJssel en RSR Ivoren Toren, met twee
teams. Ashtapada, Charlois Europoort
en SOF/DZP zijn hier dit jaar niet van
de partij. Nieuw zijn Krimpen a/d IJs-
sel, Moerkapelle, Onesimus en de
tweede teams van De IJssel en RSR
Ivoren Toren. (Aad)
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gouda open in de picture

Veel lovende woorden voor het door
schaakvereniging Messsemaker 1847
georganiseerde  22e Open Kampioen-
schap van Gouda op zaterdag 6 sep-
tember in De Goudse Waarden in
Gouda. ‘Het toernooi bood alles waar
schaakliefhebbers van kunnen dro-
men. En méér dan dat, want naast
felle strijd onder de ruim 200 deelne-
mers viel voor het eerst in de Goudse
geschiedenis te genieten van 'live' par-
tijen die de thuisblijvers via internet
konden volgen’, aldus Henk de Kleij-
nen in het verslag op de RSB-website.
En op Schaaksite.nl schreef veelvou-
dig Nederlands kampioene Peng: ‘een
schaakfeestje, niet alleen voor de
meesters en de clubspelers, maar ook
voor de jeugd en de kinderen.’ Sport
(voetbal)columnist Gerrit Schinkel in
de Goudse Post: ‘Het meest tot de ver-
beelding sprekende sportevenement

van het weekend. Het grootste een-
daagse schaaktoernooi van Neder-
land. Topschaak in de Kaasstad.
Gouda mag trots zijn op zo’n prachtige
toernooi. Terecht dat Messemaker
1847 veel lof krijgt toegezwaaid. En nu
nooit meer roepen dat schaken geen
sport is, want dan worden heel veel
mensen boos.’
Onder de deelnemers in de A-groep
maar liefst 8 GM, 6 IM en 4 FM. De
Moordrechtse eer werd hoog gehou-
den door de families Evengroen en
Lipschart . Van de vier Evengroenen
was het beste resultaat voor Henk-Jan
die in de A-groep vier punten scoorde
in zijn zeven partijen waaronder een
verdienstelijke remise tegen GM Erik
van den Doel. Voor vader Jan bleef het
bij een zege en een remise. Ruben, te-
genwoordig huisschaker, had in groep
C lang zicht op het podium, maar door

een nederlaag in de laatste ronde mis-
lukte dit en werd het een vijfde plaats.
Bij de Lipscharts voor zowel Tobias 
(D-jeugd) als Olivier  (FGH-jeugd) een
eerste plaats. Vader Stefan was in de
C-groep minder succesvol, met een
vijftig procent score eindigde hij als
nummer 24 van de 49 deelnemers in
deze groep. IJssellid, Wim Mulder was
eveneens van de partij. Hij vierde zijn
verjaardag met deelname aan groep
B. Ook hij viel met zijn vijftig procent
score niet in de prijzen. 
Met zeven kanshebbers voor de
hoofdprijs van 500 euro verwachtte 
iedereen een spannende slotronde.
Dat werd het niet, want met snelle on-
derlinge remises kozen vier kansheb-
bers voor een gedeelde prijzenpot. Die
moest uiteindelijk met zijn zessen wor-
den gedeeld door winstpartijen van
twee overige kanshebbers. Met zijn
zessen konden zij nu 975 euro ver -
delen. Een van hen, Benjamin Bok,
werd op basis van weerstandspunten
toernooiwinnaar. (Aad)

penningmeester zwaait na 15 jaar af

Op de algemene ledenvergadering van
De IJssel op 30-8-1999 werd Sjaak in
’t Veld gekozen als penningmeester
van De IJssel. Vijftien jaar later op de
ledenvergadering van 1-9-2014 kwam
er een einde aan zijn beheer van de 
financiën van De IJssel. Hij stelde zich
niet meer herkiesbaar.
Sjaak startte in 1999 met een begro-
ting van rond de 6500 gulden. De ad-
ministratie was op dat moment nog
behoorlijk amateuristisch. Er was nog
geen balans en de reserves werden
rechtstreeks geboekt als ontvangsten.
De contributie voor senioren, jeugd en
donateurs bedroeg respectievelijk 150,
50 en 35 gulden. Als nieuwe penning-
meester werd hij al gelijk geconfron-
teerd met de gevolgen van een wel erg
optimistische begroting. Alleen door de
contributies te verhogen met 25 en 10
gulden voor senioren en jeugd en het
plaatsen van advertenties in IJssel-
schaak kon een kastekort worden
voorkomen. Er kwam ook een balans
die bij aanvang van het seizoen
2000/01 een eigen vermogen van 2
gulden aangaf. Het gevoerde beleid
wierp al direct zijn vruchten af. Het jaar
daarop was er mede dankzij een
KNSB-subsidie weer bijna 1500 gul-
den in kas. 
In 2002 werd overgeschakeld op de
euro. De begroting voor 2003/04 be-

droeg ca 3500 euro en de contributies
voor jeugd, junioren en aspiranten
werd vastgesteld op respectievelijk 80,
45 en 28 euro. Het eigen vermogen
bedroeg per 31-8-2004 inmiddels 1570
euro. Voldoende reserve vond de pen-
ningmeester. Pas in 2007/08 en
2008/09 zakte het vermogen na een
negatief saldo met name vanwege o.a.
extra kosten voor de viering van het
35-jarig jubileum, aanschaf van luxe
schaakspelen en niet doorberekende
verhoging van RSB-tarieven, onder de
1000 euro. Met een contributieverho-
ging naar 90 euro werd dit weer recht
getrokken. 
In de loop der jaren liep de begroting
op naar ruim 4200 euro voor 2014/15.
Door ledenverlies en extra kosten voor
de viering van het 50-jarig jubileum
moesten de reserves opnieuw worden
aangesproken. Aan contributiever -
hoging viel bij aanvang van het sei-
zoen 2014/15 niet te ontkomen, die
steeg naar 115 euro voor senioren en
50 euro voor jeugdleden. 
Het bovenstaande getuigt van een
deskundig financieel beleid, een beleid
waarvoor tijdens de laatste ledenver-
gadering ondanks zijn afwezigheid te-
recht de handen op elkaar gingen.
Vanaf deze plaats nogmaals namens
de leden van De IJssel: Penningmees-
ter bedankt!!! (Aad)

de penningmeesters

van de ijssel

1963 - 1965 Wim Nieuwerf

1965 - 1966 Dick Zwaan

1966 - 1967 Wim de Meijer sr

1967 - 1968 Aad van den Berg

1968 - 1971 Piet van Hees

1971 - 1972 Jan Blok

1972 - 1979 Henk de Wee

1979 - 1990 Peter de Jong

1990 - 1999 Jan Greeven

1999 - 2014 Sjaak in ’t Veld

2014 - Aad van der Meer



Het werd een latertje op 10 september.
De 170e RSB-ledenvergadering ein-
digde pas rond het middennachtelijk
uur. Dat lag niet aan de jaarstukken,
die werden in sneltreinvaart goedge-
keurd, maar aan een motie van zorg
en diverse voorstellen voor regle-
mentswijzigingen. 
De motie van zorg, ingediend door Jan
Sijbesma (Klim-Op), betrof het jeugd-
beleid binnen de RSB. In de motie
werd gepleit voor een organisatorische
aanpassing die zou moeten leiden tot
een breed gedragen jeugdbeleid, geen
selectieve jeugdcommissie maar een
jeugdcommissie bestaande uit alle
jeugdleiders van de RSB-verenigin-
gen. Een punt van zorg was ook ‘de
keuze van het RSB-bestuur om kan -
didaten voor te dragen voor bestuurs-
functies die een commercieel belang
lijken te hebben binnen de schaakwe-
reld’. De bestuurskandidaat jeugdlei-
der, tot nu toe jeugdleider ad interim,
vond men ongeschikt vanwege ‘onvol-
doende ervaring en commercieel be-
lang’. Wanneer spreek je van een
commercieel belang, was vervolgens
het punt van discussie. Een RSB-be-
stuurder die ook (betaalde) schaaktrai-
ning geeft? De meerderheid vond na
stemming niet dat kandidaten met
commerciële belangen in de schaak-
wereld zouden moeten worden uitge-
sloten van een bestuursfunctie binnen
de RSB. Steun voor een breed gedra-
gen jeugdcommissie was er wel.   
De commotie leidde er vervolgens toe

dat twee nieuwe bestuurskandidaten
(pr en communicatie: Adrie Helfrich en
jeugdleider Mark Jolly) zich beticht
voelden van het hebben van commer-
ciële belangen en zich om die reden
niet meer verkiesbaar stelden. Op aan-
dringen van de vergadering besloten
zij later dit te heroverwegen. De aftre-
dende voorzitter Postma werd bedankt
voor zijn diensten en bestuurskandi-
daat Angelo Ayala (RSR Ivoren Toren)
werd met algemene stemmen geko-
zen. Dat was ook het geval met de af-
tredende maar herkiesbare penning-
meester Peter de Weerd en competi-
tieleider Arrian Rutten en de bestuurs-
kandidaat voor verenigingszaken
Eduard Hartog (CSV). Behalve voor de
vertrekkende voorzitter was er ook ap-
plaus en een attentie voor ledenadmi-
nistrateur Aad van den Berg. Zijn
functie is na de invoering van de on-
line ledenadministratie vervallen.
Met de aanpassing van de reglemen-
ten aan de gewijzigde ledenadmini-
stratie ging iedereen akkoord. Meer
problemen waren er met de overige
voorstellen. De nieuwe versie van het
FIDE reglement noopte tot aanpassing
van de RSB-reglementen voor wat be-
treft mobiele telefoons. Van de drie va-
rianten koos de vergadering met een
krappe meerderheid voor het voorstel
waarbij, als blijkt dat bij een RSB wed-
strijd een mobiele telefoon of ander
elektronisch communicatiemiddel van
een speler aan staat, de betreffende
speler eerst een waarschuwing krijgt

en bij een volgende overtreding een
nul. Een voorstel van Spijkenisse (zie
ook IJsselschaak 103) voor aanvulling
van de invallerbepaling met de toevoe-
ging dat ‘de rating van de invallende
speler niet hoger mag zijn 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 eerstvol-
gende hogere team’ werd verworpen.
Een voorstel van De Pionier voor aan-
passing van de promotie/degradatiere-
geling in klassen met groepen met een
ongelijk aantal teams (zie ook IJssel-
schaak 103) werd aangehouden. Een
oud RSB-bestuurslid was van mening
dat hier eerder besluiten over waren
genomen, maar dat die niet in de reg -
lementen waren verwerkt. Dat zal
eerst worden nagegaan. Voor het
voorstel van De IJssel inzake invoering
van een structuur in de viertallen -
competitie was ondanks ernstige be-
zwaren van de competitieleider wel
een meerderheid. Besloten werd dat
het voorstel door de competitieleider in
samenwerking met De IJssel nader
wordt uitgewerkt.
Bij de loting voor de RSB-bekercompe-
titie bepaalde het lot dat De IJssel het
in de eerste ronde moet opnemen
tegen het team van Hendrik Ido Am-
bacht. Bij winst wacht de winnaar van
Krimpen a/d IJssel tegen Papen-
drecht/Alblasserdam. (Aad)
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jeugdbeleid zorgt voor veel commotie op
rsb-ledenvergadering

Aandachtig toehorende aanwezigen.

De vertrekkende voorzitter en leden -
administrateur.

Angelo Ayala, de nieuwe voorzitter.

ledenvaria
Na het verschijnen van het jaarverslag werden nog de afmeldingen ontvangen van de jeugdleden Jitse Macdaniël,
Jesse Peters en Sjoerd Steenbergen. Dit bracht het ledental van De IJssel op 26 seniorleden en 8 jeugd/juniorleden. 



