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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht
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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.:

het schaakjaar 2014 in vogelvlucht

de ijssel uitgeschakeld in 
rsb-bekercompetitie

tanken en schenken

de ijssel 2 onderuit tegen sterk 
overschie 3

50e toernooi om zilveren dame start
2 februari

fiftyfifty voor de ijssel 1

geen hoofdrol voor viertallen

léon jacobse de nieuwe rapid -
kampioen
clubkampioen op koers voor titel-
prolongatie

drie titelkandidaten bij de jeugd

ijsselspelers op tata steel 2015

uit de media
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Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Rien Duine, Léon Jacobse, Arie Macdaniël jr. en Aad van der Meer

Bij de voorplaat:
Afbeelding van het schilderij ‘Vis’ ge-
schilderd door Karin Miedema en in
2009 opgenomen in de schaakkunst-
kalender. Inmiddeld ook verkrijgbaar
als kunstkaart.



Het tweede nummer van het schaak-
seizoen start als gebruikelijk met een
terugblik op het afgelopen jaar 2014.
Niet alleen op clubniveau maar ook in-
ternational, nationaal en regionaal.
Daarbij aansluitend wenst de redactie
de lezers een schaakjaar met vele
goede zetten en veel plezierige mo-
menten achter het bord. 
Het RSB-seizoen is inmiddels halver-
wege en dat betekent uitgebreide ver-
slaglegging van veel wedstrijden in
viertallen-, achttallen- en beker -
competitie. De IJssel 1 noteerde een
historische zege met spectaculair
schaakwerk. Attentie voor een wonder-
baarlijke ontsnapping aan een neder-
laag. Schakers uit Krimpen a/d IJssel
bleken echter in meerdere opzichten
een hinderlijk obstakel. Niet alleen in
de teamcompetitie, maar ook in de be-
kercompetitie ging De IJssel tegen hen
onderuit. De enige IJsselspeler met
een honderd procent score in de RSB-
competitie is terug te vinden bij de
viertallen, maar een kampioenschap
lijkt er ook daar desondanks niet in te
zitten. Aandacht is er voorts voor een

jubilaris die de mijlpaal van honderd
wedstrijden passeerde.
Bij het rapidschaak werd de competitie
afgesloten en daarmee heeft de eerste
kampioen heeft zich al gemeld. De 
titelverdediger dolf het onderspit  in
een competitie die eindigde met een
spannende tweestrijd. In de clubcom-
petitie heeft de clubkampioen titelpro-
longatie in zicht. De voorsprong op de
naaste concurrenten groeit. Dat blijkt
ook uit de ranglijsten met de actuele
stand van zaken. 
Bij de jeugd strijden drie titelkandida-
ten om de vacante titel. Wat meer con-
currentie zou fijn zijn. Gezien de
belangstelling voor het schoolschaak
is die er wel, nu nog naar De IJssel.  
Het eerste clubtoernooi, het invitatie-
toernooi, is al weer achter de rug. Veel
spanning, een eindstand met drie trio’s
met slechts een half bordpuntje ver-
schil, leert het verslag. De kwartfinalis-
ten in het toernooi om de k.o.-beker
zijn bijna bekend. De titelverdediger is
er een van, maar een paar kansheb-
bers moeten nog aan de bak. Ook el-
ders weerden IJsselspelers zich, zoals

op TataSteel en de regiotoernooien in
Krimpen a/d IJssel en Woerden, met
wisselend succes zo blijkt uit de resul-
taten. Daarnaast ook de aankondiging
van een toernooi, het 50e toernooi om
de Zilveren Dame.
In de rubriek uit de media veel nieuws
over de wk match tussen Carlsen en
Anand. Vooral de blunders in de zesde
partij trokken de aandacht. Aanbod
komen ook de Grand-Prix om alweer
kwalificatie voor het volgende wk, de
voorbereidingen en successen van
Giri, de World Mind games en opval-
lend nieuws over de relatie tussen her-
sengrootte en schaakresultaten. Ook
een bijzondere dagschaakopgave met
zowel winst voor wit als zwart. 
Triest nieuws is het noodgedwongen
afscheid van een IJssellid na een bijna
25-jarig lidmaatschap. 
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
mei verschijnen. Bijdragen hiervoor
zijn als altijd van harte welkom.
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van de redactie

jaarprogramma 2015

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 voorjaarsvakantie (*), meivakantie (**)



Het belangrijkste internationale
schaakevenement van 2014 was 
ongetwijfeld  de wk match eind novem-
ber in Sochi in Rusland waar Carlsen
met succes zijn vorig jaar behaalde
wereldtitel verdedigde tegen de win-
naar van het kandidatentoernooi in
Khanty-Maniysk, ex wereldkampioen
Anand. De heersende wereldkampioen

won met 6½-4½. De cyclus voor het
volgende wk in 2016 loopt inmiddels 
al weer. De eerste Grand-Prix toer-
nooien zijn al gespeeld. Zij zijn terug te
vinden in onderstaand overzicht van

de belangrijkste toernooien in het 
afgelopen jaar met net als vorig jaar
weer enkele vier/zeskampen tussen
wereldtoppers. Wereldkampioen Carl-
sen was  opnieuw succesvol maar
daarnaast veroverden ook Caruana,
Anand, Aronian en Karjakin meer dan
eens een toppositie. 
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het schaakjaar in vogelvlucht

Toernooi Gem. 1 2 3 4 5 6

rating

St. Louis (6) 2802 Caruana Carlsen Topalov Vachier-Lagrave Aronian Nakamura

Zurich (6) 2801 Carlsen Aronian Caruana Anand Nakamura Gelfand

Shamkir (6) 2780 Carlsen Caruana Nakamura Radjabov Karjakin Mamedyarov

Londen (6) 2780 Anand Kramnik Giri Nakamura Adams Caruana

Stavanger (10) 2774 Karjakin Carlsen Grischuk Caruana Topalov Aronian

Khanty-Maniysk, kand (8) 2770 Anand Karjakin Kramnik Mamedyarov Andreikin Aronian

Bilbao (4) 2755 Anand Aronian Ponomariov Vallejo

Tashkent, GP (12) 2755 Andreikin Nakamura Mamedyarov Vachier-Lagrave Caruana Karjakin

Baku, GP (12) 2752 Gelfand Caruana Karjakin Grischuk Nakamura Svidler

Moskou (8) 2748 Grischuk Kramnik Aronian Gelfand Ding Liren Leko

Wijk aan Zee (12) 2743 Aronian Giri Karjakin Dominguez Caruana So

Havanna (6) 2721 So Bruzon Dominguez Almasi Vallejo Ivanchuk

Biel (6) 2717 Vachier-Lagrave Wojtaszek Harikrishna Giri Yifan Motylev

Dortmund (8) 2715 Caruana Leko Meier Naiditsch Adams Ponomariov

Polikovsky (10) 2699 Morozevich Jakovenko Shirov Bacrot Nepomniachtchi Motylev

* tussen haakjes het aantal deelnemers

De dit jaar op 27 jarige leeftijd over -
leden grootmeester Vugar Gashimov,
in 2009 nog nummer 9 op de wereld-
ranglijst, uit Azerbeidjan werd herdacht
met een sterk bezette internationale
zeskamp in Shamkir. 
Naast deze gesloten toernooien waren
er ook een aantal belangrijke open
toernooien. In Gibraltar won Ivanchuk
voor de Rus Vitugov en de Bulgaar
Cheparinov, het 50e toernooi van
Reijkjavik werd gewonnen door de Chi-
nees Li Chao gevolgd door Robin van
Kampen en de Canadees Eric Hansen
en in Qatar werd het een nek-aan-nek
race tussen Giri, Kramnik en de Chi-
nees Yu waarvan de laatste in de slot-
ronden aan het langste eind trok.
In deze categorie valt ook het EK in Je-
revan waar de Rus Motylev Europees
kampioen werd. De tweede plaats was
hier voor de Spanjaard Anton en Fedo-
seev uit Rusland werd derde.
Bij het wk rapid in Dubai was Carlsen
de nummer een voor Caruana en
Anand. De wereldkampioen was hier
ook de beste bij het wk snelschaak.
Hier eindigden Nepomanniachtchi en
Nakamura als tweede en derde. 
Bij de wk-strijd bij de junioren (<20 jaar)
in Pune (India) zegevierde China. Shan-
gley Lu en Yi Wei werden een en twee

en de nummer drie van het EK, Fedo-
seev werd ook hier derde. Bij de meis-
jes ging de titel net als vorig jaar naar
Aleksandra Goryachkina uit Rusland.
Zes Grand-Prix toernooien in 2013 en
2014 beslisten over wie in 2015 als uit-
daagster mag aantreden tegen wereld-
kampioenen Hou Yifan. Zij behoorde
ook zelf tot de deelneemsters en ein-
digde ook op de eerste plaats. Uit-
daagster werd nummer twee, Humpy
Koneru uit India. Judith Polgar die 25
jaar aan de top stond van het vrou-
wenschaak beëindigde dit jaar haar
actieve schaakloopbaan.  
Op de Olympiade in Tromsø (Noor -
wegen) was China bij de mannen de
sterkste. Hongarije en India eindigden
als nummer twee en drie. Bij de 
vrouwen ging de hoogste plaats op het
podium naar Rusland voor China en
Oekraïne. 
Socar Azerbeidjan (Mamedyarov, 
Topalov, Giri, Adams, Hao, Korobov,
Radjabov) veroverde de Europa Cup
voor clubteams.
Tijdens het FIDE-congres werd Ily-
umzhinov opnieuw herkozen, tegen-
kandidaat Kasparov kreeg tot spijt van
velen  te weinig stemmen. 
De top 10 van de FIDE ratinglijst per 
1-1-2015 met tussen haakjes de posi-

ties begin 2014: 1. Carlsen 2862 (1),
2.Caruana 2820 (6), 3. Grischuk 2810
(7), 4. Topalov 2800 (5), 5. Anand
2797 (9), 6. Aronian 2797 (2), 7. Giri
2784 (19), 8. Kramnik 2783 (4), 9. Na-
kamura 2776 (3), 10. So 2762 (28).
Verdwenen uit de top 10: Gelfand (8),.
. Karjakin (10).

In Nederland ging de titel voor de 
zevende maal naar Loek van Wely na
een snelschaakbarrage met Sergei 
Tiviakov. Kanshebber Giri was niet van
de partij en titelverdediger Reinderman
kwam er niet aan te pas. Anne Haast
werd bij de vrouwen de opvolger van
Lisa Schut die niet meedeed. Bij de
A-jeugd werd Bart von Meijenfeldt uit
Diemen kampioen en bij de meisjes
won Rosa Ratsma uit Voorschoten na
een beslissingsduel met de Haagse
Anna-Maja Kazarian. Van Wely werd
opnieuw internet kampioen van Neder-
land. 
Bij de Nederlandse toernooien een
prima tweede plaats voor Giri in het
door Aronian gewonnen Tata Steel
toernooi in Wijk aan Zee. Van Wely
eindigde als nummer acht en in de 
B-groep werd Jan Timman tweede
achter de Kroaat Saric. Winnaars bij
de andere belangrijke toernooien



waren de Duitser Alexander Don-
chenko van het Schaakfestival Gronin-
gen, de Rus Ikonnikov van het NK
Open, Sipke Ernst van het Remco-
Heite toernooi in Wolvega, de Israëliër
Viktor Mikhalevski van het Unive Open
in Hoogeveen en het achtste Leiden
Chess Tournament werd opnieuw ge-
wonnen door een deelnemer uit India,
ditmaal eindigde Argyhadip Das als
eerste. In Hoogeveen won Giri een
tweekamp tegen Shirov (Letland) met
4½-1½ en verloor Timman met de-
zelfde cijfers van Jojaba uit Georgië.
In de internationale toernooien tim-
merde Giri behoorlijk aan de weg. Een
derde plaats in Londen met evenveel
punten als de winnaar, vierde in Biel,
gedeeld tweede in Qatar Open, acht-
ste in Stavanger en negende in de GP
Tashkent. Voorts nog en bronzenme-
daille op de Olympiade en Europacup
winnaar met zijn team Socar Azerbeid-
jan. Hij bereikte zelfs de zevende
plaats op de wereldranglijst. Voor
Robin van Kampen was er een tweede
plaats in het Open toernooi van Reijk-
javik en een gedeelde tweede plaats
met Tiviakov bij het Open kampioen-
schap van Canada. 
Bij de Olympiade in Tromsø eindigde
Nederland als twaalfde bij de mannen
en vijftiende bij de vrouwen. 
Voor de Nederlandse jeugd geen inter-
nationale successen. Bij het wk voor
junioren werd Benjamin Bok elfde en
bij de 16-jarigen was er een achtste
plaats voor Jordan van Foreest. Bij het
EK was het beste resultaat een 
negende plaats bij de meisjes A voor
Rosa Ratsma. 
En-Passant uit Bunschoten-Spaken-
burg prolongeerde de landstitel bij de
clubteams. De bekercompetitie werd
gewonnen door Paul Keres uit Utrecht.
Een grootmeestertitel was er dit jaar
voor Benjamin Bok, David Klein en
Marten Dambacher. Dat bracht het
aantal actieve Nederlandse groot-
meesters op 32. 
De top tien van de KNSB ratinglijst per

1-11-2014 (Nederlandse nationaliteit)
met tussen haakjes de posities per 
1-11-2013: 1. Giri 2778 (1), 2. Tiviakov
2670 (3), 3. Van Wely 2655 (2), 4. Van
Kampen 2636 (7), 5. Smeets 2620 (6),
6. L’Ami 2613 (4), 7. Stellwagen 2601
(8), 8. Bok 2596 (18), 9. Timman 2583
(9), 10. Reinderman 2576 (11). Ver-
dwenen uit de top 10: Sokolov (5) en
Spoelman (10).
Eind 2014 in de top 100 van de FIDE
ranglijst: 7e Giri met 2784 (20), 76e Ti-
viakov 2669 (88) en 81e Van Wely
2667 (77). 

