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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

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

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

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

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

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

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

e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

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

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

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

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

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

Homepage : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

de ijssel 1 wacht spannend 
competitieslot

de ijssel v1 was dicht bij kampioen-
schap

oorkonde voor ton

tweede plaats voor de ijssel v2 
achter supersterke kampioen

de ijssel 2 nog net bover de streep

16 mei vierde lustrum vink top 
12-toernooi

joppe in ‘t veld aan de leiding bij het
jeugdschaak

frank visseer aan kop in 50e toernooi
om de zilveren dame

nek-aan-nek-race om clubtitel

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

Bij de voorplaat:
In eerste instantie lijkt het een opname
van het strand met een schaaktoren
daar overheen gephotoshopt. Datis
echter niet het geval. Deze zandteke-
ning van een schaaktoren is door kun-
stenaar Nico Laan met mensenhanden
gemaakt en vervolgens gefotografeerd
met een camera die aab een kite (vlie-
ger) is bevestigd.



De eerste maanden van het jaar wer-
den weer gevuld met veel competitie
optredens van de RSB-teams. Een
neerslag daarvan zijn de wedstrijdver-
slagen die magere successen melden.
Slechts twee van de negen wedstrijden
werden gewonnen, tweemaal werd het
gelijk en vijfmaal werd er verloren. Ma-
tige resultaten derhalve die zich ook
weerspiegelden in de eindstanden. De
verzwakking aan de top deed zich voe-
len dit seizoen, al presteerde het gepro-
moveerde eerste team in de eerste
klasse naar behoren. Een van de team-
leden, een vreedzame en sociale 
schaker speelde zijn honderdste wed-
strijd en wordt daarvoor in het zonnetje
gezet. 
De jaarlijkse strijd om ‘De Dame’ ging
weer van start. Minder deelnemers dan
in jubileumeditie van vorig jaar, maar
wel weer met een aantal toppers waar-
van er een zelfs met handicap startte.
Vrijwel alle kanshebbers plaatsten zich
voor de finalegroep en dat belooft dus
nog een spannende finish. Het verslag
meldt wie de boot misten en alleen nog
kans maken op ‘Het Hoekveld’. Aan-
dacht is er ook voor een ander toernooi,

het schaakgevecht om de k.o.-beker.
Ook hier meldden de clubtoppers zich
voor de halve finale en wist slechts één
outsider zich te plaatsen. Overigens
moesten sommigen daarvoor flink aan
de bak. Eén van de favorieten had er
vijf snelschaakpartijen voor nodig.
Voorts de aankondiging van het 20e
VINK Top 12 toernooi. De deelnemers
aan de hoofdgroep zijn inmiddels be-
kend. In het artikel ook een terugblik op
de historie met een overzicht van het
podium op de 19 voorgaande toer-
nooien. 
Jaarlijks blikt de redactie van IJssel-
schaak terug op het ratingverloop van
het afgelopen jaar. Daar zal niet ieder-
een belangstelling voor hebben. Of stie-
kem toch wel? Volgens een citaat van
een vermaard schaker en columnist is
‘een schaker die zegt dat hij zich niet
voor ratings interesseert, er altijd een
wiens eigen rating drastisch is gekel-
derd’. De man met de hoogste rating bij
De IJssel is de nummer 1928 van de
11448 personen op de nationale rating-
lijst leert het artikel. 
Het clubcompetitiegebeuren is gedetail-
leerd te volgen via verslagen op de

website. In IJsselschaak een overzicht
van het verloop in de laatste drie maan-
den. De strijd om de clubtitel spitst zich
toe op een nek aan nek race tussen
twee deelnemers. 
Bij de jeugd een nieuwe koploper maar
dat kan weer snel veranderen, want de
drie kandidaten blijken aan elkaar ge-
waagd. Wat meer jeugdleden zou de
strijd interessanter maken. Interesse is
er wel zo blijkt uit de belangstelling voor
schoolschaak in Moordrecht, Jammer is
dat de motor tijdelijk is uitgeschakeld en
hulptroepen niet voorhanden zijn.  
In de media was er veel aandacht voor
het TataSteel toernooi, goed voor een
extra rubriek. Daarnaast weer de no-
dige schaaknieuwtjes in de reguliere 
rubriek o.a. het duurste schaakspel, de
mooiste clubnamen, een nieuwe 
wereldkampioene, de waarde van een
EK-titel, Carlsen vergeet Poetin, Kaspa-
rov weer op het oorlogspad.
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
juli verschijnen. Bijdragen hiervoor zijn
als altijd van harte welkom.
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van de redactie