‘Op 57 jarige leeftijd is op 19 sep-
tember j.l. Theo van Herk overleden,
thuis in zijn woonplaats in Roeme-
nië’, aldus een bericht van Jeroen
Eijgelaar die nog regelmatig contact
met hem had. ‘Hij ‘kwakkelde’ al met
zijn gezondheid. Er was een ‘goed -
aardig’ tumor bij hem geconstateerd.
Twee dagen voor zijn overlijden
heeft hij heeft op eigen initiatief be-
sloten om het ziekenhuis te verlaten
en de benodigde operatie niet te
laten plaats vinden.’
Via zijn schaakmaat Jeroen Eijge-
laar maakte Theo, voormalig lid van
de schaakvereniging Schoonhoven,
in 2001 kennis met De IJssel. Na
deelname aan het invitatietoernooi
en het toernooi om de Zilveren

Dame werd hij aan het eind van dat
seizoen definitief lid. Zowel in 2002
als 2003 eindigde hij als nummer
twee in de clubcompetitie. Succes-
vol was hij eveneens in het toernooi
om de Zilveren Dame, nummer een
in 2003 en nummer twee in 2004. In
2002 werd hij tweede in het VINK
Top 12 toernooi. Hij speelde 23
wedstrijden voor De IJssel in de
RSB competitie waarin hij 15 pun-
ten scoorde. In 2001/02 in het
tweede en daarna twee seizoenen
in het eerste team dat in 2003 kam-
pioen werd in de 1e klasse RSB en
naar de promotieklasse promo-
veerde. Samen met Jeroen was hij
actief op veel toernooien waar de
Cobra, zijn bijnaam in de schaak-
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oud-ijssellid theo van herk overleden

wereld, eveneens de nodige suc-
cessen boekte. In april 2005 keerde
hij terug naar zijn geboorteland
Roemenië. (Aad)

pim te lintelo eerste ranglijstaanvoerder
rapidcompetitie
Op vier clubavonden bij De IJssel staat
de rapidcompetitie op het programma.
Een volledige competitie met per ronde
vijf partijen met voor ieder een bedenk-
tijd van een kwartier per partij zijn be-
slissend voor de eindstand. Daarnaast
is de eindstand in de rapidcompetitie
beslissend voor de deelname namens
De IJssel aan het VINK Top 12-toer-
nooi. De groepsindeling voor de eerste
ronde vindt plaats op basis van de

KNSB-rating daarna is de indeling con-
form de ranglijst. 
In groep A bleef titelverdediger Pim te
Lintelo zijn grote concurrent Léon Ja-
cobse een halfje voor. Hij won de on-
derlinge partij maar door een nederlaag
tegen Wim Mulder bleef de schade voor
Léon beperkt. Een gedeelde derde
plaats was er voor Frank Visser en
Hans Lodeweges met een vijftig pro-
cent score. Ad Multem en Wim Mulder,

die op de vijfde en zesde plaats eindig-
den, starten in de tweede ronde in
groep B. Hun plaats in de A-groep zal
worden ingenomen door Leen Boonstra
en Arie Macdaniël jr, de nummers een
en twee in groep B. De winnaars van
de C-groep, Teus Boere en Stefan Lip-
schart,  promoveren naar groep B en
nemen daar de plaats in van Panc Vink
en Aad van der Meer die in de tweede
ronde in groep C mogen aantreden.

de resultaten

Groep A 1 2 3 4 5 6 tot

1 Pim te Lintelo x 1 1 1 1 0 4

2 Léon Jacobse 0 x ½ 1 1 1 3½

3 Frank Visser 0 ½ x ½ ½ 1 2½

4 Hans Lodeweges 0 0 ½ x 1 1 2½

5 Ad Multem 0 0 ½ 0 x 1 1½

6 Wim Mulder 1 0 0 0 0 x 1

Groep B 1 2 3 4 5 6 tot

1 Leen Boonstra x ½ 1 1 1 1 4½

2 Arie Macdaniël jr ½ x ½ 1 1 1 4

3 Arie Macdaniël sr 0 ½ x ½ 1 1 3

4 Aad vd Berg 0 0 ½ x 1 ½ 2

5 Panc Vink 0 0 0 0 x 0 1

6 Aad vd Meer 0 0 0 ½ 0 x ½

Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1 Teus Boere x ½ - 0 1 - 1 1 3½

2 Stefan Lipschart ½ x - 1 1 - 0 1 3½

3 Niel Twigt - - x a a 1 1 a 2

4 Casper de Pijper 1 0 gt x 0 1 - - 2

5 Jan vd Dorpel 0 0 gt 1 x 1 - - 2

6 Bastiaan Rietveld - - 0 0 0 x 1 1 2

7 Ton van Smirren 0 1 0 - - 0 x 1 2

8 Peter Koolmees 0 0 gt - - 0 0 x 0



stand na de eerste ronde

Naam + Bonus Start Score Totaal

Groepsindeling pnt pnt ronde 1 score

1. Pim te Lintelo (A) 8 14 21 43

2. Léon Jacobse (A) 8 14 19 41

3. Leen Boonstra (B) 6 10 23 39

4. Frank Visser (A) 8 14 15 37

5. Hans Lodeweges (A) 8 14 15 37

6. Arie Macdaniël jr (B) 6 10 21 37

7. Ad Multem (A) 8 14 11 33

8. Arie Macdaniël sr (B) 6 10 17 33

9. Wim Mulder (A) 8 14 9 31

10. Aad vd Berg (B) 6 10 13 29

11. Teus Boere (C) 4 6 19 29

12. Stefan Lipschart (C) 4 6 19 29

13. Mick vd Berg (-) 6 10 10 26

14. Gerard vd Wouden (-) 6 10 10 26

15. Rien Duine (-) 6 10 10 26

16. Sjaak in 't Veld (-) 6 10 10 26

17. Casper de Pijper (C) 4 6 16 26

18. Jan vd Dorpel (C) 4 6 16 26

19. Neal Twigt (C) 4 6 16 26

20. Panc Vink (B) 6 10 9 25

21. Aad vd Meer (B) 6 10 7 23

22. Bastiaan Rietveld (C) 4 6 13 23

23. Jan Vink (-) 4 6 10 20

24. Peter Koolmees (C) 4 6 8 18

puntentelling

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

2 punten en indien niet afgemeld 0 punten. 

Bonuspunten per ronde 8, 6 en 4 punten voor resp. A-, B- en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij 

oorspronkelijk zouden zijn uitgekomen.

Als startpunten worden per groep resp. 14 (A), 10 (B) en 6 (C) toegekend. Na de 2e en 3e  ronde worden per ronde de helft van deze 

startpunten in mindering gebracht.
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Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.
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3-11 De IJssel 1-SO Rotterdam 2;Krimpen a/d IJssel - De IJssel V1;HH-1.7
10-11 De IJssel 2 - Ontspanning 1; HH-2.1
17-11 Rapid 2
18-11 di Dordrecht V1 - De IJssel V2
24-11 De IJssel V1 - Dordrecht V2;HH-2.2
28-11 vr 3-Torens 1 - De IJssel 1
1-12 HH-2.3
8-12 Rapid 3
12-12 vr Overschie 3 - De IJssel 2
15-12 De IJssel V2 - Dordrecht V1;HH-2.4
22-12 HH-2.5 **
29-12 Invitatietoernooi **
5-1 De IJssel 1-Krimpen a/d IJssel 2;HH-2.6
6-1 di Dordrecht V1 - De IJssel V2
12-1 Rapid 4
19-1 HH-2.7+ 2e ronde k.o. beker
26-1 De IJssel 2 - De Willige Dame 2;HH-2.8 
2-2 ZD 1
3-2 di HIA - De IJssel V2
9-2 De IJssel V1 - Krimpen a/d IJsssel;HH-3.1
12-2 do Onesimus 1 - De IJssel 1
16-2 ZD 2
20-2 vr Het Houten Paard 1 - De IJssel 2
23-2 HH-3.2***
2-3 De IJssel V2 - Sliedrecht; HH-3.3
9-3 Erasmus 1 - De IJssel 1;HH-3.4
10-3 di De Willige Dame - De IJssel V1
16-3 De IJssel 2 - WSV 2;HH-3.5
23-3 ZD-3
30-3 HH-3.6 + kwartfinale ko.beker
8-4 wo HH-3.7
13-4 De IJssel 1 - Moerkapelle 1;HH-3.8
20-4 ZD-4
29-4 wo HH-4.1
4-5 HH-4.2 + halve finale ko.beker 
11-5 HH-4.3 ****
16-5 za VINK Top 12 
18-5 ZD-5
27-5 wo HH-4.4 
1-6 HH-4.5
8-6 HH-4.6 + finale k.o. beker
15-6 ZD-6
22-6 HH-4.7
29-6 Ledenvergadering + snelschaak

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

jaarprogramma 2014/2015

gehandicapt de ijssel 2 delft onderspit
tegen hoeksewaard 2
In de eerste RSB wedstrijd van De IJs-
sel 2 tegen Hoeksche Waard 2 zaten
er bij De IJssel 2 slechts drie spelers
van het team van vorig seizoen achter
het bord. Die zaten aan de eerste drie
borden. Aan de overige borden vijf
teamleden van het voormalige De IJs-
sel 3, waarvan er twee Arie Macdaniël
jr en Stefan Lipschart, nu definitief deel
uitmaken van team twee waar zij de
plaats innemen van de naar De IJssel
1 vertrokken Léon Jacobse en Gerard
van der Wouden. De met vakantie
zijnde teamleider Rien Duine had in de
opstelling ook Sjaak in ’t Veld opgeno-

men, maar te elfder ure bleek dat ook
die nog op vakantie was. Ook Menno
van Dijk meldde zich nog op het laat-
ste moment af. In hun plaats konden
Frans Dubois en Teus Boere alsnog
als invaller aantreden. Aad van der
Meer was al eerder door Rien als zijn
vervanger in de opstelling opgenomen.
Het team van de Hoeksewaard was
vorig seizoen weinig succesvol met 0
matchpunten en 8½ bordpunten ein-
digden zij als laatste in klasse 2C en
degradeerden dus naar de derde
klasse. Hun toen best presterende
speler Louis van Duuren (1818) was er

nu niet bij. Aan het eerste bord
speelde nu Ron van Leeuwen die vorig
seizoen nog uitkwam voor SO Rotter-
dam 5 en het in de 3e klasse met 3½
uit 6 lang niet slecht deed. De nu aan
bord 6 en 7 spelende Johan de Moor
en Jarek Kocuba speelden vorig sei-
zoen voor hun eerste team dat even-
eens degradeerde uit de 2e klasse. 
Invaller Frans liet het eerste halfje aan-
tekenen. Een kwaliteit voor bleek niet
voldoende voor winst. Tegenacties via
een open lijn compenseerden de ma-
teriële achterstand. Vervolgens verlies-
partijen voor Arie jr en Aad (vdM). Arie



kreeg met een venijnige koningsaanval
een koekje van eigen deeg. Hij moest
daarvoor zijn dame geven, maar kreeg
daar veel materiaal voor. Desondanks
wist hij niet uit het matnet te ontsnap-
pen. Aad veroverde een pionnetje,
maar zijn tegenstander had daarvoor
de nodige compensatie en zette hem
fiks onder druk. Dat deed de kansen
keren en Aad werd uitgeteld. Beter
nieuws was er van bord drie waar Arie
sr zijn tegenstander een gedegen partij
voorschotelde. Met goed spel kwam hij
in het voordeel en maakte dit be-
kwaam af (1½-2½). Dat lukte niet aan
bord twee. Hier had de tegenstander
van Aad een stuk tegen twee pionnen

geofferd. Daarvoor kreeg hij twee 
verbonden vrijpionnen die Aad in het
eindspel de nodige hoofdbrekens be-
zorgden. Bij een actie om de sterke pi-
onnen onschadelijk te maken
verrekende hij zich en moest het stuk
tegen twee pionnen weer worden te-
ruggegeven en was het potremise 
(2-3). Daarna ging het mis bij Teus.
Aanvankelijk had hij goed spel wat 
mogelijkheden leek te bieden. Maar bij
het vorderen van de partij keerden de
kansen. Bij een wederzijdse konings-
aanval had Teus mat in één, maar
daar kwam hij niet meer aan toe. Hij
ging zelf mat. Het hoogst haalbare was
toen een gelijkspel. Dan moesten Leen

en Stefan beiden winnen. Bij Stefan
was dit geen probleem. Twee ver op-
gerukte verbonden vrijpionnen bezorg-
den zijn tegenstander de nodige
problemen op het bord en kostte hem
veel bedenktijd. Dat laatste was uitein-
delijk beslissend. Jammer genoeg zat
winst er aan het eerste bord toen niet
meer in. Leen had aanvankelijk het
beste van het spel gehad. Zijn tegen-
stander verdedigde echter goed en
wist af te wikkelen naar een toreneind-
spel waarin Leen alle zeilen moest bij-
zetten om het remise te houden. Dat
lukte wel, maar dat was niet voldoende
om het teamverlies te ontlopen. (Aad)
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De IJssel 2 1495 - Hoeksche Waard 2 1515 3½ - 4½