Bij de RSB nam Rick Lahaye (Spijke-
nisse) de kampioenstitel (2014/15)
over van Oscar Veen. Bij de A/B jeugd
ging de titel naar Angelique Osinga
van Charlois Europoort. De clubtitel bij
de achttallen ging naar De Willige
Dame uit Dordrecht. Bij de viertallen
wonnen Ashtapada, Charlois Euro-
poort, Dordrecht en Sliedrecht. De
RSB beker 2013/14 werd gewonnen
door CSV uit Capelle aan de IJssel. Bij
de jeugd heerste de Klim-Op uit Ca-
pelle aan de IJssel. Zij wonnen zowel
het jeugdclubkampioenschap in de C-,
D- als E-categorie en waren ook de
sterkste in de strijd om de Groene Hart
Cup. 
Voorzitter Postma werd opgevolgd
door Ayala. Bij zijn aantreden zette de
aftredende voorzitter in op 2000 leden,
dat werd een fiasco. Waren dit er eind
december 2013 nog 1753, ook dit jaar
weer daalde het ledental weer. Per 
1 oktober waren er 1653 leden, 1160
senioren en 493 jeugdleden.

Bij De IJssel veroverde Pim te Lintelo
zijn derde clubtitel op rij, zijn vijfde
clubkampioenschap in totaal. Het toer-
nooi om De Zilveren Dame, ditmaal
vanwege het 50 jarig jubileum met een
gouden randje, werd gewonnen door
veelvoudig winnaar en clubkampioen
van De IJssel ex-lid Jan Evengroen
van Messemaker 1847. Nanne Uiten-
broek van het Boskoopse Inter Nos

won de Hoekveldtrofee. In de strijd om
de k.o.-beker zegevierde Frank van de
Pavoordt en Pim te Lintelo werd op-
nieuw rapidkampioen. Nummer een op
het invitatietoernooi aan het eind van
2014  was het gelegenheidstrio Ruben
Evengroen, Stefan en Tobias Lip-
schart. Henk-Jan Evengroen prolon-
geerde zijn titel met de winst van het
19e VINK Top 12 toernooi. De tweede
plaats was voor vader Jan Evengroen
en Waddinxvener Barthold Jansen ein-
digde als derde.  
Het eerste team van De IJssel werd
kampioen en heroverde daarmee aan
het slot van het seizoen 2013/14 hun
positie inde eerste klas. Ad Multem en
Gerard van der Wouden speelden hun
200e wedstrijd en Hans Lodeweges en
Aad van der Meer hun 100e wedstrijd
voor De IJssel. Ondanks het vertrek
van twee spelers won De IJssel 1 in
het nieuwe seizoen twee van hun drie
wedstrijden. Het derde team werd op-
geheven. In plaats daarvan startte de
nieuwe competitie met twee viertallen.
In het RSB bekertoernooi 2014/15
sneuvelde het viertal van De IJssel in
de tweede ronde tegen Krimpen a/d
IJssel.  
Na tweemaal een tweede plaats ging
het jeugdkampioenschap met nu nog
maar 10 deelnemers naar Neal Twigt.
De tweede plaats was voor Sjoerd
Steenbergen en Jeroen Pons werd
derde. De externe activiteiten beperk-
ten zich in 2013/14 tot deelname aan
de Groene Hart Cup, maar in het
nieuwe seizoen kwam ook daaraan
een eind. Met de ingang van het sei-
zoen 2014/15 werd op initiatief van
Casper de Pijper gestart met school-
schaak bij De Achtbaan in Moordrecht.
De leiding bij het jeugdschaak ging
over van Gerard van der Wouden naar
Arie Macdaniël jr. 
Per 1 september ook een nieuwe pen-
ningmeester. Na 15 jaar hield Sjaak in
’t Veld het voor gezien. Zijn functie
werd overgenomen door Aad van der
Meer. (Aad)
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de ijssel uitgeschakeld in rsb-bekercompetitie

Het is lang geleden dat De IJssel een
hoofdrol speelde in de RSB-beker -
competitie. In 1992 werd in de finale
verloren van Barendrecht. Ook dit
schaakseizoen bleef de deelname 
beperkt tot twee ronden. 
Voor de eerste ronde was relatief gun-
stig geloot tegen Hendrik-Ido-Ambacht.
Vanwege de kaartverplichtingen van
Hans Lodeweges speelde Gerard in

zijn plaats mee. Eenmaal bezig bleek
het een zwaardere klus dan verwacht.
Pim had zijn tegenstander helemaal
naar achteren geduwd, maar dit kostte
van beiden erg veel bedenktijd. Frank
moest voorzichtig manoeuvreren en de
rokade opgeven om aan allerlei pen-
ningen te ontsnappen. Léon kreeg een
muur van ver opgerukte pionnen tegen
zich, die maar moeilijk te breken bleek.

Gerard ging vol enthousiasme van
start en kreeg erg veel aanvalskansen,
maar gaf toen spontaan een loper ca-
deau. De eerste beslissing viel op het
bord van Léon. Zwart had hier erg veel
pionzetten gedaan en waarschijnlijk
iets te weinig ontwikkeld en ook niet
gerokeerd. Door een blunder kon hier
extra snel gebruik van gemaakt wor-
den. De dame kwam in de penning en



een paar zetten later was het schaak-
mat. Dat Gerard inmiddels nog niet
klaar was kwam vooral door het ge-
brek aan plan van zijn tegenstander.
Uiteindelijk was het echter wel een af-
lopende zaak en was de stand weer
gelijk: 1-1. Bij Frank waren ondertus-

sen de zware stukken van het bord
verdwenen. In een moeilijk pionnen-
eindspel met loper tegen paard werd
vervolgens tot remise besloten. Alles
kwam nu dus aan op Pim die zijn 
overwicht iets leek te verliezen. Door
te blijven aanvallen moest de tegen-

stander flink meer tijd investeren dan
hij en na het openbreken van de stel-
ling stond Pim veel beter. Even later
was het punt binnen en was het team
door naar de volgende ronde. 
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Hendrik Ido Ambacht 1683 - De IJsssel 1839 1½ - 2½

Xander van Doorn 1837 - Pim te Lintelo 1891 0 - 1
Frank Plomp 1667 - Frank Visser 1906 ½ - ½
Aart Burgraaf 1695 - Léon Jacobse 1828 0 - 1
Rocky vd Werf 1534 - Gerard vd Wouden 1731 1 - 0

In de tweede ronde was het viertal dit-
maal met Frank van de Pavoordt voor
Gerard van der Wouden niet opgewas-
sen tegen het viertal van Krimpen aan
den IJssel. Het team kwam al snel op
een 2-0 achterstand. Léon kwam niet
alleen slecht uit de opening, hij verre-
kende zich ook nog bij een combinatie
en dat kostte een stuk tegen een pion.
Daarna liep hij achter de feiten aan en
was het slechts een kwestie van tijd

voor hij definitief het onderspit dolf. Op
dat moment had Frank (vdP) al ver -
loren. Dat was een tegenvaller, want
Frank was goed van start gegaan en
had na de opening een prima stelling.
Met een kwaliteitsoffer voor stuk en
twee pionnen dacht hij nog meer voor-
deel te behalen, maar daarbij overzag
hij een direct mat. Met een 2-0 achter-
stand moesten de andere twee borden
dus voor de winst gaan. Dat zat er niet

in. Bij Frank (V) kwam een pot remise
eindspel op het bord waarin niets an-
ders restte dan een puntendeling. Pim
weigerde een remiseaanbod. Hij had
een plusje met een pluspion (dubbel-
pion) en ging in een toreneindspel met
zijn vrijpion voor de winst. Toen de vrij-
pion sneuvelde zat dat er niet meer in
en met ook nog de klok in zijn nadeel
zelfs geen remise meer. (Aad/Léon)

De IJssel 1867 - Krimpen a/d IJssel 1878 ½ - 3½

1. Pim te Lintelo 1891 - Joop Huijzer 1930 0 - 1
2. Frank Visser 1906 - Hans v. Nieuwenhuizen 1857 ½ - ½
3. Frank vd Pavoordt 1844 - Frits van Duin 1887 0 - 1
4. Léon Jacobse 1828 - Jan Sluiter 1839 0 - 1



Na vele jaren gespeeld te hebben voor
Schoonhoven en na de samenvoeging
vanaf 2000 voor Lopik meldde Aad van
der Meer zich bij aanvang van het sei-
zoen 2006/07 als lid bij De IJssel. Eerst
nog als dubbelllid, maar na de ophef-
fing van Lopik in 2011 als gewoon lid.
Omdat Lopik in de Sticht Gooische
Schaakbond speelde kon Aad ook voor
De IJssel in de RSB-competitie uitko-
men. Op 2 oktober 2006 maakte hij zijn
debuut voor De IJssel. Met het derde
team boekte hij een 7-1 zege op het
vierde team van Papendrecht/Alblas-
serdam.  Aan bord drie werd tegen-
stander Louis Kemper mat gezet.
Vanaf het seizoen 2008/09 startte bij
de RSB de viertallencompetitie en Aad
speelde vanaf dat seizoen zowel voor
De IJssel 3 als het viertal met daar-

naast nog enkele invalbeurten voor De
IJssel 2. Dat resulteerde in zo’n 13 tot
15 wedstrijden per seizoen. Op 3 no-
vember speelde hij al zijn 100e wed-
strijd tegen Lars Rook in de viertal-
wedstrijd tegen Krimpen a/d IJssel. 
In de 100 wedstrijden scoorde hij 45
punten, 3 uit 9 als invaller voor De IJs-
sel 2, 19½ uit 51 voor De IJssel 3 en
22½ uit 40 voor een viertal. In 2010/11
werd hij met een honderd procent
score topscorer van het viertal, het sei-
zoen daarna zowel topscorer van De
IJssel 3 als het viertal en in 2013/14
opnieuw topscorer van het viertal. 
Als motor van het viertal was met
name het kampioenschap in de viertal-
lenklasse in 2010/11 voor hem een
mooi succes. 
De waardering van de vereniging voor

de inzet en prestaties werd verwoord
in een oorkonde die op de clubavond
van 9 december aan hem werd uitge-
reikt. (Aad)
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aad van der meer honderd maal achter het
bord voor de ijssel

een noodgedwongen einde aan een meer
dan 25-jarig lidmaatschap
In september 1975 verscheen de
naam van Jan Vink voor het eerst op
de ledenlijst van De IJssel. Dat duurde
maar twee jaar, maar op 22 november
1990 werd hij opnieuw lid en bleef dit
tot 10 november 2014. Toen speelde
hij zijn laatste competitiewedstrijd
tegen Ton van Smirren. Vanwege ge-
zondheidsproblemen (ALS) is hij niet
meer in de gelegenheid de clubavon-
den bij te wonen. Een noodgedwongen
einde aan een meer dan 25-jarig lid-
maatschap. 
Jan was een schaakliefhebber in hart
en nieren. De weinige keren dat hij er
niet was kwam voornamelijk als hij in
zijn huis in Spanje zat en in de winter
als er geschaatst kon worden. Hij be-
hoorde nooit tot de toppers van de ver-

eniging. Misschien zat dat wel in hem,
maar daarvoor miste hij het geduld.
Langdurige denksessies waren aan

hem niet besteed. ‘Lang denken deed ik
niet want verder dan drie zetten denken
vond ik zinloos, met schaken weet je
toch niet precies wat er komt’ aldus Jan.
Slechts in noodgevallen speelde hij
mee voor een team in de RSB-compe-
titie. In totaal 24 wedstrijden met een
score van 12½ punten, dat viel hele-
maal niet tegen. Een belangrijke rol
speelde hij ook als directeur van
Bouwbedrijf VINK & Zn bij de sponso-
ring in de beginjaren van het VINK Top
12-toernooi. 
Op de clubavonden zal hij node wor-
den gemist. Veel sterkte in de ko-
mende periode was de wens die in
een namens alle leden van De IJssel
aan hem toegezonden kaart met na-
druk werd onderstreept. (Aad)

tanken & schenken 
Het BP-station Van Gennep in Moor-

drecht is in 2010 en 2013 uitgeroepen
tot het BP-station van het land en kan
rekenen op een gezonde toestroom van
loyale klanten. Toch is het station per 
7  november overgegaan naar een
nieuwe en eigen formule van samen-
werkende tankhouders met grote ambi-
ties, Peut genaamd. 
Het bedrijf gaat dingen echt anders
doen. Daarbij geloven zij in de kracht
van samenwerken met lokale sport-,

muziek- en cultuurverenigingen en
goede doelen. 
Wat is mooier: krijgen of geven? Per ge-
tankte liter draagt het bedrijf 1 cent af
aan een goed doel of vereniging. Welk
doel dat is, bepaalt de klant zelf op de
iPad aan de kassa. Op een tv-scherm in
de shop worden de gespaarde bedra-
gen direct vermeld en opgeteld. Twee
maal per jaar ontvangen alle deelne-
mers het aldus gespaarde bedrag. 
Het bedrijf verwacht per jaar totaal tus-

sen de € 35.000 en € 40.000 te kunnen
schenken aan de ruim 50 deelnemende
verenigingen en goede doelen. Afhan-
kelijk van de keuze van de klanten en
van het enthousiasme van de deel -
nemers kan dat een behoorlijk bedrag
opleveren. 
Ook schaakvereniging De IJssel be-
hoort tot de deelnemende verenigingen.
Dus in Moordrecht tanken bij Peut Van
Gennep, Ambachtweg 40 en de spon-
sorbijdrage doneren aan De IJssel!!!!