toppers nog in de strijd in

k.o.-bekercompetitie
De loting voor de tweede ronde had een
aantal duels als resultaat waarin de tegen-
standers in ieder geval op papier weinig
voor elkaar onder deden. Dat was in een
enkele gevallen ook in de praktijk het geval.
Bij Ad Multem tegen Frank Visser bleef de
strijd in evenwicht en moesten snelschaak-
partijen de beslissing brengen. Na vier re-
mises 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 echter te
veel risico met het opspelen van
zijn koningsvleugelpionnen
waardoor Mick zijn stelling met
succes kon binnenvallen. Hans
Lodeweges investeerde in zijn
partij tegen Pim te Lintelo veel
tijd in de opening maar kwam
toen voor de (te) lastige taak om
in de resterende tijd overeind te
blijven. 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 de titelverdedi-
ger het pionneneindspel pro-
bleemloos binnen. Casper de
Pijper en Panc Vink gaven el-

kaar in de beginfase weinig toe, maar dat
werd anders toen Casper een volle toren
cadeau deed. Dat buitenkansje 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. Daar-
voor had hij als compensatie wel een extra
pion en een sterke vrijpion die bij Jan voor
veel verwarring zorgde. Ook die deed ver-
volgens een stuk cadeau, maar moest later
om mat te voorkomen nog een stuk geven.

Dat was te veel van het goede. Léon Ja-
cobse  kwam tegen Sjaak in ’t Veld niet in
de problemen. Sjaak miste een combinatie
die hem stukverlies opleverde en wist dat
niet meer  goed te maken.  
Van de zeven winnaars ging Léon Jacobse
zonder te spelen naar de halve finale. Daar-
naast in de kwartfinale dus nog drie duels.
Aad van den Berg hield tegenstander Panc
Vink fors onder druk. De rokade moest wor-
den ingeleverd en er sneuvelde een pion.

Voor Panc viel er daarna weinig
eer meer te behalen. Spannender
was het in de partij tussen Pim te
Lintelo en Mick van den Berg. De
listige aanvallen van Pim werden
door Mick goed gepareerd en de
strijd bleef lang in evenwicht. In
het verre (toren)eindspel ging het
mis voor Mick. Pim wist zijn  pion-
nenstelling te verzwakken en dat
resulteerde in pionwinst. In zijn
laatste speelminuut haalde Pim de
winst binnen nadat Mick zijn toren
had moeten geven voor een door-
lopende pion. De vierde halve fina-
list komt uit het nog te spelen duel
tussen Frank van de Pavoordt en
Frank Visser. (Aad)



Als alles tegen zit behoort degradatie
voor De IJssel 1 nog tot de mogelijk -
heden. Dat zou een trieste afloop be -
tekenen van een lang niet slecht
seizoen. In de laatste ronde wacht de
wedstrijd tussen de nummers zes en
zeven, 3-Torens en Erasmus. Alleen
winst is goed voor Erasmus en 
3-Torens is alleen veilig als er meer
dan 2½ bordpunten worden gehaald.
In dat geval moet De IJssel wel met 
8-0 verliezen. Als De IJssel één bord-
punt scoort kan 3-Torens slechts in
bordpunten gelijk komen en degra-
deert dan vanwege het onderlinge re-
sultaat. SO Rotterdam 2 is alleen bij
winst definitief veilig. Bij een gelijkspel
is één bordpunt voor De IJssel al vol-
doende om hen onder zich te houden.
Hieronder het wel en wee van de twee
laatste wedstrijden.

prolongatie 1e klasse positie
bijna zeker na winst tegen 
onesimus
Met nog drie rondes te spelen zou het
eerste team met een overwinning op
het team van Onésimus op 12 februari
vrijwel veilig zijn voor degradatie. Vorig