1. Leen Boonstra 1641 - Ron van Leeuwen 1645 ½ - ½
2. Aad vd Berg 1606 - Kees van 't Land 1538 ½ - ½
3. Arie Macdaniël sr 1583 - Hans Brussaard 1603 1 - 0
4. Arie Macdaniël jr 1456 - Piet Bervoets 1575 0 - 1
5. Teus Boere 1432 - Dirk van Vuuren 1419 0 - 1
6. Frans Dubois 1410 - Johan de Moor 1488 ½ - ½
7. Aad vd Meer 1443 - Jarek Kocuba 1403 0 - 1
8. Stefan Lipschart 1389 - Ries Wiltenburg 1452 1 - 0

schaakhistorie
het kanon van aljechin

In de allerlaatste Matten, nummer 12,
staat een verhaal van Wim Huijser
over Kees Buddingh’ schakend dichter
te Dordrecht. In dit verhaal citeert hij
uit een dagboeknotitie van Buddingh
(1918-1985) van 11 februari 1972
waarin deze herinneringen ophaalt uit
begin jaren dertig toen hij kennis
maakte met het schaakspel. 
“Mijn echte liefde voor het spel dank ik
aan een partij van Aljechin die in het
eerste boekje stond dat ik had ge-
kocht. Het was een partij uit het toer-
nooi in San Remo, 1930, tegen
Nimzowitsch. Nimzowitsch wordt in
precies dertig zetten totaal ‘einge-
kreist’, zoals dat in schaaktermen heet
en feilloos en sardonisch doodgedrukt:
in de slotstelling kan hij haast geen zet
meer doen. Ik weet niet hoe vaak ik
die partij destijds nagespeeld heb en
iedere keer had ik een soortgelijke er-
varing als toen ik Couperus ’De Kome-
dianten’ las: dat er een wereld
bestond, waarvan ik tot op dat moment

geen besef had gehad, een fascine-
rende wereld van ….ja, van wat? -
‘schoonheid’ was het woord niet, maar
het had er wel mee te maken: het was
een wereld waarin je sensaties kreeg
die plotseling een rilling over je rug
deden gaan, maar dan geen rilling van
vrees of afschuw, juist van het tegen-
deel.“ 
Als lezer vraag je je af wat er zo bij-
zonder was aan die partij. Die ont-
breekt bij het artikel, maar is via
internet snel gevonden. De partij staat
bekend als de oorspronkelijke “Alek-
hine’ s gun” partij. Aljechin’s kanon ont-
staat wanneer de tegenstander wordt
vastgepind door een opstelling met
twee torens en dame achter elkaar.
Hieronder deze partij.
Wit:  Alexander Aljechin (1892-1946,
wereldkampioen 1927-1935, 1937-
1946)  
Zwart: Aaron Nimzowitsch (1886-1935,
wereldtopper in de periode 1925-
1930).
San Remo, 1930
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5
5.Ld2 Pe7 6.Pb5 Lxd2+ 7.Dxd2 0–0
8.c3 b6 9.f4 La6 10.Pf3 Dd7 11.a4
Pbc6 12.b4 cxb4 13.cxb4 Lb7 14.Pd6
f5 15.a5 Pc8 16.Pxb7 Dxb7 17.a6 Df7

18.Lb5 P8e7 19.0–0 h6 20.Tfc1 Tfc8
21.Tc2 De8? 22.Tac1 Tab8 23.De3
Tc7 24.Tc3 Dd7 25. T1c2 Kf8 26.Dc1

Dit is het punt waarop Aljechin het
kanon vormt. 26.… Tbc8 27. La4
Dreigt 28.b5 met winst van het ge-
pende paard. 27.… b5 28.Lxb5 Ke8
29.La4 Kd8 Dekt c7, zodat het paard
weg kan in geval van 30.b5. 30. h4!
Maar nu zijn al zwarts stukken gebon-
den aan de verdediging tegen ‘het
kanon’ en heeft hij geen goede zetten
meer. 30.… h5 31.Kh2 g6 32.g3
(zetdwang) (1-0)

Geïnspireerd door Aljechin’s schaak-
manoeuvre koos in 2010 een succes-
volle heavy metal band uit Brooklyn
(New York) voor de naam Alekhine’s
Gun. (Aad)



In plaats van een derde RSB-team
speelt De IJssel dit seizoen met twee
viertallen, een extra viertal dus. Daarin
spelen in de eerste plaats de leden die
niet in aanmerking komen voor de

twee achttallen. De teams worden zo
nodig aangevuld met spelers uit De
IJssel 2. Teamleider van de viertallen
is Aad van der Meer. Beide teams spe-
len in een groep van vier waarin tegen

elke tegenstander een uit- en een
thuiswedstrijd wordt gespeeld. Hieron-
der de resultaten van de eerste wed-
strijden, die lang niet tegen vielen.
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viertallen goed van start in de rsb

een forse winst voor de ijssel v2
in sliedrecht
De eerste uitwedstrijd van De IJssel
V2 op 2 oktober leverde een prachtige
0-4 winst. Het team ging met drie man
van start. Vierde man Arie Macdaniël jr
arriveerde een half uur te laat door file
op de A20 (vrachtwagen brand), maar
dit had geen invloed op het spel. Goed
geplaatste stukken op de half open f-
lijn zorgde voor toenemende druk en
resulteerde in toren- en partijwinst.
Winst was er ook aan bord 2 voor Cas-
per. Hij kwam wat beter uit de opening
en na de afruil van de lichtere stukken
was hij met een dubbelpion voor zijn
tegenstander licht in het voordeel. Na
wat wisselende kansen kwam de Cas-
per kreet ‘doe ik het nou toch weer
verkeerd?’, dit was echter niet zo, een
schijnbare dreiging kon gemakkelijk
worden verdedigd. Toen zijn tegen-
stander de toren weggaf kon Casper
met een pion promoveren en hem in
de laatste minuut mat zetten. Vanwege
de nog krappe bedenktijd was het wel
even spannend voor de toeschouwers.
Volgens de Sliedrechtse teamleider
had Casper wel gezwijnd, want zijn te-

genstander miste eeuwig schaak en
zelfs mat in één, zo meldde hij op hun
website. Ton had het niet echt moeilijk.
Hij kreeg te maken met, de Leeuw,
een in Sliedecht gewortelde opening.
Maar dat werd al snel ‘aangeschoten
wild omdat hij gelijk een paard en een
pion verspeelde’ aldus het Slie-

Op de voorgrond Ton van Smirren en naast
hem Casper de Pijper op weg naar hun eer-
ste winst.

Aad van der Meer tegen de 14-jarige
Koos v.d. Berg.

drechtse commentaar. Een zware 
koningsaanval werd vervolgens be-
kwaam gepareerd. Toen zijn tegen-
stander nog een stuk cadeau deed
hield deze het voor gezien. Aan het
laatste bord kwam Aad gelijk uit de
opening waarna in het centrum een
grootte afruil plaats vond. Met nog
ieder twee torens en loper en paard
tegen twee paarden ging de strijd ver-
der. Daarbij sneuvelde een paard van
zijn tegenstander en trok Aad aan het
langste eind. (AadvdM/Aad)

Sliedrecht 1123 - De IJssel v2 1359 0 - 4

1. William Gijsen 990 - Arie Macdaniel 1456 0 - 1
2. Michiel vd Berg 1166 - Casper de Pijper 1331 0 - 1
3. Jan Veenis 1451 - Ton van Smirren 1206 0 - 1
4. Koos vd Berg 884 - Aad vd Meer 1443 0 - 1

de ijssel v1 laat de willige dame
met gelijkspel ontsnappen
Op 6 oktober was het de beurt van De
IJssel V1. Het team  van De Willige
Dame is al vijf jaar een vaste deelne-
mer aan de viertallencompetitie en was
al eerder tegenstander van De IJssel.
In 2012/13 trokken de Dordtenaren met
2½-1½ aan het langste eind.
Het eerste punt ging naar de tegen-
standers. Panc, sinds lange tijd weer
eens achter het bord in een team,
zette zijn tegenstander met een ko-
ningsaanval behoorlijk onder druk. De
aanval sloeg net niet door en bij een
tegenaanval van zijn tegenstander
ging het mis. Panc vergat dat een
toren in stond en dat betekende einde
partij. De stand kwam weer in even-
wicht door een prima winst van Sjaak.
Hij kwam een pion in het voordeel en

in het eindspel was dat doorslagge-
vend. Zeker toen zijn tegenstander
daarbij ook nog eens in de fout ging.
Spektakel was er op het bord bij Teus.
Die had zijn stukken in een goede po-
sitie voor een koningsaanval gema-
noeuvreerd. Die aanval werd ingezet
met een kwaliteitsoffer. Dat leverde
wel een paar pionnen op, maar de te-
genstander ging niet mat. Toen Teus
echter een toren wist in te sluiten was
het wel gelopen koers en kwam De
IJssel op 2-1. De winst hing toen af
van het resultaat bij Frans. Daar was
het lang gelijk opgegaan en gezien de
totaalstand werd een remiseaanbod
van Frans natuurlijk geweigerd. Zijn te-
genstander ging voor de winst en leek
daarbij aan het langste eind te trekken.
Een venijnige uitval met de dame deed
echter de kansen keren, de tegenstan-

der ging in de fout. Hij nam met zijn
toren een dubbel gedekte pion op f7
en na afruil zou Frans met een toren in
de plus de winst voor het oprapen heb-
ben. Zo ver kwam het echter niet. ‘Tot
verbijstering van de omstanders gaf
zijn tegenstander echter op! Hij zag
een ondekbaar mat op de achterste rij
opdoemen als Piet met de toren terug
zou slaan en was ervan overtuigd, dat
Piet de combinatie zorgvuldig had
doorgerekend. Maar met zowel een
koningszet als een damezet had zwart
met een dame tegen een toren een
straal gewonnen eindspel in kunnen
gaan. Piet dacht abusievelijk een pion
te winnen, maar zijn tegenstander zag
spokende beren op zijn pad, die er he-
lemaal niet bleken te zijn…!’, aldus het
verlag op de website van De Willige
Dame. (Aad)



De IJssel V1 1488 - De Willige Dame 1389 2 - 2

1. Sjaak in 't Veld 1604 - Anne Meeldijk 1535 1 - 0
2. Teus Boere 1432 - Fons Claessens 1408 1 - 0
3. Frans Dubois 1410 - Piet Schuller 1350 0 - 1
4. Panc Vink 1504 - Wim Platje 1261 0 - 1
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gevoelige nederlaag de ijssel 1 in eerste rsb-wedstrijd