Overschie 3, de tegenstander van De
IJssel 2 op 12 december, was vorig
seizoen dan wel ondanks een vierde
plaats in de 4e klasse gepromoveerd
naar de 3e klasse, toch behoort het
team dit seizoen tot de titelkandidaten
in deze 3e klassegroep. In het seizoen
2011/12 klopte De IJssel 2 het team
van Overschie 3 nog met 5½-2½. Van
die wedstrijd zaten bij De IJssel nog
vier en bij Overschie nog vijf man ach-
ter de borden. In vergelijk met die wed-
strijd miste De IJssel nu hun toen
eerste twee bordspelers (Mick van den
Berg en Gerard van der Wouden), ter-
wijl Overschie nu sterkere spelers had
voor hun spelers aan de laagste bor-
den. Het team uit Overschie dat vorig
seizoen De IJssel 3 met 7½-½ klopte,
speelde nu weer met de uit het tweede
team teruggekeerde eerste twee bord-
spelers. Vrijwel alle borden waren
bezet met spelers met een hogere ra-
ting dan De IJssel. Ondanks dat had
een gelijkspel er wel ingezeten, maar
zo ver kwam het niet. 
De eerste punten vielen aan het laat-
ste bord. Aad, ingevallen voor de ver-

hinderde Stefan Lipschart, had hier al
snel een pionneneindspel met lichte
stukken op het bord. Beiden probeer-
den elkaar hierin af te troeven, maar
dat lukte niet. Remise was onvermij -
delijk. Reële winstkansen waren er bij
Menno. Ook hier ging het snel naar
een eindspel, hier met dubbele torens.
Ver opgerukte pionnen boden perspec-
tief. Dat perspectief verdween door
een uitruil met een oprukkende rand-
pion en daarna zag Menno het niet
meer zitten en werd ook hier de vrede
getekend. Bij de analyse met de IJs-
selvoorzitter, als supporter aanwezig,
bleek de slotstelling nog steeds goed
voor winst. Minder goed verging het
Arie sr. Vanaf de opening ging het mis,
slechte loper en pionnenstelling. Lang-
zaam maar zeker werd hij van het bord
geschoven, stand 2-1 voor Overschie.
Aan bord drie had Aad na de opening
wat ruimtelijk overwicht, maar hij
stuitte op een goede verdediging. Een
pionoffer in het centrum had niet het
gewenste succes. Het resulteerde in
een pluspion waar hij weinig mee kon.
Zijn remiseaanbod werd vervolgens

door de tegenstander aangenomen.
De achterstand liep vervolgens op tot
3½-1½ door een nederlaag van Sjaak.
Die nederlaag tekende zich al vrij snel
af. Het pakken van een dubieus pion-
netje in de opening leidde tot een
slechte ontwikkeling van zijn stelling
en mondde uit in materiaal verlies.
Aanvankelijk een stuk tegen twee 
pionnen, maar dat werd successieve-
lijk meer. Hij ging nog lang door, maar
toen de koning als enige overbleef
streek hij de vlag. Toch was de wed-
strijd daarmee met nog goede kansen
op de laatste drie borden nog niet ver-
loren. Arie jr had materiaal buit ge-
maakt en leek daarmee goede zaken
te doen. Het was echter opletten ge-
blazen voor een tegenaanval van zijn
tegenstander. Dat deed Arie onvol-
doende, want zijn tegenstander had
goed gerekend en veroverde daarbij
zijn dame. Daarmee was de teamne-
derlaag een feit. De mooie winst van
Rien kon daar geen verandering meer
in aanbrengen. Lang koerste dit af op
een gelijkspel, maar in de slotfase ging
zijn tot nu toe ongeslagen (3 uit 3) te-
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de ijssel 2 onderuit tegen sterk overschie 3



genstander in de fout en verspeelde
een stuk. Al moest Rien nog wel twee
dames halen voor dat hij opgaf. Restte
nog het duel aan het eerste bord. Ook
hier was de strijd lang in evenwicht.
Door een nadelige dameruil kwam er

een voor Leen slecht staand pionnen-
eindspel met elk een paard op het
bord. Dat werd vervolgens in hoog
tempo gespeeld en aan weerszijden
ging er veel mis. Met een pion op pro-
moveren besliste een ‘dol’ paard (het

aangeboden paard kon niet worden
genomen vanwege promotie van de
pion) uiteindelijk de strijd in het voor-
deel van zijn tegenstander. Eindstand
5½-2½ winst voor Overschie 3. (Aad)
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Overschie 3 1653 - De IJssel 2 1573 5½ - 2½

1. Serge Erdtsieck 1689 - Leen Boonstra 1641 1 - 0

2. Rob de Wilt 1625 - Rien Duine 1657 0 - 1

3. Hans Doornheim 1771 - Aad vd Berg 1606 ½ - ½

4. Murphy Brunings 1713 - Menno van Dijk 1596 ½ - ½

5. Fokke Lindeboom 1615 - Sjaak in 't Veld 1604 1 - 0

6. Jan de Liefde 1619 - Arie Macdaniël sr 1577 1 - 0

7. Cor van Lennep 1621 - Arie Macdaniël jr 1456 1 - 0

8. Wil de Gids 1570 - Aad vd Meer 1443 ½ - ½

stand 3e klasse 3A:

wed mp bp 1 2 3 4 5 6 7

1. Overschie 3 4 6 19½ xx 6½ 3 4½ 5½

2. WSV 2 4 4 15 1½ xx 2 5 6½

3. De Willige Dame 2 3 4 14½ 5 6 xx 3½

4. Hoekse Waard 2 3 4 13 3 xx 4½ 5½

5. Het Houten Paard 1 3 4 13 3½ 4½ xx 5

6. De IJssel 2 3 2 11½ 2½ 3½ xx 5½

7. 3-Torens 3 4 0 9½ 1½ 2½ 3 2½ xx

Geen punten voor Arie Macdaniël sr en
Sjaak in ‘t Veld in Overschie.

50e toernooi om zilveren dame
start 2 februari
Omdat het aantal leden in de beginja-
ren van De IJssel beperkt was, was de
competitie snel gespeeld. Bovendien
was lang niet altijd iedereen aanwezig.
Om daarin wat variatie aan te brengen
en de spelers zonder  tegenstander,
waar mogelijk, toch nog te kunnen
laten schaken, werd in 1965 een extra,
flexibel af te wikkelen competitie be-
dacht met als inzet de ‘Zilveren Dame’,
een door Harold Conradi en Wim de
Meijer als wisselprijs beschikbaar ge-
stelde trofee. 
Sindsdien staat de strijd om deze tro-
fee permanent op het programma en
gaat  maandagavond 2 februari het
50e toernooi om De Zilveren Dame
van start. Het gaat weer om in totaal
zes ronden, welke worden gespeeld
op: 2/2, 16/2, 23/3, 20/4, 18/5 en 15/6.
In elke minimatch gaat het om drie
partijen tegen dezelfde tegenstander
met respectievelijk een bedenktijd per
persoon van 1 uur, 20 minuten en
5 minuten. In de betreffende partijen
zijn bij winst respectievelijk 4, 3 en 2
punten te verdienen en bij remise de
helft van dit  puntenaantal. Na elke
ronde wordt een ranglijst opgemaakt

op basis van behaalde punten. 
Er wordt gespeeld in twee groepen.
Deelnemers met hogere rating (vanaf
1500 of eventueel 1550 afhankelijke
van deelname) spelen in de eerste
groep en de overige deelnemers naar
keuze in groep 1 of groep 2. De vier
deelnemers met de hoogste rating
worden geplaatst en kunnen de eerste
drie ronden niet tegen elkaar uitko-
men. Na drie speelronden spelen de
acht hoogst geplaatsten in groep 1 de
laatste drie ronden verder om de Zilve-
ren Dame trofee. De overige deelne-
mers uit de eerste groep spelen met
die van groep 2 verder om de Hoek-
veldtrofee.
Met ca één ronde per maand is het
toernooi bijzonder geschikt voor
schaakliefhebbers die niet in de gele-
genheid zijn om regelmatig een partij-
tje te schaken. Men is voorts niet
verplicht aan alle ronden deel te
nemen en desgewenst kan bij verhin-
dering op één der speelavonden in on-
derling overleg zo mogelijk een
vervangende speeldatum worden vast-
gesteld. De kosten voor deelname van
niet-leden bedraagt 10 euro. 

winnaars zilveren dame
vanaf 2000

2000 Frank Visser
2001 Ronald Mandersloot
2002 Edo Pouwelse
2003 Theo van Herk
2004 Jan Evengroen
2005 Jan Evengroen
2006 Pim te Lintelo
2007 Jan Evengroen
2008 Pim te Lintelo
2009 Justin Jacobse
2010 Henk-Jan Evengroen 
2011 Henk-Jan Evengroen 
2012 Léon Jacobse
2013 Henk-Jan Evengroen
2014 Jan Evengroen



Traditiegetrouw organiseerde De IJs-
sel ook ditmaal in de kerstvakantie het
jaarlijkse invitatietoernooi, een gezel-
ligheidstoernooi voor leden en gasten.
Dertig deelnemers telde het deelne-
mersveld dat door de organisatoren,
Léon Jacobse en Gerard van der Wou-
den, werd ingedeeld in tien trio’s van
enigszins gelijkwaardige sterkte.

Zeven speelronden met voor ieder
zeven minuten per partij beslisten ver-
volgens welk trio als eerste de gang
naar de prijzentafel mocht maken. 
Onder de deelnemers een aantal vaste
gasten, maar met Hans Hagen en Ri-
chard van Lent  ook een paar nieuwe
gezichten. Een aantal Evengoenen
waren vanwege vakanties ditmaal niet

van de partij, geen Evengroen team
dus en daardoor was het Macdaniël
team (Arie sr, Arie jr, Christian) op-
nieuw favoriet voor de eindzege. On-
danks de steun van het jongste
familielid, met zijn moeder als toe-
schouwer aanwezig, lukte het echter
ook dit jaar niet. Uiteindelijk waren de
bordpunten beslissend voor de eind-
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toernooiregels

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

Indien dat gelijk is beslist het aantal punten in de 20 minuten partijen en vervolgens, zo nodig, het totaal van de 
5 minuten partijen.

• Is er tijdens een ronde een ongelijk aantal deelnemers dan spelen de drie laagst geplaatsten in een groep onder elkaar
minmatches bestaande uit twee partijen met een bedenktijd van elk 15 minuten per persoon. In deze partijen wordt
steeds gespeeld om 2,25 punten. Per deelnemer kunnen dus maximaal 9 punten worden verdiend. 

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

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

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

bordpunten beslissend op invitatietoernooi



stand. Met een half bordpunt meer
ging de eerste plaats naar het trio
Ruben Evengroen, Stefan en Tobias
Lipschart. Een forse nederlaag met ½-
2½ tegen het team Wim Mulder/Rien
Duine/Bastiaan Rietveld deed het

Macdaniël team de das om. Ook de
winnaars moesten één nederlaag in-
casseren, tegen het team Pim te Lin-
telo/Aad vd Meer/Richard van Lent
werd het 1-2. Met een half bordpunt
achterstand legde dit team beslag op

de derde plaats. Naast vijf 2-1 over-
winningen werden met een 0-3 neder-
laag tegen het team Jan
Evengroen/Jan vd Dorpel/Neal Twigt
en een 1-2 tegen de Macdaniëls net te
veel punten ingeleverd. (Aad/Léon)
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De eindstand met de onderlinge resultaten:

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

1. Ruben Evengroen, Stefan en Tobias Lipschart xx 1,5 1 2 2 2 1,5 2 10 12

2. Arie Sr, Arie Jr en Christian Macdaniël 1,5 xx 2 1,5 0,5 2 2 2 10 11,5

3. Pim te Lintelo, Aad vd Meer en Richard van Lent 2 1 xx 2 2 0 2 2 10 11

4. Hans Lodeweges, HuIbert Looren de Jong en Ton van Smirren 1 1,5 1 xx 2 2 2 2 9 11,5

5. Wim Mulder, Rien Duine en Bastiaan Rietveld 1 2,5 1 1 xx 2 2 2 8 11,5

6. Jan Evengroen, Jan vd Dorpel en Neal Twigt 1 1 3 3 xx 1,5 3 1,5 6 12

7. Sjaak in 't Veld, Teus Boere en Nanne Uitenbroek 1,5 1 1 1,5 xx 1,5 1,5 2 6 10

8. Léon Jacobse, Gerard vd Wouden en Hans Hagen 1 1 0 1,5 xx 2 1,5+2 6 9

9. Aad vd Berg, Mick vd Berg en Casper de Pijper 1 1 1 1 1,5 1 xx 3 3 9,5

10. Panc, Peter en Michel Vink 1 1 1,5 1 1,5+10 xx 2 7

Supporters voor het Macdaniëlteam. De derde prijswinnaars het team Te Lintelo
(l) op weg naar de overwinning tegen het
team Mulder. Vrnl respectievelijk Pim te Lin-
telo, Aad v.d. Meer (niet zichtbaar), Richard
van Lent en Wim Mulder, Rien Duine en
Bastiaan Rietveld.