seizoen werd hun tweede team met 
7-1 geklopt, maar de laatste confron -
tatie tegen de hoofdmacht van de Rot-
terdammers in het seizoen 2008/09
eindigde met een 5-3 nederlaag voor
De IJssel 1. Dit seizoen behoren zij tot
de degradatiekandidaten, een goede
kans op winst dus, maar een kat in het
nauw....
Hans verbruikte veel tijd in de opening,
maar vond wel de juiste zetten en al
gauw werd remise overeengekomen.
Zowel Gerard als zijn tegenstander
speelden erg aanvallend, terwijl hier
en daar wat gaten vielen in de eigen
verdediging. Een ver opgerukte pion
leverde het eerste punt voor Onesimus
op. Hoewel het er op dat moment nog
niet zo uitzag, zou dat echter wel de
enige overwinning zijn voor het team
uit Rotterdam. Even later volgde re-
mise voor Frank (V). Pim had groot
tijdsvoordeel, maar een gelijkwaardige
stelling. Een eerste mogelijkheid om
door zetherhaling remise te krijgen
werd uit de weg gegaan, maar uitein-
delijk werd het wel remise. Inmiddels
had Frank (vdP) een paar pionnetjes
gewonnen en haalde het punt binnen.

Ook Léon kwam, na een onverwacht
openbreken van de stelling, twee pion-
nen voor wat nog een punt opleverde.
Bij Leen bleven er lang veel stukken op
het bord en mede dankzij zijn tijdvoor-
deel leverde dat een remise op. Ad
maakte de overwinning waar door als
laatste nog het volle punt te pakken. En
aangezien de concurrentie wat steken
liet vallen, levert deze 5-3 overwinning
de derde plaats in de ranglijst op.
Achteraf bleek het de laatste wedstrijd
van Onesimus in hun clubhuis Vreden-
oord. Zaterdag14 februari brandde het
volledig af. (Léon/Aad)
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de ijssel 1 wacht spannend competitieslot

Onesimus 1 1852 De IJssel 1 1815 3 - 5

1 Dik van der Pluijm 1838 - Pim te Lintelo 1890 ½ - ½
2 Marcel vd Linden 1815 - Hans Lodeweges 1853 ½ - ½
3 Martin Rensen 1788 - Frank Visser 1920 ½ - ½
4 Wijnand Rijnders 1908 - Leon Jacobse 1846 0 - 1
5 Marcel Tillemans 1766 - Frank vd Pavoordt 1785 0 - 1
6 Anton Moolenaar 1894 - Ad Multem 1791 0 - 1
7 Jan de Korte 1785 - Gerard vd Wouden 1705 1 - 0
8 Clement van Eijsden 1799 - Leen Boonstra 1623 ½ - ½

verlies tegen erasmus maakt het
weer spannend
De IJssel verloor op, 9 maart in Rotter-
dam de competitiewedstrijd tegen
Erasmus met 5-3. Een tegenvallend
resultaat tegen de nummer voorlaatst
in de competitiestand. Met de wedstrijd
tegen titelkandidaat Moerkapelle nog
voor de boeg kan het nog een span-
nend competitieslot worden. Het pun-
tenverschil met de Rotterdammers
bedraagt nu nog maar twee punten en
bij een goed resultaat in de laatste
speelronde komen zij of 3-Torens
langszij. De bordpunten gaan dan be-
slissen.
Al snel stond er in Rotterdam een 1-1
op het scoreformulier. Frank (vdP), die
dacht dat de wedstrijd in Moordrecht
was en moest alsnog ijlings naar Rot-
terdam en daardoor laat was begon-
nen, wikkelde snel af naar een remise.
Gelijktijdig zag ook Gerard zijn remise-

aanbod aangenomen. Het verschil in
tijdgebruik, 15 minuten tegen 1,5 uur
gaf hierbij de doorslag. De anderen
moesten er langer voor aan het bord
en zorgden voor een spannende wed-
strijd. Aan het eerste bord ging het
voorspoedig voor De IJssel. Pim be-
kommerde zich niet om materiaalver-

lies maar ging voor de aanval. Zijn te-
genstander kwam een kwaliteit en
twee pionnen voor, maar diens stelling
was een ruïne en Pim’s stukken heers-
ten op het bord. Toen ging het snel.
Eerst won hij een kwaliteit en kort
daarna een toren en dus konden hier
ook de overige stukken terug de doos
in. Erasmus kwam vervolgens op ge-
lijke hoogte door verlies van Leen, in-
gevallen voor Hans Lodeweges. Zijn
tegenstander had in een fraaie ko-
ningsaanval een pionnetje gewonnen.
Hij wikkelde af naar een dubbel toren-
eindspel en daar bleek het extra pion-
netje beslissend te zijn. Frank (V) had
het lastig. Zijn tegenstander weigerde
een remiseaanbod. Terecht, zo bleek,
want hij wist een pionnetje buit te
maken en met een pionnenopmars
werd Frank langzaam maar zeker op-
gerold. Torenverlies versnelde vervol-
gens zijn ondergang. Erasmus kwam