In de eerste RSB-wedstrijd moest De
IJssel1 het opnemen tegen het derde
team van schaakvereniging Sliedrecht.
Een team dat net als De IJssel vorig
seizoen is gepromoveerd naar de 1e
klasse. ‘Om handhaving te bewerkstel-
ligen is Marcel Klein als nieuwe team-
leider aangesteld. Deze succesvolle

teamleider van veel jeugdteams gat
zijn kennis en kunde inzetten om te
gaan stunten in de zeer sterke eerste
klasse B. Tegen favorieten als Moerka-
pelle 1, SOF 1 en SO Rotterdam 2 zal
het lastig worden, maar met het nodige
stuntwerk is alles mogelijk. Om het
doel te bereiken trok de teamleider en-

kele routiniers aan, die de rest van het
team moet optrekken naar het be-
oogde niveau,’ meldt de Sliedrechtse
website. Die routiniers betreft dan Flo-
ris Verweij, Willem Kuiper en Jan Sul-
man die vorig seizoen deel uitmaakten
van het tweede team dat uitkwam in
de promotieklasse. 
De IJssel 1 moet het dit seizoen doen
zonder de steun van de vertrokken
Justin Jacobse en Ronald Mander-
sloot. Hun plaatsen in het eerste team
worden ingenomen door Léon Jacobse
en Gerard van der Wouden. In deze
eerste wedstrijd was ook Mick van den
Berg vanwege vakantie niet beschik-
baar. In zijn plaats speelde Rien
Duine. 
Op basis van ratingpunten was De IJs-
sel favoriet. Behalve aan het laatste
bord hadden alle spelers van De IJssel
een hogere rating dan hun tegenstan-
der. Achter de borden viel hiervan ech-
ter weinig te merken. Hoewel Léon De
IJssel al snel op een 0-1 voorsprong
zette, ging het bij de anderen borden
moeizaam. Bij Léon, met de zwarte
stukken, ontstond al snel een wild west
partij. Met ongelijk materiaal is het al-
tijd oppassen, Léon had twee lichte
stukken tegen toren met pion. Het
voordeel zat in de actieve aanvallende
stelling van Léon. Nog voor 22.00 uur
had hij de winst binnen. Zijn winst
werd gevolgd door remise bij Gerard.
Met wit speelde hij een soort Janisch
vanuit de Spaanse opening. Dit bete-
kent dat zwart snel met f7-f5 een aan-
val wil inzetten. Het lukte zwart ook
Gerard onder druk te zetten en hij
moest een pion geven. Daarna volgde
er een grote ruil waar bij een eindspel
toren loper ontstaat. Na enige tijd ver-
dwenen ook de torens van het bord en
het lopereindspel werd daarna snel re-
mise gegeven (½-1½). Bij Ad zat het
tegen. Hij had tegen een 14-jarige te-
genstander een zware avond. Vanuit
de opening kwam hij onderdruk te
staan. Spoedig moest hij tegen twee
dubbelpionnen aankijken. In combi -
natie met een koningsaanval werd dit
hem fataal (1½-1½). Op de borden 3,
Hans, en 5, Frank (vd P), ging het aan-
vankelijk voorspoedig en waren er



kansen op winst. Bij Hans verzandde
het voordeel en werd tot remise beslo-
ten. Ook bij Frank werd de vrede gete-
kend. Nadat hij bij een afruil met de
verkeerde pion terug nam zat er geen
winst meer in de stelling (2½-2½).
‘Toen ik het remiseaanbod deed zag
het er nog goed uit voor De IJssel’
aldus Hans achteraf, ‘maar tijdens het
uitvoerige overleg van mijn tegenstan-
der met zijn teamleider incasseerde
De IJssel onverwacht twee verliespar-
tijen. Toen had ik mijn aanbod wel wil-
len intrekken, maar dat kon natuurlijk
niet meer’. Frank (V) speelde een
puike partij. Hij had al snel met de
zwarte stukken het initiatief naar zich
toe getrokken. In een Engelse partij
zocht en vond hij het voordeel over de
damevleugel. Met een prachtige vrij c4
pion, die hem veel voordeel gaf, dron-
gen ook zijn stukken via de damevleu-
gel binnen. Het leek een kwestie van
tijd!! Totdat er in eens werd opgege-
ven, een blunder was direct beslissend

(3½ - 2½).  Rien, had aanvankelijk een
mooie kansrijke stelling. Tijd- en stel-
lingproblemen werden hem op het
laatst fataal. De nederlaag was toen al
een feit (4½-2½). Alleen kopman Pim
was nog hard aan het zwoegen, in eer-
ste instantie moest hij een aanval pa-
reren. Al snel zag het er naar uit dat
het een tijdnood duel ging worden na
tien zetjes had  Pim dertig minuten ge-
bruikt en zijn tegenstander dertig minu-

ten meer. In tijdnood offerde Pim een
stuk voor aanval, na grote afruil en met
nog secondes op de klok mistte zijn te-
genstander een vervelend tussen-
schaakje. Met een toren tegen dame
tikte Pim de stelling in tijdnood uit. Een
prima punt voor hem dat helaas voor
IJssel 1 niet meer mocht baten (4½-3½).
Een nederlaag waar De IJssel zeker
kansen op beide punten had!! Na af-
loop waren er bij sommige spelers
klachten over de communicatie tijdens
de wedstrijd. Overleg over aanbieden
of aannemen van remise zou wel wat
beter kunnen, vond men. 
In Sliedrecht spraken ze over een on-
verwachte, maar prachtige overwin-
ning. ‘Een mooie teamprestatie,
waardoor we in de eerste wedstrijd 
gelijk twee belangrijke matchpunten
halen. Dit team kan dit jaar nog voor
mooie verrassingen zorgen!’
(FrankvdP/Aad)
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De IJssel 1 in actie, links van voor naar
achter Rien, Gerard, Ad en Frank vdP.

Sliedrecht 3 1702 - De IJssel 1 1816 4½ - 3½

1. Floris Verweij 1699 - Pim te Lintelo 1891 0 - 1
2. Joost Stoker 1751 - Frank Visser 1906 1 - 0
3. Willem Kuiper 1765 - Hans Lodeweges  1854 ½ - ½
4. Kees vd Does 1772 - Leon Jacobse 1828 0 - 1
5. Henk Prins  1699 - Frank vd Pavoordt 1844 ½ - ½
6. Jorik Klein 1533 - Ad Multem   1822 1 - 0
7. Jan Sulman 1687 - Gerard vd Wouden 1731 ½ - ½
8. Peter Vis 1713 - Rien Duine 1651 1 - 0

Overige uitslagen in klasse 1B:

Moerkapelle 1 - Erasmus 1 5½ - 2½
SO Rotterdam 2 - Onesimus 1 5   -  3
3 Torens 1 - Krimpen a/d IJssel 2 3   -  5

gasten welkom op

Aan het eind van het jaar op 29 december, in de kerstvakantie, organiseert De
IJssel weer het jaarlijkse invitatie/gezelligheidstoernooi. De deelname staat
niet alleen open voor seniorleden, jeugdleden en donateurs en hun introdu-
cés, ook andere schaakliefhebbers zijn van harte welkom. In door de wed-
strijdleiding samengestelde teams van drie personen, een mix van jeugd en
ouderen en van sterkere en zwakkere spelers, wordt dan op de wekelijkse
clubavond in snelschaaktempo gestreden om de prijzen. Bij uitstek ook een
goede gelegenheid om eens sfeer te proeven bij De IJssel. 



In tegenstelling tot de eerste wedstrijd
was De IJssel 2 tegen het derde team
van 3 Torens nu wel voltallig. Vorig sei-
zoen werd van dezelfde tegenstander
met 6-2 gewonnen. Het team degra-
deerde toen, maar mocht dankzij het
terugtrekken van een aantal teams nu
toch weer in de derde klasse aantre-
den. Veel jeugdspelers met nog lage
ratings. Niet iedereen vindt dit leuk.
Gezien hun lage ratings is alleen winst
een normale uitslag. Bij een ander re-
sultaat heb je het slecht gedaan. Maar
jeugdspelers kunnen snel vooruitgaan.
In de eerste wedstrijd hadden zij tegen
het Houten Paard toch drie punten ge-
noteerd. 
Ook De IJssel kreeg het niet cadeau.
Aan de bovenste borden werd goed
partij gegeven. Bij Leen ging het aan
weerszijden in hoog tempo. Binnen
een mum van tijd stond er hier een pi-
onneneindspel op het bord waar voor
beiden geen winst te behalen viel en
dus remise. Aan de onderste borden
was de tegenstand beduidend zwak-
ker. Arie jr had al in de opening een
stuk buitgemaakt en hier ging het vlot
naar winst. Daar deed zijn vader niet
voor onder. Een prima combinatie
bracht ook hem materieel in het voor-
deel. Ook hier was de buit vervolgens
snel binnen. Zoete wraak was er voor
Stefan. Vorig jaar deed tegen dezelfde
tegenstander een mataanval hem on-

verwacht de das om. Nu bleef hij bij de
les en liet zich niet verrassen. Rond
half tien dus al een ½-3½ stand op het
scoreformulier. Daar kwam al snel nog
een halfje bij. Aad stuitte op een prima
verdediging al had hij, zo bleek ach-
teraf al op de 14e zet een stuk tegen
twee pionnen buit kunnen maken. Een
sterk bezette open lijn en een sterk
paard bracht niet het beoogde voor-
deel na afruil van het paard. Na nog
wat meer afruilwerk bood hij remise
aan.  Ronald Damhuis sprak op de
website van 3-Torens van ‘een onte-
recht remise-aanbod’, maar zo duide-
lijk was dat op dat moment niet meer.
Bovendien kent Aad zijn zwakheden
en met al ruim een half uur in tijd ach-
ter vond hij het welletjes. Dat gold ook
voor zijn tegenstander die met de aan-
geboden remise niet ontevreden was.
De definitieve winst moest toen uit de
laatste drie partijen komen. Op alle
drie de borden op dat moment een
plusje voor De IJssel, maar het was
zeker nog niet gespeeld. Menno had
een linke stelling met een onbe-
schermde koning. Hij had de tegen-
stander echter aardig in de tang zodat
die daar geen gebruik van kon maken.
Dat veranderde echter plotsklaps toen
die met een door Menno gemist kwali-
teitsoffer een aanvalslijn kon openen
met direct fatale gevolgen, mat of da-
meverlies, dus 4-2. Ook Sjaak raakte

in zwaar weer. In een wolgagambiet
was hij met actief spel op de konings-
vleugel lang de bovenliggende partij.
Via de open lijn op de damevleugel
kreeg zijn tegenstander echter waar
voor zijn gambietpion. Een door de
dame gesteunde vrijpion op de derde
lijn leek niet meer te stuiten. Vervol-
gens volgde een foutenfestival. Zijn te-
genstander miste een directe
winstvariant, daarna had Sjaak na een
dame uitval met een matdreiging de
winst voor het oprapen. Ook dat werd
echter gemist. Hij koos voor remise
door herhaling van zetten en daarmee
was de winst voor De IJssel dus een
feit. Teamcaptain Rien was toen nog
als laatste bezig. Hij had met een lis-
tige actie een stuk tegen twee pionnen
binnengehaald en met nauwkeurig
spel bouwde hij zijn voordeel uit. Dat
liep op tot toren plus loper tegen
paard, gelopen koers dus, 2½-5½.
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de ijssel 2 wint, maar jeugdig 3 torens 3

geeft  goed partij

3 Torens 3 1211 - De IJssel 2 1566 2½ - 5½

1. Martijn Vroegindeweij 1420 - Leen Boonstra 1641 ½ - ½
2. Jan Breugem 1378 - Rien Duine 1651 0 - 1
3. Bert Zwinkels 1119 - Aad vd Berg 1606 ½ - ½
4. Patrick Smaal 1338 - Menno van Dijk 1596 1 - 0
5. Hans Kunnen 1273 - Sjaak in 't Veld 1604 ½ - ½
6. Ron Bijl 1113 - Arie Macdaniël sr 1583 0 - 1
7. Ron Vollebregt 1077 - Arie Macdaniël jr 1456 0 - 1
8. Giovanni Netten 967 - Stefan Lipschart 1389 0 - 1

stand en resultaten klasse 3A

w mp bp 1  2  3  4  5  6  7  

1. Overschie 3        2 2  9½ x .  .  6½ .  3  .  

2. De IJssel 2        2 2  9  .  x  3½ .  .  .  5½ 

3. Hoeksche Waard 2   2 2  7½ .  4½ x 3  .  .  .  

4. WSV 2              2 2  6½ 1½ .  5  x .  .  .  

5. Het Houten Paard 1 1 2  5  .  .  .  .  x .  5  

6. De Willige Dame 2  1 2  5  5  .  .  .  .  x .  

7. 3-Torens 3         2 0  5½ .  2½ .  .  3  .  x

De Ontspanning 1 is na twee maal verstek te hebben laten gaan uitgesloten van deelname.