Rechts de winnaars Ruben Evengroen,
Stefan en Tobias Lipschart in actie tegen
Jan Evengroen, Jan van Dorpel en 
Neal Twigt.

fiftyfifty voor de ijssel 1

Een vijftig procent score na vier ron-
den is geen slecht resultaat voor de
hoofdmacht van De IJssel. Na het te-
genvallende begin volgden mooie
overwinningen tegen SO Rotterdam 2
en 3 Torens en een wel erg fors uitge-
vallen nederlaag tegen ranglijstaan-
voerder Krimpen a/d IJssel. Met de
confrontaties tegen nummer zeven en
acht nog voor de boeg lijkt een prolon-
gatie van de eerste klasse status er
wel in te zitten en daar was lang niet
iedereen van overtuigd bij de start van
deze competitie. Navolgend het relaas
van de laatste drie wedstrijden.

winst tegen so rotterdam 2 
daverend succes
Voor het eerst in haar bestaan trof De
IJssel 1 op 2 november het tweede
van SO Rotterdam als tegenstander in
de RSB competitie. Een team met re-
putatie gezien een jarenlang optreden
in de KNSB competitie en ook nu nog
met spelers die af en toe invallen in
het eerste team dat op dat moment de
tweede plaats in de KNSB meester-
klasse bezette. Tot nu toe was het
derde team het hoogste team van de
Rotterdammers waar De IJssel de de-
gens mee kruiste. Voor de promotie-

klasse werd op 17-2-2004 in Rotter-
dam met 4½-3½ verloren en een jaar
later in Moordrecht op 14-3-2005 met
5-3 gewonnen. In die wedstrijden
waren voor Rotterdam de nu in het
tweede team spelende John Schell
(verlies tegen Theo van Herk, remise
tegen Jan Evengroen), Martin Noordijk
(tweemaal remise tegen Frank Visser),
Marius Strijdhorst (winst tegen Ad Mul-
tem en verlies tegen René Ordelman)
en Frank Vreugdenhil (winst tegen
Hans Lodeweges) ook van de partij.
Het Rotterdamse team heeft inmiddels
aardig aan reputatie ingeboet, maar



was toch als een te sterke tegenstan-
der s ingeboekt. Zeker gezien het re-
sultaat van De IJssel in de eerste
wedstrijd tegen Sliedrecht 3. De Rot-
terdammers verschenen met twee in-
vallers, aan de borden zes en zeven.
Bij De IJssel was Mick er weer bij en
was het team ditmaal wel compleet.
Na een uur wedstrijd was er van een
krachtsverschil weinig te merken. Aan
alle borden stond De IJssel goed. Ad
had zelfs, met een pion in het voor-
deel, een duidelijke plus. Zijn tegen-
stander had ook nog een vervelende
dubbelpion. Al snel liet Gerard het eer-
ste resultaat noteren. Na het nodige
afruilwerk stond er na 19 zetten een
dubbel toreneindspel op het bord en
werd er remise overeengekomen. Ook
Mick verzeilde al snel in een eindspel
met elk naast de nodige pionnen toren
en paard. Het ging om de posities en
daarbij lieten beiden zich de kaas niet
van het brood eten. Toen de torens
eraf gingen werd ook hier de vrede ge-
tekend. Vrijwel gelijktijdig werd het ook
remise aan bord vijf. In tegenstelling
tot zijn tegenstander, die veel bedenk-
tijd consumeerde, was Frank (vdP)
hier lang op bekend terrein. Echt spek-
takel werd het echter niet, de stelling
bleef in evenwicht en een Rotterdams
remiseaanbod werd direct geaccep-
teerd. Inmiddels had Ad zijn pluspion
weer teruggegeven ten faveure van
zijn achterstand in ontwikkeling. Hij
kreeg er inderdaad goed spel door en
kwam al gauw weer een pion in het
voordeel. Het mondde uit in een dub-
beltoreneindspel met verbonden vrijpi-
onnen op de vleugel, voor Ad een
kolfje naar zijn hand. De tegenstander
werd bekwaam uitgeteld, 2½-1½. Een
tweede winstpartij volgde aan bord
twee. Frank (V) had hier een sterk ge-
posteerde e-pion. Via een uitgekiende
afruiloperatie die eindigde met een
trekschaak kwam hij in het voordeel en
was de winst een kwestie van tijd, 3½-
1½. Aan het eerste bord had Pim het
ogenschijnlijk in de beginfase niet ge-
makkelijk tegen een tegenstander die
twee dagen eerder nog actief was aan
het vierde bord van het eerste team in
de meesterklasse van de KNSB. Voor
hem was het echter bekend terrein. Hij
wist een pion te winnen, maar dat
leidde niet tot reële winstkansen.
Zeker niet meer na een niet gepland
kwaliteitsverlies. De dreiging van de
vrijpion bood echter veel compensatie.
Voor zijn tegenstander een reden om
remise aan te bieden. Dat werd aange-
nomen en met stand 4-2 was daarmee
in ieder geval een matchpunt binnen.
Veel spektakel was er intussen op

bord vier waar Léon het moest opne-
men tegen de man die twee dagen
eerder aan het tweede bord de kleuren
van SO Rotterdam 1 in de meester-
klasse verdedigde tegen Charlois 
Europoort 1. Hier had Léon de lont in
het kruitvat gestoken met het nemen
van het slaan van een pion op b2 met
zijn dame daarmee zondigend tegen
een bekende schaakregel: ‘sla nooit
een pion op b2 ook al is het goed’.
Daarbij ontsnapte hij op miraculeuze
wijze aan stukverlies en werd zijn ko-
ning tot een opmars naar het andere

kant van het boord gedwongen. Des-
ondanks geen succes voor zijn tegen-
stander. Behalve dat het hem de
nodige bedenktijd kostte kwam hij ook
zelf in de problemen met een voor
hem noodlottig gevolg, 5-2. Dat was
en ruggensteun voor buurman Hans
die aan zijn laatste minuten bezig was.
Een solide stelling met actieve paar-
den had hem in het voordeel gebracht.
Hij won een kwaliteit en in de slotminu-
ten haalde ook hij de volle winst bin-
nen. Eindstand 6-2!!!  (Aad)
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zonder kopman pim ook winst
tegen 3 torens
Op 28 november trad De IJssel 1 in
Bergschenhoek aan tegen de hoofd-
macht van 3-Torens. De laatste con-
frontatie, in het seizoen 2011/12 in
Moordrecht, eindigde in 4-4. Bij 3 To-
rens speelden toen nog de toppers Jan
de Wit en John Quist aan de eerste
borden. Het team werd dat seizoen dan
ook kampioen en promoveerde naar de
promotieklasse. Inmiddels zijn de top-
pers vertrokken en spelen zij ook weer
in de eerste klasse. De IJssel moest het
doen zonder Pim te Lintelo, maar ook
de tegenstanders hadden invallers voor
Bert Botma en Davin Mostert de regu-
liere bezetters van het derde en 
zevende bord.
Ondanks, of wellicht dankzij, de afwe-
zigheid van de kopman zat er bij De
IJssel een extra gemotiveerd team ach-

ter de borden. Gerard kreeg met ener-
giek spel al snel een evenwichtige
stand op het bord en zijn remiseaanbod
werd vervolgens geaccepteerd. Dat
was ook het geval bij Ad die geen
winstkansen zag en dat bracht de stand
op 1-1. Beduidend meer speeltijd was
verstreken voordat de eerste winstpartij
kon worden genoteerd. Mick had na
mooi aanvallend spel ondanks het mis-
sen van de beslissende actie een
goede stelling op het bord. Een blunder
van zijn tegenstander zorgde voor een
onverwachte snellere winst, 1-2. Inmid-
dels had Léon zowel in materiaal als in
tijd een forse voorsprong opgebouwd
die uiteindelijk tot verlies leidde van zijn
tegenstander, 1-3. Zijn derde overwin-
ning in successie. Aan het eerste bord
was gelegenheidskopman Frank (V)
gemotiveerd ten aanval gegaan en met
succes, zijn tegenstander vond niet het

juiste tegenspel en ook hier ging het
punt naar de Moordechtse schakers, 
1-4. Helaas ging het toen mis bij Hans.
Die had op het bord zeker gelijkspel,
maar verloor van de klok, 2-4. De defi-
nitieve beslissing viel aan bord twee
waar Frank (vdP) de twee matchpunten
voor De IJssel binnenhaalde. Daarvoor
moest hij weliswaar een lastig eindspel
spelen van paard tegen loper met een
pion minder maar hij maakte zijn repu-
tatie als eindspelspecialist waar en
hield het keurig remise, 2½-4½. Met de
wedstrijdwinst al op zak, resteerde toen
nog de partij van invaller Rien. De stel-
ling leek op het eerste gezicht gewon-
nen voor 3-Torens, maar Rien had nog
een verrassing in petto. Een offer van
een volle toren bleek goed voor eeuwig
schaak en daarmee werd ook deze par-
tij nog remise, eindstand 3-5 winst voor
De IJssel. (Mick/Aad)
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De IJssel 1 1831 - SO Rotterdam 2 1890 6 - 2

1. Pim te Lintelo 1891 - John Schell 2026 ½ - ½
2. Frank Visser 1906 - Marc Schroeder 1992 1 - 0
3. Hans Lodeweges  1854 - Marius Strijdhorst 1893 1 - 0
4. Leon Jacobse 1828 - Frans Vreugdenhil 2015 1 - 0
5. Frank vd Pavoordt 1844 - Martin Noordijk 1941 ½ - ½
6. Ad Multem   1822 - Johan Steenbergen 1669 1 - 0
7. Gerard vd Wouden 1731 - Wim van Munster 1770 ½ - ½
8. Mick vd Berg 1773 - Adri Helfrich 1818 ½ - ½

3-Torens 1 1795 - De IJssel 1 1801 6 - 2

1. Eric Hoogenes 1982 - Frank Visser 1906 0 - 1
2. Arno van Houten 1841 - Frank vd Pavoordt 1844 ½ - ½
3. Leon Huijsdens 1897 - Hans Lodeweges  1854 1 - 0
4. Wong Tsai 1775 - Gerard vd Wouden 1731 ½ - ½
5. Menno Hoogenes 1801 - Leon Jacobse 1828 0 - 1
6. Martin van Vaalen   1699 - Ad Multem   1822 ½ - ½
7. Henk Springer 1642 - Mick vd Berg 1773 0 1
8. Arjan Drenthen 1721 - Rien Duine 1651 ½ - ½

forse nederlaag tegen krimpen
aan den ijssel 2
Het tweede team van Krimpen a/d IJs-
sel heeft kampioensaspiraties en dat
bleek ook op 5 januari in de wedstrijd
tegen De IJssel 1. Het werd voor hen
de vierde overwinning op rij. Een over-
winning waar weinig op viel af te dwin-
gen, zij het dat er in de slotfase op
diverse borden bij De IJssel wel erg
veel mis ging. 
De wedstrijd startte met een snelle re-
mise van Hans. Na vijftien zetten be-
sloten hij en zijn tegenstander tot een
avondje toekijken. Op de overige bor-
den werd er echter volop gestreden.
Gerard was daarvan de eerste die zijn
koning moest omleggen. Als altijd koos
hij voor de aanval. Geen rokade en
met een opmarcherende randpion
startte hij een aanvalsplan op de ko-
ningsvleugel. Het plan faalde toen zijn

tegenstander met fatale gevolgen met
zijn dame op g7 kon inslaan. Inmiddels
aangeland bij het laatste speeluur kon
ook De IJssel een winstpunt noteren.
Met een sterk pionnencentrum en een
binnenvallende dame die ook nog
steun kreeg van een toren haalde
Frank (V) dat punt met een niet te pa-
reren mataanval binnen. Daarna ging
het knap mis voor De IJssel op diverse
borden. Frank (vdP) overzag in een
nog gelijkwaardige stelling een combi-
natie die hem een stuk kostte. Het-
zelfde overkwam Ad, hoewel er hier
wel sprake was van stellingoverwicht
voor zijn nog ongeslagen (3 uit 3) te-
genstander. Ook Léon kwam een stuk
achter. Met gedegen spel gaf zijn 13-
jarige (!) tegenstander hem geen gele-
genheid voor actief aanvalsspel en
moest hij zich tegen zijn gewoonte in
vooral bezig houden met verdedigen.

Dat lukte redelijk tot ook hij in de fout
ging. Het werd wachten op drie nullen
en die kwamen er ook. Voor zowel
Mick als Pim waren er daardoor geen
opties voor remise meer, er moest ge-
wonnen worden. Pim speelde een her-
haling van zijn bekerwedstrijd. Ook nu
kwam hij tegen dezelfde tegenstander
met een knappe combinatie een pion
voor en kwam er een eindspel met pi-
onnen (5) en loper tegen pionnen (4)
en paard op het bord. Met net als in de
bekerwedstrijd nog bedenktijd van
minder dan een minuut tegen bijna
dertig voor zijn tegenstander. Opnieuw
sneuvelde echter de pluspion en wist
zijn tegenstander een goede verdedi-
ging op het bord te krijgen. De klok
was weer de scherprechter. De zesde
nul was voor Mick. Dat had hij niet ver-
diend. Met een kwaliteitsoffer op de
koningsvleugel dacht hij al snel de par-



tij in zijn voordeel te kunnen beslissen.
Een door hem gemiste tegenactie van
zijn tegenstander stak daar een stokje
voor en het bleef bij twee pionnen voor
de kwaliteit. Daarna kreeg hij met een
goede pionnenstelling weer het beste
van het spel. Na het teruggeven van

de kwaliteit kwamen de partijen qua
materiaal weer op gelijke voet. De
aangeboden remise werd gezien de
wedstrijdsituatie geweigerd. In de slot-
minuten werd geprobeerd nog winst te
forceren. Dat mislukte, zijn tegenstan-
der hield een pion over en dat was met

elk nog een toren er toch een te veel.
Eindstand 1½-6½, een forse maar wel
geflatteerde nederlaag. In Krimpen
waren ze uiteraard zeer tevreden, We
want “Moor” drecht !! kopte de website.
(Aad)
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De IJssel 1 1831 - Krimpen a/d IJssel 2 1788 1½ - 6½

1. Pim te Lintelo 1891 - Joop Huijzer 1930 0 - 1
2. Hans Lodeweges  1854 - Hans van Nieuwenhuizen 1857 ½ - ½
3. Frank Visser 1906 - Arne Pols 1723 1 - 0
4. Leon Jacobse 1828 - Wiggert Pols 1480 0 - 1
5. Frank vd Pavoordt 1844 - Henk Greevenbosch 1888 0 - 1
6. Ad Multem   1822 - Bert ten Wolde 1791 0 - 1
7. Gerard vd Wouden 1731 - Diederick Castelein 1770 0 - 1
8. Mick vd Berg 1773 - Jan Sluijter 1839 0 - 1

Stand in klasse 1B na vier ronden:

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Krimpen a/d IJssel 2 8 22 xx 6½ 5 5 5½
2. Moerkapelle 1 6 22 xx 6 3½ 7 5½
3. Sliedrecht 3 6 17½ 2 xx 4½ 6 5
4. De IJssel 2 4 16 1½ 3½ xx 6 5
5. SO Rotterdam 2 4 13½ 4½ 2 2 xx 5
6. 3-Torens 1 2 12 3 1 3 xx 5
7. Onésimus 1 1 13 3 3 3 xx 4
8. Erasmus 1 1 12 2½ 2½ 3 4 xx

de ontsnapping van léon

In de wedstrijd van De IJssel 1 tegen
SO Rotterdam 2 komt Léon Jacobse in
dikke problemen. Fritz geeft +3,4 voor
zwart na wit ’s 28e zet. Toch won hij!!
Hieronder de partij met commentaar
van hem zelf. 