n
n



op 4-2 door verlies van Mick. Bij hem
ging het al vanaf de opening niet naar
wens en gaandeweg kreeg zijn tegen-
stander het beste spel. Het leidde tot
materiaalverlies met ook voor hem een
nederlaag. Een 4-4 behoorde echter
toen nog tot de mogelijkheden. Léon
had weliswaar een stuk verspeeld,
maar wel ten koste van drie pionnen.
In het eindspel leken de beste kansen
voor zijn tegenstander totdat die in tijd-
nood een stuk cadeau deed en kon
opgeven. Alles hing toen af van de
partij van Ad. Hier resteerde een gelijk
ogend eindspel met voor beiden oplo-

pende tijd. In diepe tijdnood (beide
spelers hadden nog een paar minuten)
speelde Ad het ietwat onzorgvuldig
waardoor zijn tegenstander kon pro-
moveren, wat alleen voorkomen kon
worden ten koste van een stuk. Zijn te-
genstander had op dat moment nog
een h-pion en een witveldige loper
tegen een b-pion en een g-pion voor
zwart. Dat was het moment voor Ad
om op te geven!  Ten onrechte, zo
bleek, want de stelling was waarschijn-
lijk remise, omdat de witte loper niet bij
het promotieveld kon komen.
(Mick/Aad/website Erasmus)

Erasmus 1880 - De IJssel 1 1804 5 - 3

1 Marvin Dekker 2034 - Pim te Lintelo 1890 0 - 1
2 Frank van Zutphen 2065 - Leon Jacobse 1846 0 - 1
3 Leo verhoeven 1906 - Frank Visser 1920 1 - 0
4 Wim Posthumus - Ad Multem 1791 1 - 0
5 Ruud Dröge 1729 - Frank vd Pavoordt 1785 ½ - ½
6 Cander Flanders 1840 - Gerard vd Wouden 1705 ½ - ½
7 Gilles Donze 1785 - Mick vd Berg 1773 1 - 0
8 Ruurd Ouwehand 1799 - Leen Boonstra 1623 1 - 0

stand na 6 ronden

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Moerkapelle 1 10 32½ x 4½ 6 7 3½ 5½ 6
2 Krimpen a/d IJssel 2 10 30 3½ x 4½ 6½ 5 5½ 5
3 Sliedrecht 3 6 24 2 3½ x 4½ 3 6 5
4 De IJssel 1 6 24 1½ 3½ x 5 3 6 5
5 3-Torens 1 6 21½ 1 3 5 3 x 4½ 5
6 SO Rotterdam 2 5 21 4½ 2 2 3½ x 4 5
7 Erasmus 1 4 21 2½ 2½ 3 5 4 x 4
8 Onesimus 1 1 18 2 3 3 3 3 4 x
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ratingontwikkeling 2014

‘Arpad Elo, de Hongaars-Amerikaanse

natuurkundige naar wie de elorating is

genoemd, publiceerde in 1962 een ar-

tikel waarmee hij een blind vertrouwen

in zijn eigen systeem wilde ondermij-

nen. Hij schreef: „De meting van de ra-

ting van een individuele speler kan

worden vergeleken met de bepaling

van de positie van een kurk die op en

neer dobbert aan de oppervlakte van

wild water, met een meetlat die aan

een touw is gebonden en in de wind

zwaait.” Zijn systeem was toen nog

jong. Het werd vanaf 1960 door de

Amerikaanse schaakbond gebruikt en

de FIDE voerde het pas in 1970 in.