De IJssel 2 (r) achter de borden met op 
de voorgrond Stefan Lipschart (r) tegen 
Giovanni Netten.
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hoe het mis kan gaan in een spannende slotfase,
een foutenfestival
De partij tussen Sjaak in ’t Veld en Hans
Kunnen aan het vijfde bord van 3 Torens 3
tegen De IJssel 2 werd besloten met een
waar foutenfestival. Van een gelijke stand
naar gemiste winst voor zwart en vervol-
gens van gemiste directe winst door wit
naar remise door herhaling van zetten met
nog steeds forse winstkansen voor wit.

Stand na de 35e zet van zwart:

36.Te3 Tb4 37.Kf3? Kg3 was beter, nu
dreigen Tf8, Da8 en Td4, maar zwart gaat
voor pionwinst. 37...c4 38.Kg3? Toch  maar
Kg3, maar nu is het niet goed. Na Dc2 blijft
de stand in evenwicht. 38...Txb3 39.Txb3

Txb3 40.Dd2 Niet de beste plaats, maar
ook na 40.Dd4 Txe3+ 41.Dxe3 Dxa4 ziet
het er donker uit voor wit. 40...Dxa4
41.Txb3 Versnelt het verlies, maar ook na
bijvoorbeeld 41.g5 heeft wit met Db5, Da1,
Da3 en Da7 dikke winstkansen. 41...Dxb3+
42.Kh4 c3 43.Dd4? Direct verliezend Fritz
geeft +10 voor zwart na 43...c2! 43...Dc2??

Nu gaat zwart in de fout. Maar zijn winst-
kansen zijn nog niet verkeken. 44.Kg5? Nu
zeker niet. Het beste voor wit was Kh3. Nu
geeft Fritz zowel na h6 als Dd2 opnieuw +9
voor zwart. 44...Dd2 45.Da7 c2? Wit maz-
zelt, na 45...Dxd5+ 46.Kh6 Dh1+ 47.Kg5
h6+ 48.Kxg6 De4+ 49.Kh5 Dxf4 50.Dxe7

Dg5+ 51.Dxg5+ hxg5 is het over en uit.
45.Dxe7 h6+? Zwart is het spoor bijster.
Hier had hij Dxd5 moeten spelen om het re-
mise te houden. Nu heeft wit mat in han-
den! 46.Kxg6 Dd3+ 47.Kxh6? Na 47.f5 kan
zwart mat niet meer voorkomen! 47...Dh3+
14.Kg5 Dh7  

48.De8+
Direct winnend was  48.Dd8+ Kg7 49.Df6+
Kg8 50.e7. 48...Kg7 49.De7+ Wit gaat voor
remise, maar na 49.Df7+ Kh8 50.Dxh7+
Kxh7 51.e7 c1D 52.e8D is het voor wit ge-
wonnen! 49...Kg8 50.De8+ Kg7 51.De7+
Kg8 ½-½ (Aad)



Met ingang van het seizoen 2009/10
kwam bij De IJssel de k.o. bekercom-
petitie op het programma. Het eerste
lustrum is inmiddels voltooid. Op de
wisselbeker prijken de namen van Ad
Multem (2x), Hans Lodeweges (2x) en
Frank van de Pavoordt. In oktober ging
de zesde editie van start. Door de te-
rugloop van het ledental met minder
deelnemers dan in voorgaande edities.
Daarom werd In afwijking van het re-
glement de eerste ronde niet aange-
vuld met extra vrijlotingen. Vanwege
het ongelijk aantal deelnemers slechts
een enkele vrijloting, Sjaak in ’t Veld
was de enige die direct naar de
tweede ronde ging. Zijn naam gaat
samen met die van de dertien win-
naars in de pot voor de loting van de
tweede ronde. De zeven winnaars plus
een van de verliezers (loting) spelen
de kwartfinale.
De loting voor de eerste ronde was de
favorieten goed gezind, geen onder-
linge duels. Frank Visser trof in Gerard
van der Wouden nog de sterkste te-
genstander. Die kon echter niet voor
een verrassing zorgen. Frank be-
steedde zijn tijd goed en rekende beter
dan zij tegenstander. Een combinatie
eindigde met stuk- en partijwinst. Léon
Jacobse had het nodige te stellen met
Arie Macdaniël jr. Hij was vanuit de

opening ten aanval getrokken, maar
moest al snel terug met zijn stukken.
Er werd orde op zaken gesteld in de
verdediging en bij de afwikkeling be-
sliste ook hier stukwinst de partij. Pim
te Lintelo had het gemakkelijker. Te-
genstander Aad van der Meer ging van
meet af aan in de verdediging, maar
die werd met een sterk pionnencen-
trum en goed geposteerde paarden
door Pim geslecht. Een snelle winst
was er voor Hans Lodeweges. Zijn op-
ponent  Arie Macdaniël werd al in de
opening met een fraaie manoeuvre af-
getroefd. Ad Multem stuitte op forse te-
genstand van Stefan Lipschart. Die
kwam zelfs met een stuk tegen pion in
het voordeel. Het kostte hem echter
veel bedenktijd en een goed winstplan
in het eindspel met toren plus loper
tegen toren was niet voorhanden. Zo
ontsnapte Ad met remise en moest er
worden gesnelschaakt, tweemaal
winst voor Ad en derhalve ook hier
geen verrassing. Remise werd het ook

bij Aad van den Berg die een superver-
dediging van Frans Dubois niet de
baas kon. Frans hield het snelschaak
voor gezien en dus ging Aad naar de
volgende ronde. Ook Rien Duine plaat-
ste zich voor de tweede ronde. Hij trof
Teus Boere en die moest al vroeg pi-
onverlies incasseren. Toen er een
tweede pion sneuvelde staakte hij de
strijd. Een vlotte winst was er even-
eens voor Mick van den Berg. Tegen-
stander Jan Vink kwam er niet aan te
pas. Ton van Smirren veroverde tegen
Panc Vink de dame tegen twee stuk-
ken. Dat leek voldoende, maar Ton
ging in de fout en trok alsnog aan het
kortste eind. Een supersnelle winst
was er voor Casper de Pijper. Hier
lette Neal Twigt niet goed op en werd
pardoes mat gezet. Snel ging het
eveneens bij Jan van den Dorpel tegen
Bastiaan Rietveld. Na vroegtijdig stuk-
verlies liep Bastiaan achter de feiten
aan, het materiaalverlies werd alleen
maar groter en aan een nederlaag viel
niet te ontkomen. Wim Mulder tenslotte
ging zonder te spelen naar de vol-
gende ronde. Zijn tegenstander, Peter
Koolmees, was afwezig en had geen
andere datum geregeld. De wedstrijd
tussen titelverdediger Frank van de Pa-
voordt en Leen Boonstra staat nog op
het programma. (Aad)
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geen verrassingen in eerste k.o. bekerronde

ledental rsb blijft dalen

Het aantal leden bij de RSB is sinds oktober 2013 met ruim 5% gedaald. Een ledenverlies van 71 bij de senioren en 23 bij
de jeugd (<21 jr). Vooral een toenemend ledenverlies bij de senioren, 9,3 % in twee jaar. Bij de jeugd blijft het ledental rede-
lijk constant.
Een overzicht van het aantal RSB-leden (excl. dubbelleden) van de laatste drie jaar:

sr jgd tot

2012 1279 497 1776
2013 1231 516 1747
2014 1160 493 1653

Bij de senioren kostte de opheffing van het Springende Peert 14 leden. Fors ledenverlies ook bij SO Rotterdam en Ridder-
kerk waar eveneens 14 senioren afhaakten. Bij SO Rotterdam een daling  in drie jaar van 62 naar 41. Riddderkerk, de fusie-
club van Lombardijen en Eeuwig Schaak, zakte van 33 naar 19. Opvallend ledenverlies bij senioren was er ook bij
Nieuwerkerk a/d IJssel, van 37 naar 28, bij RSR Ivoren Toren, van 56 naar 48, en Charlois Europoort van 73 naar 66. 
Positief was de ledenwinst bij Barendrecht, het ledental steeg hier met 5 nieuwe seniorleden naar 33.
Hoewel het ledenverlies bij de jeugd beperkt was, ook hier een paar uitschieters. Bij Papendrecht/Alblasserdam ging het
aantal jeugdleden van 26 naar 14, bij Barendrecht van 23 naar 14, bij Charlois Europoort van 31 naar 24 en bij Zwijndrecht
van 29 naar 22. Ridderkerk compenseerde het ledenverlies bij de senioren met 10 nieuwe jeugdleden. 
Hieronder een overzicht van RSB verenigingen gerangschikt naar het totaal aantal leden per oktober 2014:



sr jgd tot

1. Spijkenisse 72 64 136

2. Dordrecht 62 24 86

3. Charlois Europoort 66 18 84

4. Krimpen a/d IJssel 57 27 84

5. Messemaker 1847 48 35 83

6. RSR Ivoren Toren 48 28 76

7. Overschie 35 33 68

8. Sliedrecht 44 22 66

9. Capelse SV 31 32 63

10. Fianchetto 48 1 49

11. WSV 35 12 47

12. Barendrecht 33 14 47

13. 3 Torens 18 28 46

14. SO Rotterdam 41 4 45

15. Zwijndrecht 21 22 43

16. Klim-Op 3 40 43

17. Erasmus 41 41

18. Nieuwerkerk ad IJ 28 12 40

19. Shah Mata 37 1 38

20. HZP Schiedam 31 2 33
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de ijssel v2 onderuit tegen hendrik ido ambacht

Op 27 oktober was het viertal van
Hendrik Ido Ambacht te gast in Moor-
drecht. Na de opheffing van hun
tweede team deden zij verleden jaar
voor het eerst mee aan de viertallen-
competitie. Zij maken ruimschoots ge-
bruik van de ruime invalmogelijkheden
die de viertallencompetitie biedt. Vorig
seizoen werden de zes wedstrijden ge-
speeld met negen spelers. Dat zal ook
in dit seizoen ongetwijfeld het geval
zijn. Zij verschenen met een compleet
ander team dan het team dat in de
eerste wedstrijd Dordrecht met 3-1
klopte. Dit team deed het echter zeker

niet minder dan het team uit de eerste
ronde. 
Aanvankelijk zag het er wel goed uit
op de borden van het IJsselviertal.
Kwaliteitswinst bij Casper en pluspion-
nen op de overige borden. Maar al
snel keerden de kansen. Casper kreeg
een zwakke centrumpion die moeilijk
te verdedigen viel. De tegenstander
kreeg het initiatief en, na een misser
van Casper die de dame kostte, ook
de winst van de partij. Bij Aad ging het
eveneens snel mis. Na materiaalver-
lies liep ook hij achter de feiten aan.
Ton won nog een tweede pion, maar

na een foutieve pionzet werden bin-
nenvallende vijandelijke torens opper-
machtig. Hij kwam een toren achter en
daarmee was het ook hier gedaan. De
enige die overeind bleef was Arie die
een prima partij op het bord zette. Een
stukoffer voor twee verbonden vrije
centrumpionnen bracht zijn tegenstan-
der in ernstige problemen. Die moest
materiaal teruggeven, maar ook dat
bleek niet voldoende. Arie eindigde
met een stuk en pion in de plus en
bracht daarmee de eindstand op 1-3.
(Aad) 

De IJssel V2 1359 - Hendrik Ido Ambacht 1468 1 - 3

Casper de Pijper 1331 - Girair Hakopian 0 - 1
Arie Macdaniel 1456 - Klaas Bax 1602 1 - 0
Aad vd Meer 1443 - Roel Pruysen 1333 0 - 1
Ton van Smirren 1206 - Jan Hauwert 0 - 1

sr jgd tot

21. Onesimus 23 10 33

22. De IJssel 24 8 32

23. De Pionier 23 9 32

24. Ridderkerk 19 13 32

25. Papendrecht/Alb. 18 14 32

26. Hoeksewaard 30 30

27. Maassluis 21 5 26

28. Hendrik Ido Ambacht 24 24

29. Het Houten Paard 23 23

30. Moerkapelle 20 3 23

31. De Willige Dame 21 1 22

32. De Penning 21 21

33. Oostflakkee 21 21

34. De Zwarte Pion 20 20

35. Ashtapada 18 18

36. IJsselmonde 12 12

37. JSV Kralingen 1 11 12

38. Ontspanning 11 11

39. Rokado 10 10

(Aad)



Sinds september 2008 was Gerard
van der Wouden de jeugdleider bij De
IJssel. Hij deed dat met veel enthousi-
asme en de jeugdafdeling groeide als
kool. Het enthousiasme is inmiddels
wat getemperd. Ook de belangstelling
is behoorlijk gedaald. Tijd voor een
nieuwe jeugdleider, vond hij zelf. Arie
Macdaniël jr bleek bereid het stokje
van hem over te nemen. Hij gaat dit
doen samen met Casper de Pijper en
met steun van Wim Mulder en Sjaak in
’t Veld.
Het jeugdschaakuur wordt vooral ge-
vuld met de onderlinge competitie.
Daarbij is er aandacht voor de ge-

speelde partijen en zijn er ook geza-
menlijke of individuele lessen.
De jeugdcompetitie telt op dit moment

nog maar zes deelnemers. Jesse Pe-
ters, Bink Revet en Sjoerd Steenber-
gen zijn niet meer van de partij.
Jeugdkampioen Neal Twigt is vertrok-
ken naar de seniorencompetitie. De
jeugdtitel is dus vacant. Wie aan het
eind van het seizoen het hoogste
winstpercentage (aantal punten ge-
deeld door het aantal partijen) heeft
wordt zijn opvolger. Joram met tot nu
toe slechts twee verloren partijen gaat
op dit moment aan de leiding, maar
Daan, tweemaal verlies, en ook Joppe,
driemaal verlies, doen weinig voor
hem onder. 
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wisseling van de wacht bij het jeugdschaak

De nieuwe
jeugdleider.