Wit: Leon Jacobse (1828, IJssel 1)
Zwart: Frans Vreugdenhil (2015, 
SO Rotterdam 2)
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d4 exd4 4.e5 d5
5.Lb5+ Ld7 5... c6 lijkt hier een logi-
schere keuze, maar omdat dit een ver-
splinterde pionnenstructuur oplevert,
geeft Fritz toch ook de voorkeur aan
Ld7. 6.Lxd7+ Pfxd7 7.Dxd4 c6 Zwart
had hier de kans op ontwikkelingsvoor-
sprong met 7... Pc6 8. Dxd5 Pdxe5,
rustiger was 7. Pf3 geweest. Het ge-
speelde 7... c6 heeft juist het tegen-
overgestelde effect, de paarden
hebben geen goede velden en ook de
loper kan niet weg. 8.Pf3 Lc5 9.Dg4
Pf8 Leuk gevonden, maar 9... g6 is
waarschijnlijk beter, ook omdat ik niet
echt bang ben om op g7 in te slaan.
10.Dxg7 Pg6 11.Pg5 Dit vraagt teveel
van de stelling. Ik heb te weinig stuk-
ken ontwikkeld voor een echte dreiging
en het ruilen van de h-pion voor e5
geeft zwart de ruimte om weer terug in

het spel te komen. Zorgvuldiger was
hier e6 geweest om vervolgens dames
af te ruilen en een gezonde pion voor
te blijven of korte rokade wat tegen-
overgestelde rokades oplevert. 

11...De7 12.Pxh7 Dxe5 Hier was het
dan de beurt aan zwart om geduldiger
te zijn: e5 valt altijd dus een ontwikke-
lingszet als Pd7 is beter. 13.Dxe5+
Pxe5 14.Lf4?? Als er nu al een voor-
deeltje opgebouwd was, wordt dat nu
meteen weg geblunderd. Het zwarte
paard wil natuurlijk graag naar g4,
waar zowel Pf6 voorkomen wordt als

f2 aangevallen wordt. 14...Pg4 Lo-
gisch, maar Fritz vindt hier zelf nog
beter: 14... Ld4!? 15.Pa3 Pg6 16.Lxb8
Lxb2–+ 15.Pg5 15. f3 houdt wat meer
druk op de ketel, het initiatief gaat nu
over naar zwart. 15...Lxf2+ 16.Ke2
Ld4 17.c3 Lf6 18.Kf3 Juist doordat ik
liever geen stukken af wil ruilen is dit
wel erg opportunistisch en geeft zwart



zelfs de kans om met Pxh2 een pion-
netje voor te komen 18...Pe5+
19.Kg3? Fritz is terecht voorstander
van afruilen, want zoals later blijkt
komt mijn koning hier ernstig in de pro-
blemen 19...Pbd7 20.Pd2 0–0–0
Vanaf hier wordt het een voor allebei
een foutenfestival. Zwart staat inmid-
dels gewonnen maar begint met nog
10 minuten op de klok een stuk ge-
jaagder te spelen. Ik probeer met de
moed der wanhoop en de frustratie
van het weggegeven voordeel valletjes
te vinden. 21.Pdf3 Pd3 22.Tad1?
Pxb2 Na 22... P7c5 kunnen de stuk-
ken eigenlijk in de doos. 23.Pxf7 Pc5
24.Tdf1?? Kiest er duidelijk (maar ver-
keerd) voor om de koning dan nog
maar verder naar voren te gaan spelen
24...Pe4+ 25.Kg4 Tdg8+ 26.Kf5 Th5+

27.P7g5 Lxg5 28.Pxg5 Pxg5? mist de
kans om twee stukken voor een toren
te winnen  (28….Tgxg5 29.Lxg5 Txg5

30. Ke6 Txg2) en hoewel er qua stel-
ling nog niks aan de hand is, raakt
zwart hier de draad kwijt. Tijdnood en
verbazing over het feit dat ik hier nog
uit lijk te komen, geven mij de kans het
spel weer naar mij toe te trekken.
29.g4 Tf8+ 30.Kg6 Thh8 31.Pxg5
Thg8+ 32.Kh5 Te8 33.Tf7 Pc4 34.Lf6
Pd6 35.Tg7 Pe4 36.g5 Th8+ 37.Kg6
Pf2?? Langzaam maar zeker schuif ik
iets naar voren, maar dat is slechts op-
tisch voordeel want volgens Fritz zou
dit nog altijd tot remise moeten leiden.
Tot dit moment waar zwart twee blun-
ders achter elkaar maakt en mij daar-
mee de kans geeft twee torens op de
zevende rij te krijgen.38.Tb1 Ph3??
39.Tbxb7 Pf4+ 40.Kf5 Pe6 41.Tge7
Txe7 42.Txe7 Tg8 43.Kxe6 en zwart
geeft op. (1–0)
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geen hoofdrol voor viertallen

Met vier van de zes wedstrijden achter
de rug ziet het er naar uit dat beide
viertallen van De IJssel geen hoofdrol
zullen spelen in de strijd om de eerste
plaats. De IJssel V1 is nog niet kans-
loos voor de eerste plaats, maar dan
moet er wel van koploper De Willige
Dame gewonnen worden. In de poule
van De IJssel V2 is het team van Hen-
drik Ido Ambacht nu al vrijwel verze-
kerd van de eerste plaats. Hieronder
het wel en wee van de gespeelde wed-
strijden.

verlies voor de ijssel V1 in en
van krimpen a/d ijssel
Met Aad van der Meer en Casper de
Pijper in de plaats van Panc Vink, die
alleen thuiswedstrijden speelt, en van
de op het laatste moment verhinderde
Frans Dubois nam het eerste IJssel-
viertal het op 3 november op tegen het

team van Krimpen a/d IJssel. 
Bij Aad werden na de opening al snel
veel stukken geruild. Met voor beiden
toen nog twee torens en een paard en
aan weerszijden een goede pionnen-
structuur  werd vervolgens tot remise
besloten. ‘Oerdegelijk wederzijds spel
waar de muziek wel een beetje uit was’
meldde het verslag op de website van
Krimpen. Sjaak moest het opnemen
tegen de 83 jarige oud voorzitter, al-
weer een Wolga gambiet net als in zijn
partij voor De IJssel 2 tegen 3 Torens.
Nu liep het beter af. Hij veroverd een
loper en speelde het bekwaam uit. Bij
Teus en Casper ging het niet zo lekker.
Teus kreeg te maken met ‘een partij uit
één stuk’ waarin zijn dreigingen steeds
werden gepareerd en hij zelf onder de
toenemende druk bezweek. Casper
moest het opnemen tegen de RSB-
penningmeester. Geen onbekende

voor hem, want die trof hij ook op het
laatste WSV-toernooi. Hier kwam een
loper-paard eindspel  op het bord met
een pluspion voor zijn tegenstander.
Na afruil resteerde een geïsoleerde
pion en verloren stelling voor Casper,
aldus de rapportage uit Krimpen.
Onder druk van de klok vervolgde hij
ook nog met een verkeerde pionnen-
slagwisseling op de andere vleugel
wat op slag verloor. 

Krimpen a/d IJssel 1385 - De IJssel V1 1453 2½ - 1½

1. Henk Verver 1598 - Sjaak in 't Veld 1604 0 - 1
2. Aad van den Haak 1492 - Teus Boere 1432 1 - 0
3. Lars Rook 1086 - Aad van der Meer 1443 ½ - ½
4. Peter de Weerd 1363 - Casper de Pijper 1332 1 - 0

dubbele winst voor de ijssel V1
tegen dordrecht V2
Het tweede viertal van Dordrecht was
op 24 november de tegenstander van
het eerste viertal van De IJssel. Met al
twee nederlagen aan hun broek geen
favoriet voor de eerste plaats in deze
klasse. Ook deze wedstrijd bracht
daarin geen verandering. 
Panc wilde zijn ongelukkige start in de
eerste wedstrijd goed maken. Al snel

werden de aanvalsregisters open -
getrokken. Met een venijnige konings-
aanval werd de stelling van zijn
tegenstander belaagd en met succes.
Bij het redden van het vege lijf van de
nog nauwelijks door pionnen be-
schermde koning sneuvelde een stuk
en die voorsprong liet Panc zich niet
meer ontnemen. Naast hem zorgde
Frans voor het tweede punt. Met dame
plus toren belaagde hij de vijandelijke

koning en daarbij sneuvelde de dame
van zijn tegenstander. Nog een halfje
nodig voor de winst, maar dat ging
minder gemakkelijk, aan de eerste bor-
den was het nog niet gedaan. Sjaak
stuitte op een goede verdediging en
verloor zelfs zijn eerder veroverde
plus pion. Uiteindelijk mondde het uit in
een eindspel met lopers van ongelijke
kleur, voor beiden niet te winnen en
dus remise. Dat was ook het eindresul-



taat bij Teus in de laatste partij. Hier
was de strijd steeds in evenwicht en

werd er behoedzaam gestreden om
een plusje. Dat zat er niet in. 

Eindstand 3-1.
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De IJssel V1 1488 - Dordrecht V2 1319 3 - 1

1. Sjaak in 't Veld 1604 - Hans Boersma 1416 ½ - ½
2. Teus Boere 1432 - Henk Barends 1425 ½ - ½
3. Frans Dubois 1410 - Peter vd Laars 1247 1 - 0
4. Panc Vink 1504 - Aart Harms 1188 1 - 0

In Dordrecht troffen de teams elkaar
op  6 januari opnieuw. Niet helemaal
de zelfde teams, want bij De IJssel
speelde Aad van der Meer in plaats
van Panc Vink en Dordrecht had aan
bord drie een andere speler. 
Het viertal had er zin in en wilde ook
nu voor de winst gaan, aldus teamlei-
der Aad. Er werd aanvallend gespeeld
en dat had al snel succes. Sjaak
moest in Moordrecht nog genoegen
nemen met remise maar kwam nu al
vroeg in de partij in het voordeel en gaf

dat niet meer weg . Om half tien was
de klus geklaard en kon hij huiswaarts.
Bij Aad ging het eveneens van een
leien dakje. Met twee pionnen voor
leek het appeltje eitje, maar een drei-
gende koningsaanval strooide roet in
het eten. Daarbij ging zijn tegenstan-
der echter in de fout wat hem een stuk
kostte en dat betekende het tweede
punt voor De IJssel. Teus had inmid-
dels ook een stuk buitgemaakt maar
had zijn stukken niet zo actief staan.
Het was slechts een kwestie van tijd

want toen de stukken weer gegroe-
peerd waren was het punt snel binnen.
Ook voor hem betekende dit een halfje
meer dan in de thuiswedstrijd. Frans
had intussen een stuk voor twee pion-
nen, maar vond het inmiddels laat ge-
noeg geworden en tijd voor een
remiseaanbod. Daar ging zijn tegen-
stander akkoord mee en daarmee
kwam er mooie ½-3½ uitslag op het
scoreformulier.

Dordrecht V2 1269 - De IJssel V1 1472 ½ - 3½

1. Hans Boersma 1416 - Sjaak in 't Veld 1604 0 - 1
2. Henk Barends 1425 - Teus Boere 1432 0 - 1
3. Peter Fafié 1046 - Frans Dubois 1410 ½ - ½
4. Aart Harms 1188 - Aad vd Meer 1443 0 - 1

de ijssel V2 met wederzijdse mazzel
tweemaal gelijk tegen dordrecht V1
Op 18 november zag het er in de uit-
wedstrijd tegen Dordrecht al snel
slecht uit. Drie van de vier borden had-
den fikse problemen. Na een half uur
was het al over bij Casper, 1-0. Arie,
de enige zonder problemen op het
bord, tekende vervolgens voor de 1-1.

Na verovering van wat pionnen sneu-
velden er ook nog stukken wat zijn te-
genstander tot opgave dwong. Maar
daarmee leek het kruit verschoten en
lag een 3-1 nederlaag in het verschiet.
Ton werd geveld door twee verbonden
niet meer te stoppen vrijpionnen, 2-1.
Aad had zijn openingsvoordeel uit han-
den gegeven. Een vrije centrumpion

leek de partij in het voordeel van zijn
tegenstander te beslissen. Een bluf
aanval met dame-uitval richting koning
bracht zijn tegenstander echter dusda-
nig in verwarring dat hij niet meer toe-
kwam aan de promotie van zijn pion
en meewerkte aan zijn eigen mat.
Eindstand 2-2, een niet echt verdiend
gelijkspel. 

Dordrecht V1 1358 - De IJssel V2 1359 2 - 2

1. Anton van Bokhoven 1337 - Arie Macdaniel Jr 1456 0 - 1
2. Sjoerd Kelder 1379 - Casper de Pijper 1332 1 - 0
3. Maarten van Hulst 1371 - Ton van Smirren 1206 1 - 0
4. Peter Odijk 1343 - Aad van der Meer 1443 0 - 1

Ook in de thuiswedstrijd lukte het niet
het eerste viertal van Dordrecht te
kloppen. Ook nu werd het een gelijk-
spel. In Dordrecht ontsnapte De IJssel
aan een nederlaag, ditmaal waren de
rollen omgedraaid.
Arie was zijn tegenstander, net als in
Dordrecht, ook nu de baas. Een aan-
val met een ver opgerukte randpion op
de koningsvleugel had niet het ge-
wenste resultaat. Na een complexe af-
ruil lukte echter wel op de
damevleugel. Met de dame in de plus
werd de partij winnend afgesloten. Met
4 uit 4 is hij inmiddels de topscorer in
deze klasse. Een prima partij was er
ook van de voor de afwezige Ton van

Smirren ingevallen Jan van den Dor-
pel. Een oprukkend pionnenfront zette
de tegenstander onder druk. Dat ver-
grote de foutenkans en daar maakte
Jan goed gebruik van met beslissende
materiaalwinst op de koningsvleugel
door inslag van een paard op h6 wat
niet kon worden teruggenomen. Toen
was er nog een halfje nodig voor de
teamwinst. Die kwam er echter niet.
Casper had lang goed partij gegeven,
maar raakte met het oplopen van de
tijdsdruk het spoor bijster. De dame
viel zijn stelling binnen en er sneu-
velde een stuk. Net als in Dordrecht
trok ook hier zijn tegenstander aan het
langste eind. Ook bij Aad ging het mis.