Hoe langer zo’n ratingsysteem functio-

neert en hoe meer data er door de

molen zijn gegaan, hoe betrouwbaar-

der het wordt, denk ik. Maar de les die

Elo ons met de gelijkenis van de kurk

wilde leren, blijft geldig. De rating van

een speler is een niet helemaal

scherpe momentopname. Toch volgen

we de op en neer gaande kurken da-

gelijks op de ‘live rating’ lijst. Een scha-

ker die zegt dat hij zich niet voor

ratings interesseert, is er altijd een

wiens eigen rating drastisch is gekel-

derd’, aldus columnist Hans Ree in het
NRC Handelsblad van 7 februari 2015. 
In 1970 werd dit systeem dus door de
internationale schaakbond geïntrodu-
ceerd voor vergelijking van de schaak-
sterkte. Al naar gelang de resultaten in
hiervoor in aanmerking komende wed-
strijden stijgt of daalt de rating. Het
systeem startte met de internationale
topspelers en vervolgens kwamen er
ook ratings beschikbaar voor lagere ni-
veaus. Toen ook de resultaten van de
nationale en regionale competities
voor ratingverwerking beschikbaar
werden, steeg het aantal schakers met

een rating zienderogen. Voor de rating
tellen alleen de resultaten van partijen
die in normaal speeltempo worden ge-
speeld. Snelschaak en rapidpartijen
tellen niet mee. Voor de leden van De
IJssel betreft dit met name de resulta-
ten van wedstrijden in RSB-verband.
Daarnaast voor een enkeling ook hun
resultaten in meerdaagse toernooien.
Er zijn verenigingen, zoals bijvoor-
beeld buurvereniging Nieuwerkerk a/d
IJssel, die ook de resultaten van hun
interne competitie voor ratingverwer-
king aanmelden. Bij De IJssel is dit
echter niet het geval. 
Vanaf september 2001 zijn de meeste
leden van De IJssel in het bezit van
een KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is
dus ook een redelijk betrouwbaar
beeld  beschikbaar van de gemiddelde
KNSB clubrating bij De IJssel. 



Hieronder een tabel met vanaf dat jaar het aantal spelers per ratinggroep (x10) en de daarop gebaseerde gemiddelde 
clubrating per 1 november.

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

2001 1 2 4 6 4 2 1 - 20 1742
2002 2 1 6 4 5 4 2 - 24 1726
2003 1 1 6 4 6 3 3 - 24 1713
2004 1 3 4 2 4 6 3 1 24 1690
2005 - 6 3 2 6 3 6 1 27 1686
2006 - 4 3 4 5 7 4 1 28 1670
2007 1 3 4 5 5 4 6 2 30 1662
2008 - 4 1 5 9 1 8 1 29 1642
2009 1 1 3 5 7 6 5 3 31 1614
2010 1 1 5 5 6 3 5 4 30 1629
2011 - 1 4 4 6 6 4 5 30 1597
2012 - 3 4 4 6 4 3 5 29 1616
2013 - 3 6 2 4 3 5 5 28 1601
2014 - 1 6 2 4 3 5 5 26 1576
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Na een gestage daling handhaaft de
clubrating zich de laatste jaren rond de
1600. Oorzaak van die aanvankelijk
sterke daling is met name omdat van
de minst getalenteerde schakers de
rating pas het laatst beschikbaar
kwam. Dat drukte dus het gemiddelde.
Bij 25 of minder partijen is de rating
onbetrouwbaar. Dat was in 2001 40%
en schommelt de laatste jaren tussen
de 15 en 20%. Voorts beschikt nu vrij-
wel iedereen die in de landelijke of re-
gionale competities meespeelt over
een rating. Beginners stromen in en
starten met een lage rating. Ook dat
heeft invloed op een clubgemiddelde.

Daarnaast is de aanwezigheid of het
vertrek van sterke spelers van invloed
op het clubgemiddelde. Het lidmaat-
schap van Samir Akrawi (2209) leidde
in 2010 tot een uitschieter. Zou hij in
2011 nog op de ledenlijst hebben ge-
staan dan zou toen het gemiddelde
zo’n 50 punten hoger zijn geweest.
Met name door het vertrek van de
clubtoppers Justin Jacobse en Ronald
Mandersloot zakte de gemiddelde clu-
brating dit jaar met 25 punten.  
Ter vergelijk de gemiddelde rating bij
onze buurverenigingen met tussen
haakjes die van 2013: Moerkapelle
1724 (1695), Nieuwerkerk a/d IJssel

1657 (1568) en WSV 1579 (1577).
Leden zonder rating zijn in deze ge-
middelden niet inbegrepen.

De nationale ratinglijst telde per 1-11-
2014 in totaal 11448 personen. Dat
zijn er 29 meer dan per 1-11-2013 toen
de lijst 11419 personen telde. Daar zijn
de in Nederland spelende buitenlan-
ders niet bij ingrepen. Net als voor-
gaande jaren heeft circa 60% een
rating onder de 1700, zoals blijkt uit
onderstaande tabel. In vergelijk met
2013 is het aantal personen met een
lage rating (t/m 1300) met bijna twee
procent gestegen.