De stand na de vierde ronde:

totaalstand

1 2 3 4 5 6 ap sc %

1. Joram Dul xxxx 0 0 111 111 1 9 7 0,78

2. Daan v. Bruchem 1 xxxx 0 10 111 7 5 0,71

3. Joppe in 't Veld 01 1 xxxx 001 1 111 10 7 0,70

4. Jeroen Pons 00 110 xxxx 1 6 3 0,50

5. Max Dul 000 01 0 xxxx 1 7 2 0,29

6. Luna Twigt 0 000 000 0 0 xxxx 9 0 0

ap= aantal partijen, sc=gescoorde punten, %=winstpercentage

schoolschaak in moordrecht
In het kader van jeugdledenwerving en
om het jeugdschaken een impuls te
geven peilde Casper de Pijper op
eigen initiatief of er bij de lagere school
De Achtbaan in Moordrecht belangstel-
ling was voor een cursus “ schaken
voor beginners “. Dat bleek zeker het
geval. Casper: ‘Bij het introductiege-
sprek  met de directrice is direct al en-
thousiasme geconstateerd, wat tot de
afspraak heeft geleid om te kijken hoe-
veel kinderen zich er voor zouden op-
geven. Het betreft kinderen uit groep
6,7 en 8. Tot mijn verbazing waren en
53 aanmeldingen. Dat heeft geleid tot
splitsing van twee groepen.  De eerste
twee lessen liggen alweer achter ons
en enkele kinderen zijn al afgehaakt.
Dat komt omdat per groep een uur les
wordt gegeven en door de droge les-
stof is het moeilijk om de aandacht te
houden. Ik ben van plan om de derde
les de kinderen gewoon te laten spe-
len en daarna elk uur een stukje theo-
rie uit stappenplan 1 te doen. Ik hoop
uiteindelijk met tien kinderen de ko-
mende winter door te gaan en als
daarvan vijf lid worden van de club, is
de missie geslaagd. Voor het volgende

jaar probeer ik dan bij een andere la-
gere school weer “ binnen te komen”
voor een nieuwe cursus. Met de
nieuwe jeugdleider Arie  Macdaniel jr.
zijn er afspraken gemaakt om te pro-

beren met een andere aanpak het
jeugdverloop te stoppen.  Hopelijk
komen daaruit nieuwe talentjes boven
drijven en wie weet doorstroming naar
de senioren.’



Er is weer een nieuwe clubcompetitie
van start gegaan. Inmiddels zijn er
zeven ronden gespeeld, waaronder
een niet geplande extra ronde met
slechts enkele partijen gelijktijdig met
de eerste ronde voor de k.o.-beker.
Voor het eerst werd er gespeeld met
het nieuwe tempo, 100 minuten per
partij met per zet 5 seconden extra. 
De ranglijst krijgt, na wat gejojo in de
eerste ronden, gaandeweg een meer
normale volgorde. Het was wat stuiver-
tje wisselen om de eerste plaats met
achtereenvolgens Mick van den Berg,
Hans Lodeweges, Frank Visser, Léon
Jacobse en na zeven ronden dan nu ti-
telverdediger Pim te Lintelo. Alle vier
de titelkandidaten boekten inmiddels
een verliespartij in de onderlinge par-
tijen. Met tweemaal winst was Léon
spekkoper. Toch is de koppositie voor
Pim, hij speelde – en won – daarnaast
nog twee partijen. Dat was er een
meer dan Frank en Hans terwijl Léon
geen enkele extra partij speelde. De
onderlinge resultaten:

L F P H
Léon x 1 0 1
Frank 0 x 1 ½
Pim 1 0 x ½
Hans 0 ½ ½ x

Na het leidende kwartet, nog boven de
driehonderd punten grens, is Wim Mul-
der de ‘best of the rest’. Niet gehinderd
door RSB verplichtingen bij De IJssel
was hij alle ronden van de partij. In die
zeven partijen dolf hij  alleen tegen
Mick en Pim het onderspit. Op de
plaatsen vijf tot en met vijftien een
grote groep met circa tweehonderdvijf-
tig punten of meer. De onderlinge ver-
schillen zijn hier gering. De groep
wordt aangevoerd door Rien Duine,
Mick van den Berg en Ad Multem. Van
hen had Ad ongetwijfeld het zwaarste
programma met o.a. (verlies)partijen
tegen Pim en Hans. Mick had met
winstpartijen tegen Wim Mulder en Ge-
rard van der Wouden een prima com-
petitiestart maar na een vakantie-
periode volgde twee nullen tegen Rien
en Ad. Winst voor Rien dus tegen
Mick, maar hij moest tegen Wim wel
een nul incasseren. Gerard startte met
twee verliespartijen, daarna ging het
beter en steeg hij weer op de ranglijst.
Aad van den Berg speelde opvallende
partijen tegen de Macdaniëls. Een om-
streden remise tegen Arie jr (zie kader)
en een verspeelde remise tegen Arie
sr door een blackout (dame slaat ge-
dekte pion!). Mazzel ook tegen Wim
die hem met eeuwig schaak liet ont-

snappen. Bij Leen Boonstra  zetten re-
mises tegen Rien, Wim en Gerard on-
voldoende zoden aan de dijk. De
verliespartij tegen Sjaak in ’t Veld
woog nog zwaarder. In de staartgroep
lieten Casper de Pijper, Bastiaan Riet-
veld, Ton van Smirren en Neal Twigt
met ieder driemaal winst en tweemaal
verlies een positief resultaat noteren.
Een mooi resultaat voor Bastiaan, die
behalve Peter Koolmees ook Casper
en Ton op een nederlaag trakteerde.
Debutant Neal ging eveneens goed
van start. De jeugdkampioen boekte
winst tegen Bastiaan, Peter en Jan
Vink. Voor Ton was er een opvallende
zege tegen Stefan Lipschart. Teus
Boere ging met tweemaal winst goed
van start maar stuitte toen op sterkere
tegenstand waardoor hij weer op de
ranglijst kelderde. Onderaan de rang-
lijst zijn de winstpartijen schaars. Peter
wacht nog op zijn eerste puntje en
Panc was alleen Peter de baas. Voor
Jan Vink meer verlies dan winstpar-
tijen. Het bleef bij tweemaal winst,
tegen Casper en Jan van den Dorpel.
Honderd procent halfjes waren er hier
ook, Frans liet tweemaal remise aante-
kenen.
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clubcompetitie start met wisselende kopposities

Deelnemers in actie tijdens de zesde com-
petitieronde. Links, op de voorgrond, Barti-
aan Rietveld tegen Peter Koolmees en
naast hem Rien Duine tegen Wim Mulder.
Rechts, Teus Boere tegen Aad van den
Berg.



Stand:

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

rating getal score

1 Pim te Lintelo (PL) A FV 0, HL ½, WM 1, AM 1, LJ 1 2x* 1897 87 401
2 Frank Visser (FV) A HL ½, PL 1, LJ 0, FP 1 3x* 1864 83 375
3 Léon Jacobse (LJ) A HL 1, FV 1, PL 0 4x* 1841 81 364
4 Hans Lodeweges (HL) A PL ½, AM ½, WM ½, LJ 0 3x* 1819 78 339
5 Wim Mulder (WM) A MB 0, LB ½, GW 1, PL 0, AMC 1, RD 1, AB ½ 1721 69 311
6 Rien Duine (RD) B LB ½, AMCj 1, WM 0, MB 1 3x* 1684 65 293
7 Mick vd Berg (MB) B WM 1, GW 1, AM 0, RD 0 3x* 1696 66 287
8 Ad Multem (AM) A FP ½, HL 0, MB 1, PL 0 3x* 1725 69 282
9 Gerard vd Wouden (GW) B MB 0, WM 0, LB ½, SV 1, AMC 1 1x 1x* 1656 61 271
10 Aad vd Berg (AB) B AMCj ½, PK 1, AMC 0, TB 1, WM ½ 1x 1x* 1586 57 264
11 Sjaak in 't Veld (SV) B LB 1, GW 0, TB 1 4x 1592 58 263
12 Arie Macdaniël jr (AMCj) C AB ½, AvM 1, RD 0 2x 2x* 1598 59 256
13 Arie Macdaniël (AMC) B SL 1, AB 1, WM 0, GW 0 1x 2x* 1558 55 251
14 Frank vd Pavoordt (FP) A AM ½, FV 0 5x 1737 70 249
15 Leen Boonstra (LB) B RD ½, WM ½, GW ½, SV 0 1x 2x 1607 59 249
16 Aad vd Meer (AvM) C PV 1, AMCj 0, SL ½ 3x 1x* 1482 50 225
17 Ton van Smirren (TS) D CP 0, NT 1, BR 0, SL 1, JV 1 1x 1x* 1383 43 219
18 Teus Boere (TB) D JV 1, PV 1, AB 0, SV 0 2x 1x* 1439 47 216
19 Casper de Pijper (CP) C TS 1, JV 0, PV 1, BR 0, JD 1 1x 1x* 1388 44 213
20 Bastiaan Rietveld (BR) D NT 0, JD 0, TS 1, CP 1, PK 1 2x* 1349 42 198
21 Neal Twigt (NT) D BR 1, TS 0, PK 1, JV 1, SL 0 2x* 1344 41 196
22 Stefan Lipschart (SL) C AMC 0, TS 0, AvM ½, NT 1 1x 2x* 1453 48 194
23 Jan Vink (JV) D TB 0, CP 1, JD 1, NT 0, TS 0, FD ½ 1x* 1375 43 188
24 Frans Dubois (FD) C JD ½, JV ½ 2x 3x* 1369 43 188
25 Jan vd Dorpel (JD) D FD ½, BR 1, JV 0, CP 0 1x 2x* 1352 42 177
26 Panc Vink (PV) C AvM 0, TB 0, CP 0, PK 1 3x* 1366 42 159
27 Peter Koolmees (PK) D AB 0, NT 0, BR 0, PV 0 3x 1194 34 103

gt=geen tegenstander, avc= afwezig voor club, na=niet aanwezig, *=geen deelname vanwege k.o. toernooi.
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dik gewonnen of toch niet?

Het slot van de partij tussen Arie
Macdaniël jr en Aad van den Berg
gaf aanleiding tot de nodige dis-
cussie. In de partij had Arie met
een venijnige koningsaanval
goede compensatie verkregen
voor een slordig pionverlies. Aad
vond echter een goede verdedi-
ging. Na 29 zetten staat navol-
gende stelling op het bord:

30. De6 of Pd5 lijken hier de beste
zetten voor wit. Arie speelt echter
30.Pe6?. Dat geeft zwart gelegen-
heid voor 30…Tf2+ en na 31. Kh3
Df7 32. Pxd4 cxd4 33.Tb2 volgt
een remiseaanbod van Aad dat
wordt aangenomen. 
De slotstelling.