Daar zag het er al vrij snel naar uit.
Vroeg in de partij sneuvelde er een
pion en werd hij opgezadeld met een
onbruikbaar paard op h8. Desondanks
wist zijn tegenstander niet te profiteren
en kwam er een eindspel met voor elk
vier pionnen en een paard op het bord.
Met voor elk nog maar weinig minuten
op de klok sprongen de paarden in
hoog tempo over het bord. Daarbij
ging er aan weerszijden het nodige
mis, maar promotie van een ver opge-
rukte pion van zijn tegenstander kon
uiteindelijk niet meer worden voorko-
men. (Aad/AadvdM)
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De IJssel V2 1402 - Dordrecht V1 1385 2 - 2

1. Arie Macdaniel Jr 1456 - Anton van Bokhoven 1337 1 - 0
2. Casper de Pijper 1332 - Sjoerd Kelder 1379 0 - 1
3. Aad van der Meer 1443 - Maarten van Hulst 1371 0 - 1
4. Jan van den Dorpel 1377 - Peter Odijk 1333 1 - 0

Standen na vier speelronden:

Klasse Viertallen C
mp bp 1 1 2 2 3 3 4 4

1. HI Ambacht 8 12 xx xx 3 3 3 3
2. De IJssel V2 4 9 1 xx xx 2 2 4
3. Dordrecht V1 4 7½ 1 2 2 xx xx 2½
4. Sliedrecht 0 3½ 1 1 0 1½ xx xx

Klasse Viertallen D
mp bp 1 1 2 2 3 3 4 4

1. De Willige Dame 7 10½ xx xx 2 3 2½ 3
2. De IJssel V1 5 10 2 xx xx 1½ 3 3½
3. Krimpen a/d IJssel 4 8½ 1 1½ 2½ xx xx 3½
4. Dordrecht V2 0 3 1 1 ½ ½ xx xx

Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.



De strijd om het rapidkampioenschap
wordt beslist door de deelnemers die
in de laatste ronde uitkomen in de
hoogste groep. De laatste drie ronden
telde die drie vaste deelnemers, Léon
Jacobse, Pim te Lintelo en Ad Multem.
Voorts ook Leen Boonstra  die na de
eerste ronde uit groep twee promo-
veerde en zich vervolgens wist te
handhaven. Zowel Wim Mulder als
Frank Visser werden eenmaal verdron-
gen door een topscorer uit onderlig-
gende groepen. In de tweede ronde
was dit Arie Macdaniel jr uit groep B en
in de derde ronde, dankzij een tops-
core in groep C, Jan van den Dorpel.
Voor hen was er in de hoofdgroep ech-
ter weinig succes weggelegd, alleen
Arie wist in ronde twee een halfje te
scoren tegen Frank. 
In de tweede ronde deelden  Ad en
Léon in groep A de lakens uit. Beiden
verspeelden slechts een enkel punt.
Ad moest remise toestaan aan Pim en
Frank terwijl Léon alleen de onderlinge
partij verloor maar wel won van Pim.
Dat was net niet voldoende om de
koppositie over te nemen. In de derde
ronde verspeelde Léon slechts een
halfje door remise tegen Pim. Die
kwam echter op achterstand door een
verliespartij tegen Wim. Met alleen ver-
lies tegen Léon deed Wim in die ronde
goede zaken voor de bezetting van de

derde plaats. In de vierde en laatste
ronde moest Pim vier punten achter-
stand goed maken om zijn titel te pro-
longeren. Een nederlaag tegen Frank
strooide roet in het eten, maar twee re-
mises van Léon, tegen Frank en Ad
bracht de score voor beiden in deze
speelronde weer in evenwicht. De on-
derlinge partij in deze vierde ronde
moest derhalve door Pim gewonnen
worden. Dat lukte niet, hij trok aan het
kortste eind en daarmee ging de titel
naar Léon. Ondanks een goed score in
deze laatste ronde kwam Frank net
enkele punten te kort om Wim op de
ranglijst te achterhalen voor de bezet-
ting van de derde plaats. Dat gold ook
voor Ad die zijn kansen door een ne-
derlaag tegen Leen verspeelde. 
Vaste deelnemers in groep B waren
Arie Macdaniël sr, Aad en Mick van
den Berg. Zij kregen wisselend te
maken met degradanten uit groep A en
promovendi uit groep C. De ex A-groe-
pers (Frank, Wim) finishten tweemaal
als nummer een. Wim deed dit zelfs
zonder een puntje te verspelen en be-
hoorde daarmee met Jan tot de enigen
die dit presteerden. In de vierde ronde
was de eerste plaats voor een ex C-
groeper, Gerard van der Wouden, die
de eerste twee ronden verstek had
moeten laten gaan en dankzij deze
winst toch de top tien haalde. Vooral

door  een goede score in de vierde
ronde was er een zesde plaats voor
Aad op de eindranglijst. 
In groep C met respectievelijk 9, 10 en
8 deelnemers  moest steeds volgens
een aangepast schema worden ge-
speeld. Niet iedereen trof elkaar of de
speeltijden werden aangepast. Tot de
deelnemers in deze groep behoorden
in een aantal gevallen ook een aantal
spelers die er qua speelsterkte eigen-
lijk niet op hun plaats waren, maar
vanwege absentie laag op de ranglijst
waren terecht gekomen, zoals Rien
Duine, Sjaak in ’t Veld en Gerard van
der Wouden. In ronde twee was er een
verrassende honderd procent score
voor Jan van den Dorpel, die daarmee
rechtstreeks promoveerde naar groep
A. In de derde ronde won Gerard en in
de laatste ronde deelden Teus Boere
en Stefan Lipschart, in de tweede
ronde gedegradeerd uit groep B, de
eerste plaats. Met vijf uit zeven was er
in die ronde een opvallende derde
plaats voor Bastiaan Rietveld. Ook
jeugdkampioen Neal Twigt die maar
twee of drie partijen per ronde speelde
deed het prima. Na vier uit vijf in ronde
twee en drie mocht hij in de laatste
ronde aantreden in groep B. Met twee-
maal verlies was dat minder succes-
vol. (Aad)
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léon jacobse de nieuwe rapidkampioen

De eindstand: 

Bonus Score Score Score Score Totaal
pnt ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 score

1. Léon Jacobse 8+8+8+8 19 21 23 21 108
2. Pim te Lintelo 8+8+8+8 21 19 19 15 98
3. Wim Mulder 8+6+8+8 9 25 21 11 96
4. Frank Visser 8+8+6+8 15 9 21 19 94
5. Ad Multem 8+8+8+8 11 21 13 15 92
6. Aad vd Berg 6+6+6+6 13 15 15 22 89
7. Leen Boonstra 6+8+8+8 23 13 9 9 84
8. Mick vd Berg 6+6+6+6 10 17 17 16 84
9. Gerard vd Wouden 6+4+4+6 10 10 21 23 84
10. Rien Duine 6+4+4+6 10 19 22 10 81
11. Jan vd Dorpel 4+4+8+6 16 25 5 13 81
12. Teus Boere 4+6+4+4 19 11 11 21 80
13. Stefan Lipschart 4+6+4+4 19 7 13 21 78
14. Arie Macdaniël sr 6+6+6+6 17 15 13 8 77
15. Sjaak in 't Veld 6+4+6+6 10 21 13 10 76
16. Arie Macdaniël jr 6+8+6+4 21 7 11 10 73
17. Neal Twigt 4+4+4+6 16 15 16 8 73
18. Hans Lodeweges 8+8+6+4 15 10 10 10 71
19. Aad vd Meer 6+4+4+4 7 17 17 12 71
20. Panc Vink 6+4+4+4 9 14 13 16 70
21. Casper de Pijper 4+4+4+4 16 9 13 13 67
22. Bastiaan Rietveld 4+4+4+4 13 9 8 19 65
23. Peter Koolmees 4+4+4+4 8 5 16 9 54
24. Ton van Smirren 4+4+4+4 10 10 10 8 54

puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten . 
Bij gemelde afwezigheid 2 punten per partij en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6 en 4 voor respectievelijk A-, B- en C-groep.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.



Vanwege allerlei andere activiteiten
was het aantal competitiewedstrijden
bij de toppers beperkt, niet meer dan
drie of vier. Drie van de vier titelkandi-
daten liepen daarin een nederlaag op.
Léon Jacobse ging al in de opening
ten onder tegen Pim te Lintelo, Frank
Visser werd geklopt door Gerard van
der Wouden en Hans Lodeweges dolf
het onderspit tegen Frank Visser. Pim
was de enige die er zonder ernstige
kleerscheuren af kwam. Hij vergrootte
daardoor zijn voorsprong op zijn
naaste achtervolgers Frank en Léon.
De achterstand van Hans is al opgelo-
pen tot bijna tweehonderd punten.
Kind van de rekening was Wim Mulder
die vier nullen moest incasseren en
daardoor zakte van de 5e naar 8e
plaats. Hij werd op de ranglijst niet al-
leen gepasseerd door Mick van den
Berg, die drie van zijn vier partijen
won, maar ook door Ad Multem en Ge-
rard van der Wouden. Wisselende re-
sultaten in de onderlinge partijen,
Gerard won van Mick, maar verloor
van Ad terwijl Mick op zijn beurt Ad op

een nederlaag trakteerde. De winst-
partij tegen Frank was voor Gerard na-
tuurlijk een mooie opsteker. 
Rien Duine bij het ingaan van ronde
acht met een 6e plaats nog in de kop-
groep is inmiddels gezakt naar plaats
twaalf in de middengroep. Ad en Wim
bleken te sterk en ook tegen Arie Mac-
daniël sr ging het mis. Met slechts
eenmaal winst en tweemaal remise
kost dat plaatsen op de ranglijst. In die
middengroep aangevoerd door Arie sr
slechts geringe verschuivingen. Sjaak
in ’t Veld sneuvelde tegen Rien en de
Macdaniëls en kon dat met twee winst-
partijen onvoldoende compenseren. Bij
Aad van den Berg en Arie sr was het
aantal remises dik in de meerderheid,
maar daarnaast ook weinig verliespar-
tijen. Bij Arie jr slechts eenmaal remise
en daarnaast driemaal winst en twee-
maal verlies, een duidelijke plus score. 
De tweede helft van de ranglijst wordt
aangevoerd door Leen Boonstra. Voor
hem geen stijging op de ranglijst, met
vier nederlagen tegen tweemaal winst
zat dat er niet in. Hij wordt met weinig

puntenachterstand gevolgd door Teus
Boere, Aad van der Meer, Casper de
Pijper en Stefan Lipschart. Met uitzon-
dering van Casper allen met een vijftig
procent score in deze periode. Casper
had met 3 uit 5 nog een plusje. Teus
en Stefan hadden in Arie jr en Sjaak
wel tegenstanders van een hoger kali-
ber. Dankzij zijn 4½ uit 5 score klom
Panc Vink van de 26e naar de 20e
plaats. Verlies was er evenmin voor
Frans Dubois, maar bij hem eindigden
drie van de vier partijen met remise.
Met zijn 3 uit 5 boekte ook Jan van den
Dorpel een paar plaatsen winst. Voor
debutant Neal Twigt is het nog wennen.
Goede resultaten waren er met winst
tegen Ton van Smirren en remise tegen
Teus. Voor Ton een van zijn vier neder-
lagen en met alleen winst tegen Peter
Koolmees kostte hem dit de nodige
plaatsen op de ranglijst. Dat was ook
het geval bij Bastiaan Rietveld die zijn
goede competitiestart met zes nullen
op rij geen goed vervolg kon geven.
Peter kon na lange tijd weer eens een
zege bijschrijven.
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clubkampioen op koers voor titelprolongatie

gr resultaten ronde 8 t/m 15 gt avc na club waarde totaal

rating getal score

1 Pim te Lintelo (PL) A FV ½, WM 1, LJ 1 3x 2x 1957 94 903

2 Frank Visser (FV) A PL ½, GW 0, HL 1 3x 2x* 1868 84 813

3 Léon Jacobse (LJ) A WM 1, GW 1, PL 0 3x 2x 1877 85 795

4 Hans Lodeweges (HL) A AM ½, WM 1, FV 0 2x 3x 1818 78 712

5 Mick vd Berg (MB) B GW 0, AMC 1, WM 1, AM 1 2x 2x* 1761 72 701

6 Ad Multem (AM) A HL ½, RD 1, GW 1, MB 0 2x 2x* 1760 72 678

7 Gerard vd Wouden (GW) B MB 1, FV 1, LJ 0, AM 0, AB ½ 2x 1x 1701 67 650

8 Wim Mulder (WM) A AMCj 1, LJ 0, PL 0, HL 0, MB 0, AMC ½, RD 1 1x* 1691 66 632

9 Arie Macdaniël (AMC) C RD 1, AB ½, MB 0, SV 1, RD ½, WM ½, AMCj ½, LB 1 1667 64 621

10 Aad vd Berg (AB) B AMC ½, RD ½, LB 1, GW ½ 3x 1x* 1641 62 615

11 Frank vd Pavoordt (FP) A 3x 5x* 1738 70 579

12 Rien Duine (RD) B AMC 0, SV 1, AB ½, AM 0, AMC ½, WM 0 2x* 1615 59 559

13 Arie Macdaniël jr (AMCj) B WM 0, LB 0, TB 1, SV 1, AMC ½, SL 1 1x 1x 1592 58 551

14 Sjaak in 't Veld (SV) B RD 0, AMC 0, LB 1, AMCj 0, SL 1 2x 1x 1551 55 507

15 Leen Boonstra (LB) B SL 0, AMCj 1, SV 0, AB 0, TB 1, AMC 0 2x 1485 50 459

16 Teus Boere (TB) C AvM 1, AMCj 0, NT ½, LB 0, TS 1 1x 2x 1443 47 457

17 Aad vd Meer (AvM) C TB 0, CP ½, JD 1, SL 0, FD ½ , NT 1 2x 1429 46 451

18 Casper de Pijper (CP) D FD ½, AvM ½, SL 0, NT 1, BR 1 2x 1x* 1400 44 438

19 Stefan Lipschart (SL) C LB 1, JD 0, CP 1, AvM 1, SV 0, AMCj 0 2x 1418 46 424

20 Panc Vink (PV) C BR 1, NT 1, FD ½, BR 1, JD 1 1x 2x* 1411 45 413

21 Frans Dubois (FD) C CP ½, BR 1, PV ½, AvM ½ 1x 3x 1398 44 405

22 Jan vd Dorpel (JD) D TS 1, SL 1, NT 1, AvM 0, PV 0 1x 2x* 1372 43 391

23 Jan Vink (JV) C TS 1 1x 1381 43 377

24 Neal Twigt (NT) D JD 0, BR 1, PV 0, TB ½, CP 0, TS 1, AvM 0 1x 1287 38 353

25 Ton van Smirren (TS) D JD 0, JV 0, NT 0, PK 1, TB 0 3x 1259 37 344

26 Bastiaan Rietveld (BR) D PV 0, NT 0, FD 0, PV 0, CP 0, PK 0 1x 1x 1139 31 294

27 Peter Koolmees (PK) D TS 0, BR 1 6x 1134 31 198

gt=geen tegenstander, avc= afwezig voor club, na=niet aanwezig, *=geen deelname vanwege k.o. toernooi.

Winnaars 1e periode: Pim te Lintelo (A), Mick vd Berg (B), Arie Macdaniël sr (C) en Casper de Pijper (D).



Het jeugdschaakuur was vooral gevuld
met onderlinge partijtjes. Door de jeugd-
schaakleiding werd daarbij aandacht
geschonken aan de gespeelde partijen
en daarnaast waren er af en toe ook in-
dividuele lessen. Ook tijdens een simul-
taanwedstrijd werden gelijktijdig onjuiste
of minder goede zetten besproken. 

Ondanks het vertrek van Daan van Bru-
chem bleef dankzij de komst van Jasper
van Soest het aantal jeugdleden op ge-
lijke hoogte. 
In de onderlinge competitie gaat Joram
nog steeds aan de leiding, maar Joppe
en Jeroen zitten hem op de hielen. Bei-
den wonnen in de laatste vijf ronden

een onderlinge partij, Joppe zelfs twee-
maal. Jeroen verspeelde kostbare pun-
ten door nederlagen tegen Max en Luna
anders had hij Joppe wellicht al inge-
haald. Voor Luna wel een opsteker, die
winstpartij. Jasper is pas begonnen,
maar van Luna heeft hij inmiddels al
twee keer gewonnen. 
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drie titelkandidaten bij de jeugd

Score ronde 5 t/m 10 totaalstand

1 2 3 4 5 6 7 ap sc %

1. Joram Dul xxxx 001 01 11110 111 1111 26 20 0,77

2. Joppe in 't Veld 110 xxxx 0011 1 1 11 111 24 18 0,75

3. Jeroen Pons 10 1100 xxxx 1 0111 11 01111 24 16 0,67

4. Daan v. Bruchem 0 0 xxxx 1 10 6 0,60

5. Max Dul 00001 0 1000 xxxx 111 1111 24 11 0,46

6. Jasper van Soest 000 00 00 000 xxxx 11 12 2 0,17

7. Luna Twigt 0000 000 10000 0 0000 00 xxxx 28 1 0,04

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

Het schoolschaak op de Achtbaan op
vrijdagmiddag staat voorlopig even stil
vanwege andere activiteiten, maar
wordt mogelijk over een paar maanden
weer hervat. Ook de St. Jozefschool
heeft inmiddels belangstelling voor
schoolschaak.  

Hieronder Sjaak in ’t Veld tijdens de schaakles op de Achtbaan.

de jacht op de k.o.-beker
Nadat ook titelverdediger Frank van de Pavoordt zich na winst tegen Leen Boonstra bij de winnaars uit de eerste

ronde had gevoegd resteerden er veertien deelnemers voor de tweede ronde. 

De loting had een aantal duels als resultaat waarin de tegenstanders in ieder geval op papier weinig voor elkaar

onder deden. Dat was in een aantal gevallen ook in de praktijk het geval. Bij Ad Multem tegen Frank Visser bleef de

strijd in evenwicht en moesten snelschaakpartijen de beslissing brengen. Na vier remises trok Frank in de vijfde aan

het langste eind. Gelijk op ging het eveneens bij Wim Mulder tegen Mick van den Berg. In de slotfase nam Wim ech-

ter te veel risico met het opspelen van zijn koningsvleugelpionnen waardoor Mick zijn stelling met succes kon binnen-

vallen. In het duel tussen Rien Duine en Frank van de Pavoordt werd de beslissende slag in het eindspel geslagen.

Met een pion in de plus haalde Frank het pionneneindspel probleemloos binnen. Casper de Pijper en Panc Vink

gaven elkaar in de beginfase weinig toe, maar dat werd anders toen Casper een volle toren cadeau deed. Dat buiten-

kansje liet Panc niet meer glippen. Ook bij Aad van den Berg tegen Jan van den Dorpel ging er een stuk de mist in, in

dit geval bij Aad. Daarvoor had hij als compensatie wel een extra pion en een sterke vrijpion die voor veel verwarring

zorgde bij zijn tegenstander. Ook die deed vervolgens een stuk cadeau, maar moest later om mat te voorkomen nog

een stuk geven. Dat was te veel van het goede.  

Met de duels tussen Pim te Lintelo tegen Hans Lodeweges en tussen Sjaak in ’t Veld en Léon Jacobse nog op het

programma waren hiermee vijf van de zeven kwartfinalisten bekend. Het lot zal bepalen wie van de zeven verliezers

als achtste en laatste deelnemer zal aantreden. De kwartfinale wordt gespeeld op 30 maart.



Op 9 januari ging het 77e Tata Steel Schaaktoernooi in Wijk aan Zee van start,
zoals altijd bij de amateurs ingeluid met de weekendvierkampen gevolgd door de
dagvierkampen. Onder de deelnemers dit jaar drie  IJsselspelers.

In weekendvierkampgroep 4A was Frank van de Pavoordt na een aantal jaren af-
wezigheid nu weer eens in Wijk aan Zee van de partij. Hieronder zijn resultaten:

rating score tpr

knsb 1 2 3 4 tot

1 Niels Matser De Toren, Arnhem 1820 x ½ 1 ½ 2 1927

1 Trefor Thynne Newton Abbot 1923* ½ x ½ 1 2 1892

3 Tom Prent VAS, Amsterdam 1642 0 ½ x ½ 1 1737

3 Frank vd Pavoordt De IJssel, Moordrecht 1844 ½ 0 ½ x 1 1670

* Fiderating
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ijsselspelers op tata steel 2015

In dagvierkampgroep 6L, voor de
derde achtereenvolgende maal als
deelnemer, Rien Duine. ‘Dit jaar’ aldus
Rien, ‘zat ik in een bijzonder sterke
groep, met spelers die allemaal in het
verleden wel boven de 1700 rating
scoorden. De eerste wedstrijd was met
zwart tegen Erik Steur. Lid van Volen-
dam. (waar, naar hij meldde, ook Nick
(ca 1900) van het duo Nick en Simon
schaakt). Een erg sterke speler die
alles zag en goede plannen bedacht.
Tot ver in het middenspel was het een
remise stelling. In het eindspel kreeg
hij na afruil een iets actiever paard, er

sneuvelde een pion en wit kon na ruim
vier uur spelen een dame halen en ik
kon met hoofdpijn naar huis.(Hij trou-
wens ook, vertelde hij de volgende
dag). De tweede partij, weer met zwart
was tegen Louis van Staden ten Brink
uit Amsterdam. Al heel vaak aan Tata
meegedaan, ook in groep 3 en 4. Vorig
jaar niet en ook geen club, maar
speelde erg sterk. Tot ver in het mid-
denspel had ik een iets betere stelling.
Toen hij met een paard kon binnenko-
men kantelde de wedstrijd. Er sneu-
velde een stuk tegen een pion en na
49 zetten en weer ruim 4 uur spelen

kon hij dames ruilen en hield een stuk
en een pluspion over. De derde wed-
strijd had ik wit tegen Arjan van Tuijl uit
Middelburg. Deze wedstrijd was na 3
uur spelen beslist. Met d4, d5, c4, e4,
kreeg ik het Albintegengambiet voor de
kiezen. Hoewel ik hier wel enigszins
mee bekend ben, was hij er beter in
thuis en walste over me heen. Al met
al leuk geschaakt. Lekker veel bedenk-
tijd. (40 zetten in 2 uur en een half uur
uitspelen). Alleen is dit jaar het resul-
taat niet best; eigenlijk geen kansen
gehad.’

rating score tpr

knsb 1 2 3 4 tot

1 Erik Steur Volendam 1662 x 1 1 1 3 1967

2 Arjan van Tuijl ENPS, Middelburg 1603 0 x 1 1 2 1768

3 Louis van Staden ten Brink Persoonlijk lid 1620 0 0 x 1 1 1513

4 Rien Duine De IJssel, Moordrecht 1651 0 0 0 x 0 1300

In dagvierkampgroep 8G tenslotte Arie
Macdaniël jr die voor het eerst van de
partij was. Zijn commentaar:
‘Tata steel beviel me prima! Eerste
wedstrijd prima gespeeld. Alleen de
tweede partij dacht ik er te makkelijk

over en ben ik te snel gaan spelen dus
daar baal ik wel van. De derde partij
weer heel rustig en beheerst gespeeld.
Schitterende partij geworden waar de
tegenstander weinig tot niks te zeggen
had. Een van mijn mooiste partijen tot

nu toe. Dus een goed toernooi ge-
speeld met als enig minpunt die re-
mise. Volgend jaar ben ik zeker weer
van de partij.’

rating score tpr

knsb 1 2 3 4 tot

1 Arie Macdaniël jr De IJssel, Moordrecht 1456 x 1 ½ 1 2½ 1697

2 Rob Broertjes Koedijk 1421 0 x 1 1 2 1554

3 Frits Kutschenreuter Ratinghouder 1491 ½ 0 x 1 1½ 1407

4 Richard Sauer Oppositie, Heiloo 1344 0 0 0 x 0 1094



Geen uitbundige verslagen in de dag-
bladpers over de wk match tussen
Carlsen en Anand. Het bleef voorna-
melijk bij commentaar in de vaste
krantenrubrieken. Het AD hield het bij
de uitslagen en besteedde alleen bij
de aanvang en het slot extra aandacht
aan de wk match. Op 7/11 blikte Hans
Klippus terug op vroegere matchpar-
tijen die volgens hem ‘ook de aandacht
trokken van veel niet-schakers van-
wege de smeuïge incidenten rond de
borden’. ‘Carlsen houdt titel: ‘sterkere
zenuwen’ kopte de krant op 24/11 na
afloop van de match. 

Diverse krantenrubrieken schreven
over de dubbele blunder in de zesde
partij waar na de 26e zet van wit Kd2?,
de volgende stelling op het bord ver-
scheen:

Het commentaar van Hans Böhm in de
Telegraaf van 22/12: ‘Wit zou een fout-
loze overwinning hebben behaald als
hij 26.Kd1 had gespeeld. Nu is plotse-
ling, uit het niets, 26…Pxe5!! mogelijk
omdat na 27.Txg8 Pxc4+ 28.Kd3 Pb2+
29.Ke2 Txg8 30.Txh6 zwart dicht
tegen de winst aanzit. “Ik zat verstijfd
van totale paniek, het is de grootste
blunder in mijn carrière”, zei Carlsen.
26…a4?? “Ik was niet voorbereid op
zo’n gift,” verklaarde Anand timide, “en
ging gewoon door met mijn plan”. Dat
plan, tegenspel creëren met La4,
werkte echter niet. 27.Ke2 a3 28.f3 Td8
29.Ke1 Td7 30.Lc1 Ta8 31.Ke2 La4
32.Le4+ Lc6 33.Lxg6 fxg6 34.Txg6
La4 35.Txe6 Td1 36.Lxa3 Ta1 37.Ke3
Lc2 38.Te7+ zwart geeft op.
Bij de persconferentie zeiden de spe-
lers dat ze tijdens de partij wisten wat
ze hadden overzien en dat beïnvloedde
hun spel. Ze zaten er verslagen bij: ze
hadden de geschiedenisboeken ge-
haald met een dubbele blunder.’

Dat was ook de mening van Giri. Bij
het verslag van de match in NIC
2014/8 schreef hij: ‘Ik ben geen expert
in schaakgeschiedenis maar ik denk
dat men diep moet graven om zo’n
geval van wederzijdse schaakblindheid
in een WK match te vinden’. Toch was
het geen unicum. In hetzelfde nummer
van NIC laat Hans Ree zien dat in de
tweede match  Euwe-Aljechin in 1937
de spelers maar liefst vier blunders op
rij maakten. De stand na de 25e zet
van Aljechin (wit) is als volgt:

Aljechin heeft een plus pion, maar met
zijn loperpaar heeft Euwe voldoende
compensatie, aldus Ree. Euwe
speelde hier 25…De5. Nu zou na
26.Dh8+ Kxh8 27.Pxf7+ Kg8 28.Pxe5
Lxb4 29.Pxd7 zwarts voordeel van het
loperpaar zijn verdampt. Maar Aljechin
speelde 26.Lb2. Hij zag het niet, maar
Euwe evenmin, die gaf hem met
26..Lc6 een tweede kans. Nu zou het
voordeel voor wit met 27.Dh8+ zelfs
nog groter zijn. Aljechin speelde echter
27.a3 en na 
27…Ld6 was het met de Dh8 variant
gedaan. 