Dik gewonnen voor wit was het
commentaar van de omstanders.
Maar was dat wel zo? Na 33…Tf1
34.Kg2 kan zwart met Txc1 een
stuk winnen. Dat geeft wit echter
de gelegenheid tot 35.Tf2 met
matdreiging. 35…Dg8 36. g6 hxg6
37.Tg5 en zwart zit behoorlijk in
het nauw. Volgens Fritz geeft hier
37…Tc2 zwart nog de beste kan-
sen. Zwart had nog een andere
optie: 33….Txb2 34.Lxb2 en na
34…Df1 heeft zwart een winnend
eindspel, aldus een ander com-
mentaar. De dreiging Df5 geeft wit
ook hier echter nog behoorlijk te-
genspel. Verreweg de beste kan-
sen voor zwart zijn er evenwel na
34…Pc7!, waarmee de matdrei-
ging wordt opgeheven. Die zet
verscheen niet op het netvlies van
de zwartspeler. Hij vond het ge-
zien de beschikbare bedenktijd, 3
minuten voor wit en 8 voor zwart,
wel welletjes. (Aad)



De Volendamse zanger Nick Schilder (van

Nick & Simon) blijkt ook een goed scha-

ker. Als enige van de 32 tegenstanders

klopte hij op 25 mei Anish Giri tijdens een

simultaan in Volendam. Zijn schaakpassie

was lange tijd een goed bewaard geheim.

De beste spelers van schaakclub Volen-

dam wisten vorig jaar niet wat hen over-

kwam toen de zanger lid van de club

werd. Hij versloeg hen allemaal. Het is

lang niet bij al zijn fans bekend, maar de

dertigjarige Schilder is een fanatiek scha-

ker. ,,Elke dag probeer ik een dertigtal

probleemstellingen op te lossen’’, liet hij

weten. ,,Daarnaast speel ik bijna dagelijks

op de internetsite Chess.com en krijg ik

gemiddeld om de week training van natio-

naal meester Rob Schoorl uit Zuidoost-

beemster.’’ (Noord-Hollands Dagblad/

Schaaksite.nl)

‘Het is niet alleen maar elkaars koppen in-

slaan. Zeker  op de hogere niveaus is het

eigenlijk een spelletje schaak. Je probeert

elkaar als het ware mat te zetten. Je moet

fouten afdwingen en je tegenstander fou-

ten laten maken door goed te kijken en te

anticiperen. Techniek en tactiek zijn enorm

belangrijk’, aldus de Bodengraafse kick-

bokser Juul Humme in het AD van 21 juli

dat van Interviewer Henk de Kleinen de

kop ‘Kickboksen is als schaken’ mee-

kreeg. Zou het omgekeerde ook gelden,

vraag je je af. Volgens Donner niet. ‘Je

kan schaken niet met iets vergelijken. Veel

dingen kunnen met schaken vergeleken

worden, maar schaken is alleen maar

schaken.’ Aldus de Nederlandse groot-

meester in 1959. 

De PR kanalen van de KNSB zitten ken-

nelijk verstopt, want van het NK schaken

was in een van de grootste landelijke dag-

bladen, het AD, taal nog teken te bespeu-

ren. Zelfs niet in het katern sportuitslagen.

In de Volkskrant  van 5 juli wel een voor-

uitblik van Gert Ligterink. Bij de deelne-

mers miste hij paar bekende namen, maar

daar was, zoals hij meldde een reden

voor.’De nieuwe organisatoren, de jeugd-

vrienden Paul Rump en Tom Bottema,

hebben een sterk veld bijeengebracht, al

reikten hun ambities eigenlijk verder. Ze

droomden van het ideale NK waaraan alle

spelers die in Nederland iets voorstellen,

zouden meedoen. Dat is tot hun spijt niet

gelukt. Anish Giri gaf de voorkeur aan het

toernooi in Biel en Ivan Sokolov had ver-

plichtingen in Dubai, waar hij het team van

de Verenigde Arabische Emiraten voorbe-

reidt op de Olympiade. Ook een derde

naam op het verlanglijstje moest ten slotte

worden doorgestreept. Van alles hebben

de organisatoren geprobeerd om Jan Tim-

man tot deelname te bewegen, maar niets

hielp. Zelfs een pelgrimstocht naar Tim-

mans woonplaats Arnhem onder leiding

van motivator Van Wely bleek zinloos.

Timman hield voet bij stuk. Hij wilde de

rustige voorbereiding op een toernooi in

Kopenhagen niet laten verstoren door het

NK. Wat rest, is een toernooi met kampi-

oen Reinderman, de aanstormende jonge

talenten Robin van Kampen en Benjamin

Bok, de wat oudere grootmeesters Van

Wely en Tiviakov en de gearriveerde top-

spelers Erwin L'Ami, Sipke Ernst en Wou-

ter Spoelman. Het kan slechter.’ Sterk

bezet vond men ook op Schakers info,

maar toch…’Waar zijn de tijden gebleven

van de top twaalf? Het is al jaren bekend

dat dit toernooi vooral te lijden heeft aan

geld cq sponsorgebrek.’aldus de website.

Zesvoudig kampioen Van Wely voegde

een zevende titel toe aan zijn erelijst. Daar

had hij wel op gerekend. ‘Het is niet inte-

ressant wie er tweede wordt, wel hoe

groot mijn voorsprong zal zijn’ zo citeerde

Hans Böhm de winnaar in de Telegraaf

(12/7). Het was overigens een nipte over-

winning. ‘Hij leverde slechts drie goede

partijen af. Ook al is Van Wely een profes-

sional, hij kijkt al met schuine ogen naar

andere activiteiten. Natuurlijk het pokeren,

waar je met minder kennis meer kunt ver-

dienen als het meezit. Dit NK was een

grabbelton. Met ingang van de laatste

ronde stond Wouter Spoelman alleen bo-

venaan. Heel knap van deze student ge-

neeskunde, die weinig speelt maar zich

kennelijk goed kan voorbereiden en op het

juiste moment pieken, daar zullen zijn toe-

komstige patiënten nog veel plezier aan

beleven. Uiteindelijk eindigden Van Wely

en Tiviakov op de gedeelde eerste plaats

en in de barrage van vluggertjes was Van

Wely beduidend beter (2-0). Het is te

hopen dat deze zevende titel de inspiratie

geeft om nog een aantal jaren vol door te

trekken op het schaakbord want Van Wely

wordt pas over zeven jaar 50’, aldus het

commentaar van Böhm een week later.

‘Ruwe Schaakdiamant’ zo luidde de kop

boven een artikel van Henk de Kleijnen in

het AD Groene Hart van 12 juli. Het betrof

de 12 jarige Rotterdammer Liam Vrolijk

die in het nieuwe seizoen gaat aantreden

in de naar de 2e klasse KNSB gepromo-

veerde hoofdmacht van het Goudse Mes-

semaker. Een fikse promotie want het

afgelopen seizoen speelde hij aan het eer-

ste bord van het vijfde team in de 3e

klasse RSB. Hij gaat dit najaar ook mee-

doen aan het EK voor zijn leeftijdscatego-

rie in Batuni (Georgië). Jeugdleider Peter

Scheeren is lovend over zijn pupil: ‘Zó

sterk positioneel spelend zie je ze op zijn

leeftijd niet vaak. Ook zijn eindspel is

sterk. Als hij zo doorgaat kan hij erg ver

komen.’ 

Magnus Carlsen won half juni in Dubai

ook het wk rapidschaak en het wk snel-

schaak. Gert Ligterink in de Volkskrant (28

juni): ‘Toen Michail Botwinnik in 1948 we-

reldkampioen werd, begreep hij dat de be-

tekenis van de titel relatief beperkt was en

keerde hij terug naar zijn werk als ingeni-

eur bij het ministerie van Elektriciteitscen-

trales van de Sovjet-Unie. Omdat hij het

hoogste had bereikt en geen ander doel

voorhanden was, brandde het vuur van de

ambitie minder hevig dan voorheen. Mo-

derne wereldkampioenen hebben het ge-

makkelijker, omdat er altijd een ander doel

blijft dat bereikt kan worden. Magnus Carl-

sen vervulde vorige week twee van zijn

overgebleven wensen door in Dubai de

wereldtitels in het rapid- en snelschaak te

veroveren. Op Twitter reageerde Gari Kas-

parov enthousiast met een wat manke

vergelijking: Wereldkampioen worden in

drie tijdsdisciplines kan vergeleken wor-

den met het behalen van een grandslam

in de tenniswereld, met titels op gravel,

gras en hardcourt.’ 

‘Alleen het kampioenschap corresponden-

tieschaak ontbreekt hem nu nog’, schreef

Hans Ree in het NRC, ‘maar ik denk niet

dat Carlsen daar aardigheid in heeft. Carl-

sen won in Dubai twee keer 40.000 dollar,

niet slecht voor in totaal vijf werkdagen, en

dan zal er ook nog wel een startgeld be-

taald zijn. De tijd dat schakers als bedel-

monniken door het leven gingen, is lang

voorbij.’ En New In Chess 2014/5 kopte bij

het verslag van Loek van Wely: ‘The win-

ner takes it all’. 

Het openluchtschaakspel achter de Agnie-

tenkapel in Gouda trekt nog steeds be-

langstellenden. Gedurende de zomer kon

er op tien achtereenvolgende zaterdagen

worden gespeeld. Schaakvereniging Mes-

semaker zorgt voor de vrijwilligers die op

toerbeurt aanwezig zijn. Onder hen na-

tuurlijk ook Ab Scheel. ‘Als iemand alleen

is, offer ik mij graag op voor een potje’ laat

hij weten in de rubriek ‘Het Gouda van…’

in het AD Groene Hart van 31 juli. Hij vindt

wel dat het anders schaakt op zo’n groot

bord: ‘Ik vind het onoverzichtelijker. Op

een gewoon bord vind je makkelijker com-

binaties. Maar het is wel erg leuk. Het was

dit jaar iets minder druk dan in voor-

gaande jaren. Toch is er elke keer wel een

aantal mensen dat komt spelen. Ook heb-

ben we veel bekijks. De bankjes erom-

heen zijn altijd wel bezet met mensen die

even willen rusten.’ 

‘Liefhebbers van excentrieke persoonlijk-

heden kwamen tijdens het Open Schaak-
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kampioenschap van Gouda volop aan hun

trekken’, aldus Henk de Kleijnen in het AD

Groene Hart van 8 september. ‘Het is al-

gemeen bekend dat de schaakwereld

geen verzamelplaats is van modieuze ver-

schijningen. Enkele uitzonderingen daar-

gelaten munten de denksporters uit in

sjofele kledij en een minder verzorgd uiter-

lijk. Sommigen maakten het wel erg bont.

Wie zijn reukorgaan in de buurt van Vladi-

mir Epishin in stelling bracht, bespeurde

groot achterstallig onderhoud.’

Veel media-aandacht was er voor het

FIDE congres en met name voor de ver-

kiezing van de voorzitter. Dit congres vindt

als altijd gelijktijdig plaats met de Olympi-

ade, zo ook in augustus in Tromsø in

Noorwegen. Een belangrijk item tijdens dit

congres is de verkiezing van de FIDE pre-

sident. Een functie die al 19 jaar lang ver-

vult wordt door de Rus Iljoemzjinov. Vier

jaar geleden was oud-wereldkampioen

Karpov zijn tegenstrever. Ditmaal een an-

dere oud-wereldkampioen, Gary Kaspa-

rov. ‘Bloedige strijd in Tromsø’ kopte het

AD boven een artikel van Hans Klippus op

8 augustus. Die verwachtte niet dat Kas-

parov zou winnen: ‘De voormalige presi-

dent van de autonome Russische

republiek Kalmukkië heeft de steun van in-

vloedrijke mensen (onder wie Vladimir

Poetin) én het geld om bestuurders uit

arme landen voor zich te winnen. Multimil-

jonair Iljoemzjnov zou jaarsalarissen uitbe-

talen’. Kasparov - ik  wil het schaken uit

handen van criminelen redden -  reisde op

zijn beurt de wereld rond en was daarbij

ook niet vies van cadeautjes voor stem-

men. In Tromsø probeerden beiden elkaar

zwart te maken. Klippus: ‘Kasparov sprak

er schande van dat Iljoemzjinov vol-

machtstemmen heeft bemachtigd van lan-

den die op 11 augustus zelf aanwezig

zullen zijn. Iljoemzjinov reageerde met het

argument dat het aanvankelijk leek dat be-

treffende landen niet aanwezig zouden

zijn, omdat ze eerst geen visum van de

Noren dreigden te krijgen.’