Aandacht trok ook de zeeslang in de
zevende partij. ‘Een record dat hoeft
Carlsen niet’ schreef Hans Ree in het
NRC (22/12). ’Toen Magnus Carlsen in
de zevende partij tegen Anand na 122
zetten remise gaf, waren er mensen
die dachten dat hij nog wel had door-
gespeeld als hij wist dat hij het record
kon breken van de langste partij in een
match om het wereldkampioenschap,
dat op naam van Kortchnoi en Karpov
staat, die in 1978 in de Filipijnse stad
Baguio City een partij van 124 zetten
speelden. Het was een schromelijke
onderschatting van Carlsens kennis
van de schaakgeschiedenis en ook
van zijn gevoel voor hoe het hoort. Al
tien jaar geleden werd er hoog opge-
geven van zijn fabelachtige geheugen.
Er werd gezegd dat hij alle demografi-
sche gegevens van alle landen en hun

hoofdsteden kende, het aantal inwo-
ners, middelen van bestaan en hoe
laat de post er werd bezorgd, noem
maar op. Hij is ook een kenner van de
schaakgeschiedenis en die beroemde
partij tussen Kortchnoi en Karpov kent
hij zeker. Als hij ooit heeft gezien dat
het record op 124 staat, dan weet hij
dat nu nog exact. En juist daarom hield
hij na 122 zetten op, uit fatsoen, juist
om het record niet te breken. Als hij
nog drie zetten door was gegaan, kon
er met recht gezegd worden dat hij niet
meer speelde om te winnen, maar om
de vulgaire reden dat er een record
kon worden gebroken. Door het niet te
breken, verdedigde Carlsen de waar-
digheid van een match om het wereld-
kampioenschap.’’ 

Uitgebreide commentaren op vele in-
ternetsites. De website van het Max
Euwe Centrum publiceerde begin de-
cember ‘Psychologische observaties’
een uitgebreid verslag van de match
van de hand van Karel van Delft. ‘In de
WK-match Anand – Carlsen hebben
psychologische aspecten een rol ge-
speeld. Titelverdediger Viswanathan
Anand leek bang te zijn om in de eer-
ste partijen te veel druk uit te oefenen.
Uitdager Magnus Carlsen was nerveus
tijdens de eerste drie partijen. Het
lukte hem om zijn zenuwen te bedwin-
gen en Anand het soort partijen te
laten spelen dat hem ligt: lange par-
tijen waarin veel praktische beslissin-
gen genomen moeten worden. Beide
spelers maakten fouten als gevolg van
informatie-overbelasting, zelf opge-
legde druk, wensdenken en een tekort
aan zelfmanagement’, aldus de intro
van dit artikel dat na een uitgebreide
beschouwing van alle elf matchpartijen
besluit met navolgende impressie van
de laatste persconferentie: ‘Anand
zegt dat hij diverse fouten heeft ge-
maakt. Maar die werden uitgelokt door
sterk spel van Carlsen. Je kunt je goed
voorbereiden op een match, maar
doorslaggevend is de uitvoering. Het
verliezen van de vijfde partij was een
heftige klap. Carlsen zegt dat hij de
laatste partij solide heeft gespeeld, dat
hij iets heeft gemist na de tijdcontrole
en dat hij uiteindelijk voor een veilige
remise ging. Carlsen vertelt dat hij in
de match is gegroeid. Hij zegt dat
zowel Anand als hijzelf in de eerste
partijen nerveus en kwetsbaar waren.
Na de derde en vierde partij kreeg hij
zijn zenuwen onder bedwang, zegt
Carlsen. Hij realiseerde zich dat hij zijn
eigen spel zou moeten spelen en daar
slaagde hij ook in: 'Ik speel mijn eigen
spel en als je druk blijft uitoefenen
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gaan dingen meestal goed.'
Schaaksite.nl besluit op 24/11 hun
commentaar reeks met navolgende
samenvatting: ‘ Magnus Carlsen be-
houdt na zijn overwinning in de voor-
laatste partij van zijn WK-tweekamp
tegen Viswanathan Anand de wereldti-
tel. Na 45 zetten gaf de uitdager op
waardoor de laatste partij, die gepland
stond voor komende dinsdag, niet
meer nodig is. Carlsen won de twee-
kamp met 6½ - 4½. Het verschil met
de vorige tweekamp, waarin de Noor
voor het eerst de wereldtitel veroverde,
was dat hij toen ongeslagen bleef,
maar nu moest hij eenmaal zijn meer-
dere erkennen in Anand. Daar staat te-
genover dat hij drie partijen wist te
winnen tegen een uiterst solide tegen-
stander, hetgeen toch weer een bijzon-
der knappe prestatie genoemd kan
worden.
Uiteindelijk is de prognose ook uitge-
komen dat de Noor de titel zou behou-
den, maar al snel bleek ook dat er een
heel andere Anand tegenover hem zat
dan in de vorige WK-match. Anand
speelde soms fris van de lever, hij
bleek ook bijzonder goed voorbereid.
Desalniettemin bleek dat Carlsen – als
het er echt om ging – er weer stond.
Misschien op één moment na, het in-
middels beruchte geval van de weder-
zijdse schaakblindheid uit de zesde
partij. Daar stond de Noor beter, maar
hij liet een enorme kans aan zijn te-
genstander om de partij in één klap
naar zijn hand te zetten met een kleine
combinatie. Anand zag het niet en hij
verloor later nog. De Indiër had toen
zomaar op voorsprong kunnen komen
en dan was het een heel ander ge-
vecht geworden’. 

Stelling dagschaak AD 17/12. Na 1.g3
heeft zwart een mooie winst, maar wit
heeft in plaats van 1. g3 een betere zet
die hem winst oplevert. Oplossing on-
deraan deze rubriek.

De Grand Prix is een serie van vier

twaalfkampen, waarvoor zich zestien
topgrootmeesters hebben gekwalifi-
ceerd. Iedere deelnemer speelt drie
toernooien, waarin hij punten verza-
melt voor het eindklassement. De
beste twee plaatsen zich voor het vol-
gende kandidatentoernooi. In de voor-
gaande Grand Prix serie waren er zes
toernooien, maar in de 2014-15 serie
nog maar vier. Tot ongenoegen van
veel grootmeesters was bovendien het
prijzenfonds met vijftig procent ge-
daald. Ongenoegen was er eveneens
over het late tijdstip wanneer en waar
er moest worden gespeeld en het feit
dat het tweede toernooi al vijf dagen
na het eerste toernooi startte. 
Het tweede Grand Prix toernooi vond
plaats in Tasjkent. Hier zegevierde de
Rus Andreikin voor Mamedyarov
(AZE) en Nakamura (USA). Giri, even-
eens van de partij, eindigde na tien re-
mises en eenmaal verlies als negende.
Caruana en Gelfand, de winnaars van
het eerste Grand Prix toernooi in
Bakoe, eindigden nu als zevende en
twaalfde (!). Na deze twee toernooien
bezetten Caruana en Nakamura de
eerste twee plaatsen in het Grand Prix
klassement (NIC 2014/8).

‘Giri wint door heel hard werken’ aldus
Johan Hut in zijn kolom in de HDCme-
dia (25/10). ‘Hij heeft een fenomenale
prestatie geleverd door zijn match
tegen Alexei Sjirov bij het Univé-toer-
nooi in Hoogeveen te winnen met drie
overwinningen en drie remises. Cijfer-
matig, gemeten naar Elo-ratings, is het
een van zijn grootste successen en
een bewijs dat hij inderdaad thuishoort
in de top tien van de wereld, waarin hij
met deze uitslag zijn zevende plaats
verstevigde. Gert Ligterink plaatste er
in de Volkskrant een kanttekening bij:
“Sjirov deed alles verkeerd wat een
matchspeler verkeerd kan doen. Het
leek alsof hij Giri's sterke en zwakke
punten niet had geanalyseerd en geen
aandacht had besteed aan een pas-
sende theoretische voorbereiding.” Dat
is inderdaad een groot verschil tussen
Sjirov en Giri, zo bleek uit een inter-
view met Giri voor de toernooisite, na
de door hem gewonnen zesde partij.
Giri vertelde dat hij tijdens zijn voorbe-
reiding had gezien dat Sjirov in 2008
voor het laatst de Svesjnikov-variant
van het Siciliaans had gespeeld en dat
de zet 22.Kf1 toen nog niet bekend
was. Ongelofelijk, dat Giri vervolgens
thuis een variant heeft uitgewerkt die
Sjirov al zes jaar niet meer had ge-
speeld en met een nieuwtje kwam op
de 25e zet. Dat doet de jonge genera-
tie, topschaak is hard werken. Sjirov,

die met zijn 42 jaar ruim twee keer zo
oud is als de twintigjarige Giri, heeft de
match mede op dat terrein verloren:
hard werken aan je openingsreper-
toire, peilloos diepe voorbereiding op
je tegenstander.’

‘Groter is niet beter’ zo luidde de kop
boven een artikel op de website van
maandblad Quest (www.quest.nl) op
28 oktober. Het gaat over een onder-
zoek over de relatie tussen de afname
van de hersenmassa en intelligentie.
Auteur Iris Verhulsdonk: ‘Dat de
grootte van een brein niet bepaalt hoe
slim de eigenaar is, wisten we al lan-
ger. Potvissen hebben bijvoorbeeld
een veel groter brein dan mensen,
maar nodig ze uit voor een filosofische
discussie en je komt van een koude
kermis thuis. Onderzoeker Jürgen
Hänggi van de University of Zürich
heeft nu gekeken naar een bepaald
onderdeel van de hersenen, de grijze
massa, bij een heel specifieke groep:
schakers. Hij maakte meerdere breins-
cans van twintig topschakers en verge-
leek die met scans van schakers met
een bescheidener palmares. Wat
bleek? De hersenen van de schakers
leken erg veel op elkaar. Het belang-
rijkste verschil was dat bepaalde her-
sendelen bij de topschakers kleiner
waren. Met name in het occipito-tem-
porale gebied hadden de topschakers
minder grijze massa. De occipitaalkwab
is verantwoordelijk voor de verwerking
van visuele informatie. De temporaal-
kwab speelt een rol bij het gehoor, visu-
ele herkenning, het verbale geheugen
en taalfuncties. Wat dit precies zegt
over de schakers, weten de onderzoe-
kers niet. Er is nog weinig bekend over
wat minder grijze massa betekent voor
het uitvoeren van psychologische
taken. Waarschijnlijk springt een brein
van een topschaker simpelweg efficiën-
ter met z’n grijze massa om. En is al
het ‘overbodige materiaal’ in de loop
der tijd verdwenen.’

In Qatar schreef Giri eind november
geschiedenis met zes overwinningen
op rij in het in Doha gespeelde open
toernooi. Toch werd hij geen toernooi-
winnaar. In de zevende ronde verloor
hij van concurrent Kramnik die daar-
mee ook zijn zesde zege noteerde.
Maar ook hij werd geen toernooiwin-
naar, dat werd de Chinees Yu, die
zowel Giri als Kramnik klopte.  Giri
moest het doen met de tweede plaats
met een score van 7 uit 9. 
Yu speelde vorig jaar in de B-groep
van het TaTaSteel toernooi en eindigde
toen in de middenmoot. Inmiddels is hij
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kampioen van China, kampioen van
Azie en scoorde hij 9½ uit 11 op de
Olympiade.

Eens in de vier jaar vinden de World
Mind Games plaats, een soort Olympi-
ade voor denksporters (Dammen, Go,
Schaken, Bridge en Xiangqi) die sinds
2008 om de vier jaar worden georgani-
seerd door de International Minds
Sport Organization. Om het wat on-
overzichtelijk te maken worden er
daarnaast tussentijds in Beijing in
China de SportAccord World Mind
Games georganiseerd, dit jaar van 11
tot en met 17 december. 
Voor het schaken waren 16 mannen
en vrouwen uitgenodigd die streden
om de medailles (en geldprijzen) bij
snelschaak, rapidschaak en Baskisch
schaak. 
De Rus Grischuk en de Fransman Va-
chier-Lagrave wonnen zowel bij het
snelschaak als het rapidschaak de
gouden en zilveren medaille. Het
brons ging respectievelijk naar Radja-
bov (Azerbeidjan) en Wang Hao
(China). Bij de vrouwen werden  we-
reldkampioene Hou Yifan uit China en
Gunina uit Rusland een en twee bij het
snelschaak. Dat was met plaatsverwis-
seling ook het geval bij het rapid-
schaak. Brons was er hier
respectievelijk voor Muzychuk en Us-
henina bieden afkomstig uit Oekraïne.  
Het Baskisch schaak (gelijktijdig twee
partijen met wit en zwart tegen de-
zelfde tegenstander) werd bij de man-
nen gewonnen door de Rus
Nepomniachtchi voor Radjabov en Va-
chier-Lagrave. Bij de vrouwen opnieuw
een eerste plaats voor Hou Yifan ge-
volgd door Kosteniuk uit Rusland en
de Chinese Zhao.

Oplossing dagschaak AD 17/12: zwart
wint na 1. g3 Txh2 2.Kxh2 Dd2+
3.Dh6, maar na 1.Th3 wint wit, 1…
gxh3 2.Lxd6, maar ook na 1…Txh3
2.gxh3 heeft hij winnend voordeel.
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regiotoernooien
Het vele jaren (sinds 1972) door ERU Goudkuipje gesponsorde schaaktoernooi georganiseerd door de schaakvereniging Woerden
kreeg in 2011 een nieuwe sponsor en heet sindsdien het RABO rapidtoernooi. Het toernooi trekt al jaren veel deelnemers. Ook de
naamsverandering bracht hierin geen verandering. Er meldden zich op 29 november 113 deelnemers. Die werden naar sterkte inge-
deeld in 19 groepen van zes en speelden elk vijf partijen met een bedenktijd van maximaal 30 minuten. Onder de deelnemers ook de
IJsselleden Wim Mulder en Aad van der Meer. Voor beiden was er een vijftig procent score, voor Wim in groep 3C, gemiddelde rating
1768, en voor Aad in groep 6C, gemiddelde rating 1451.Toernooiwinnaar werd de man met de hoogste rating (2200), de Woerdense
schaker Sten Goes, tegenwoordig uitkomend voor DSC uit Delft, met een honderd procent score.

Veel deelnemers (123) waren er ook bij het jaarlijkse Menno Ploeger toernooi in en georganiseerd door Krimpen aan den IJssel. Het
was het laatste toernooi dat onder deze naam plaatsvond, na 19 jaar komt er dus een einde aan dit traditionele oudejaarstoernooi.
Ook hier behoorde Wim Mulder tot de deelnemers met na negen ronden snelschaken opnieuw een vijftig procent score. Goed voor
een plaats in de middenmoot (63e). Het toernooi werd gewonnen door Mark Timmermans (Dordrecht) voor Harold van Dijk (Krimpen
a/d IJssel) en Hans Böhm.