Nederland stemde op Kasparov. Herman

Hamers de Nederlandse afgevaardigde op

het congres meldde op website z24:

‘Zoals we 4 jaar geleden voor Karpov

waren en 8 jaar geleden voor Bessel Kok.

De huidige voorzitter zit er al sinds 1995.

Dat is al een reden om iets anders te wil-

len. Maar we zijn ook niet gelukkig met

zijn activiteiten in het verleden. Kasparov

mag dan soms afgeschilderd worden als

een ongeleid projectiel, de schatrijke Il-

joemzjinov staat bij de oppositie te boek

als ‘Boris Boef’ met foute vriendjes,

machthebbers met wie je in de westerse

wereld niet geassocieerd wilde worden.

Verder vinden we dat er onder het bewind

van Iljoemzjanov heel veel evenementen

zijn geweest in Rusland en de Kaukasus.

Wij willen meer spreiding. En ten derde

verwachten we schaaktechnisch gezien

veel van Kasparov. Of de revolutie slaagt,

is de vraag. Elk land heeft één stem, on-

geacht het aantal aangesloten schakers.

Het huidige bestuur heeft al 25 volmach-

ten gekregen van landen die niet komen.

Dat is aanzienlijk op een maximum van

180’. 

Inmiddels is bekend dat het Kasparov in-

derdaad niet is gelukt. Iljoemzjinov won

met 110 tegen 61 stemmen. De beschuldi-

gingen dat hij stemgerechtigden onder

druk had gezet wees de herkozen voorzit-

ter direct na zijn uitverkiezing van de

hand. "Ik heb me nooit ingelaten met cor-

ruptie en ben erg trots op mijn werk", zei

hij via een livestream van de Noorse tv.

Commentaar van Bab Wilders in het Ne-

derlands Dagblad (13/9): ‘De vriend van

geboefte als Saddam, Khadaffi, Assad en

Poetin kan alleen aanblijven dankzij het

zotte systeem dat bv de USA 1 stem heeft

en één of andere bult in de Stille Oceaan

met 3 schakers ook. Juist dit soort landjes

kunnen niet zonder de financiële steun

van de president die, net als bij de FIFA,

zo corrupt is als een mispel.’ 

‘Schakers laten zich inspireren door Neder-

lands elftal’ schreef Hans Böhm in een

voorbeschouwing op de Olympiade in

Tromsö (Noorwegen) in de Telegraaf (2/8).

Nederland was als tiende geplaatst van de

177 deelnemende landen, maar Van Wely

liet aantekenen dat zij met een aangepaste

opstelling voor brons gingen. ‘Een gewaagd

concept, want het kan ook fout gaan. Maar

onze coach heeft zich laten inspireren door

het succes van het Nederlands voetbalteam

op het laatste WK, aldus Van Wely. Aan

bord één Giri die voor iedereen gevaarlijk is.

Op de borden twee en drie Tiviakov en

l’Ami om het geweld van de favoriete lan-

den onder controle te houden. Van rege-

rend kampioen Van Wely en de jonge

grootmeester van Kampen wordt verwacht

dat zij aan bord vier de teamoverwinning

binnenbrengen. 

Het experiment slaagde niet. Nederland

eindigde als twaalfde. Winst was er tegen

Andorra (eindstand 93) 4-0, Ecuador (71) 

4-0, USA (14) 2½-1½, Iran (48) 3-1, Brazilië

(22) 3½-½ en Paraguay (55) 4-0. Een 2-2

gelijkspel tegen Israel (9), winnaar China (1)

en Wit-Rusland (11). Verloren werd van Bul-

garije (25) 1-3 en Oezbekistan (17) 1½-2½.  

Giri deed het prima, zijn score met 8 uit 11

was goed voor een bronzen medaille aan

het eerste bord. Dankzij de winst aan ra-

tingpunten is hij nu geklommen naar de ze-

vende plaats op de wereldranglijst. Van

Wely was aan het laatste bord de zwakste

schakel, met 3,5 uit 7 bleef hij ver beneden

ieders verwachting.

‘Een voor allen, allen voor een’ was het

motto van het winnende Chinese team dat

voor het eerst Olympisch kampioen werd.

Het sleutelwoord voor hun succes was

eenheid. Eten, wandelen, partijbesprekin-

gen, strategieafspraken, etc, alles ge-

beurde in teamverband. Topscorer van het

jeugdige team was de  winnaar van de

gouden medaille aan bord drie de 20 ja-

rige Yu Yangyi met de superscore van 9½

uit 11. Ook de scores van de tweede bord-

speler Ding Liren (21), 7½ uit 10 en de

vierde bordspeler Ni Hua (31), 6½ uit 9,

beiden goed voor een bronzen medaille,

mochten er zijn en nummer vijf, de 15 ja-

rige Wei Yi scoorde 4 uit 5. De laagste

score was voor eerste bordspeler Wang

Yue (27) met 4 uit 9. Acht wedstrijden wer-

den gewonnen en driemaal werd er gelijk-

gespeeld (Nederland, Oekraïne, Rusland).

Er werd slechts een partij verloren, door

Wang Yue tegen Peter Leko (Hongarije). 

Hongarije eindigde als tweede en India

(zonder Anand) als derde. Rusland, als

eerste geplaatst, werd vierde en titelver-

dediger Armenië achtste. Bij de dames

won Rusland wel. Ook hier met een

tweede plaats succes voor China en Oe-

kraïne eindigde als derde. (NIC 14/6,

chess-results.com). 

Het is niet de eerste keer dat een team uit

een arm land een sporttoernooi ziet als

een uitvlucht, en ook de Schaakolympiade

moest er dit jaar aan geloven: het gehele

vrouwenschaakteam uit Burundi kwam

niet meer opdagen tijdens de zesde en

zevende ronde. Sterker nog, hun logeer-

adres werd leeg aangetroffen en sindsdien

is er niets meer van het team vernomen.

De organisatie kon niets anders doen dan

ze maar te schorsen. Volgens de achter-

gebleven Burundese teamcaptain zouden

de vier vrouwen van rond de twintig jaar

naar Oslo zijn gevlucht. (vice.com)

‘Nederland heeft met Giri weer speler in

de top tien’ meldde Gert Ligterink in de

Volkskrant (27/9). ‘ Dankzij een behoorlijk

resultaat in het Spaanse teamkampioen-

schap en een voortreffelijk resultaat in het

toernooi om de Europa Cup voor club-

teams is Anish Giri gestegen naar de ze-

vende plaats van de wereldranglijst. Op

respectabele afstand van Anand, de num-

mer zes van de lijst, en net voor onder an-

deren Karjakin, Nakamura en Kramnik.

Een stabiele positie tussen 's werelds

sterksten heeft Giri nog niet. Het verschil

met de achtervolgers is zo klein dat een

paar verliespartijen hem ver kunnen terug-

werpen. Maar een nieuw hoogtepunt in

zijn carrière is het wel. Loek van Wely was

dertien jaar geleden de laatste Nederlan-

der die de toptien wist te bereiken.

Giri laat zich het hoofd niet op hol jagen
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door het succes. Volgens hem wijst een

hoge rating op goede vorm, maar in het

Carlsen- en Caruana-tijdperk is dat niet

iets om bijzonder trots op te zijn. Winnen

van zwakkere tegenstanders in een team-

wedstrijd is iets anders dan een hoge

klassering in een elitetoernooi.’

Met zijn Azerbeidzjaanse club Socar won

Giri de Europac Cup door zeven wedstrij-

den op rij te winnen. Giri scoorde aan het

tweede en derde bord de meeste punten.

De Nederlandse teams LSG, En Passant

en HMC-Calder deden het prima, volgens

Peng op Schaaksite.nl. Ze eindigden res-

pectievelijk op de 17e, 22e en 31e plaats.

Manuel Bosboom van En Passant, de Ne-

derlandse kampioen uit Spakenburg,

haalde een opmerkelijke score: 5,5/7

(TPR 2709) en zijn derde GM-norm. Hij

boekte o.a.  een winstpartij in 26 zetten

tegen Leko. 

Socar is overigens niet de enige club waar

Giri voor uitkomt. Kort daarvoor had hij in

Linares in de finale van de Spaanse club-

competitie gespeeld voor de Baskische

club Sestao Naturgas, en hij speelde dit

jaar ook in de Duitse, Britse, Franse en

Nederlandse competitie.

Fabiano Caruana's perfecte serie in het

toernooi om de Sinquefield Cup  in St.

Louis eindigde na zeven winstpartijen. Sin-

quefield is de naam van de mecenas die dit

toernooi met een hoofdprijs van 100.000

dollar betaalde. Zes van de tien sterkste

schakers ter wereld namen eraan deel. In

de dubbelrondige zeskamp, waarin alle

spelers bij de top tien zitten, begon Ca-

ruana met de perfecte score in de eerste

toernooi helft van 5 uit 5. Na vervolgens

nog tweemaal winst werd in de achtste

ronde de ban gebroken door Magnus Carl-

sen, die de Italiaan met moeite in bedwang

hield. Na nog twee remises eindigde Ca-

ruana op 8,5 uit 10. Eindstand: 1.Caruana

8,5 2.Carlsen 5,5 3.Topalov 5 4.Vachier-La-

grave, Aronian 4 6.Nakamura 3.

Zijn score van zeven overwinningen en

drie remises wordt de grootste toernooi-

prestatie uit de geschiedenis genoemd.

Vergelijkingen werden getrokken met

Bobby Fischer, die in het interzonetoer-

nooi van 1970 de laatste zeven partijen

won en vervolgens in de kandidatenmat-

ches Taimanov en Larsen elk met 6-0 ver-

sloeg. Dat is dus een langere serie, maar

gezegd moet worden dat Taimanov en

Larsen na 3-0 als knock-out mochten wor-

den beschouwd. Caruana kreeg steeds

weer een nieuwe tegenstander. Een be-

tere vergelijking is die met Anatoli Karpov,

die in 1994 het toernooi in Linares won

met negen overwinningen en vier remises.

Kasparov, Kramnik, Kamski, Topalov en

Anand bevonden zich onder zijn tegen-

standers, de anderen deden daar weinig

voor onder. Schaakhistorici vonden echter

een nog betere prestatie. Steinitz won in

1873 zijn laatste 16 partijen in een sterk

bezet toernooi in Wenen. Na drie jaar in-

activiteit versloeg hij in 1876 de Engels-

man Blackburne in een tweekamp met 7-0

om na een nieuwe rustperiode in 1882 in

Wenen te beginnen met nog eens twee

overwinningen. Een winstserie van 25 

partijen op niveau in negen jaar zal nooit

meer worden overtroffen. (Kranten -

rubrieken 13/9)

Welk schaakstuk heeft de grootste overle-

vingskans tijdens een partij? Dat werd on-

derzocht door Oliver Brennan een

schaakamateur en programmeur uit Enge-

land. Een database met 2,2 miljoen par-

tijen op meester-niveau gaf als resultaat

dat, de beide koningen buiten beschou-

wing gelaten, die bij witte h-pion het

grootst is, 73.9%. In de top tien vervol-

gens de pionnen h (z) 72,3%, g (w) 69%,

a (w) 66,6%, g (z) 66,3%, a (z) 65,9%, f

(w) 59,9%, b (w) 59,3%, f (z) 58,3% en b

(z) 56%.

De laagste overlevingskans is voor de

witte d-pion met 24,5% gevolgd door het

zwarte g- paard met 26%, het witte g-

paard met 27%, het witte b-paard met

27%, het zwarte b-paard met 28% en de

zwarte d-pion met 31,7%.

(www.chess.com 6+13/10)

24

I J s s e l s c h a a k  1 0 4