2014 2013 2012

>2400 0,4 0,4 0,4
2300-2400 0,8 0,9 0,8
2200-2300 1,5 1,4 1,5
2100-2200 2,9 3,0 2,6
2000-2100 4,8 4,6 4,7
1900-2000 6,8 7,2 7,0
1800-1900 9,7 10,2 10,3
1700-1800 12,6 12,3 12,2

2014 2013 2012

1600-1700 13,9 14,3 14,1
1500-1600 13,5 14,2 14,5
1400-1500 11,4 11,7 11,8
1300-1400 8,0 8,3 8,3
1200-1300 5,1 4,6 5,1
1100-1200 2,6 2,9 2,7
1000-1100 1,8 1,6 1,6
<1000 4,0 2,5 2,3



Bij de individuele clubratings is na het
vertrek van Justin Jacobse Frank Vis-
ser nu de man met de hoogste rating
bij De IJssel. Met zijn 1906 behoort hij
tot de 2000 hoogst genoteerde Neder-
landse schakers, nummer 1928
op de nationale (KNSB) ratinglijst van
november 2014 die wordt aangevoerd
door Anish Giri met 2778. Nummer

laatst (11448) is Tetske Hofstra uit Leek
met 101. 
De meeste ratingwinst bij De IJssel
was er voor Casper de Pijper, 72 pun-
ten per november 2013. Zijn rating be-
rust nog op een gering aantal partijen
en is om die reden nog onbetrouwbaar.
Ratingwinst van 20 punten was er voor
Arie Macdaniël jr, per februari 2015

zelfs nog eens met 80 punten tot 1536.
Het hoogste ratingverlies kwam op
naam van Ton van Smirren met -96 en
met -41 verdampte ook de ratingwinst
van 2013 bij Gerard van der Wouden.

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

I J s s e l s c h a a k  1 0 6

7

2010 2011 2012 2013 2014

Frank Visser 1861 1867 1877 1904 1906
Pim te Lintelo 1944 1937 1925 1905 1891
Hans Lodeweges 1832 1894 1925 1859 1854
Frank vd Pavoordt 1824 1796 1858 1833 1844
Wim Mulder 1806 1763 1826 1852 1823
Léon Jacobse 1761 1780 1782 1817 1828
Ad Multem 1752 1788 1761 1809 1822
Mick vd Berg 1722 1687 1743 1773 1773
Gerard vd Wouden 1723 1723 1727 1773 1731
Rien Duine 1647 1635 1678 1668 1651
Leen Boonstra 1671 1681 1672 1660 1641
Aad vd Berg 1606 1604 1637 1587 1606
Sjaak in 't Veld 1690 1684 1641 1622 1604
Meno van Dijk 1614 1597 1612 1603 1596
Arie Macdaniël sr 1554 1588 1604 1583 1577
Panc Vink 1467 1504 1540 1504 1504
Arie Macdaniël jr 1436 1456
Aad vd Meer 1445 1475 1500 1466 1443
Teus Boere 1464 1420 1420 1421 1432
Frans Dubois 1495 1479 1446 1419 1410
Stefan Lipschart 1316 1299 1390 1389
Ton van Smirren 1278 1286 1285 1302 1206
Casper de Pijper 1260 1332
Peter Koolmees 815 812

Een afgeleide van de nationale rang-
lijst is de RSB ranglijst. Die telt per 
november 2014, inclusief 21 buiten-
landse spelers, 1206 personen met
een KNSB rating. Een jaar geleden
telde deze lijst 1203 personen. Vrijwel
evenveel als vorig jaar en in tegenstel-
ling tot toen (-5%) nu dus geen daling.
Nummer een is net als vorig jaar de bij
Charlois Europoort spelende groot-
meester Loek van Wely met 2655. De
toppers van De IJssel, Frank Visser en
Pim te Lintelo bezetten op deze lijst de
plaatsen 205 en 225. 
De ratinglijsten kunnen ook op leef-
tijdsgroepen worden gesorteerd. Van
de 11448 personen op de KNSB ra-
tinglijst zijn er 981 jonger dan 21 jaar,
dat is 8,6 procent. Giri is ook hier de

nummer een. In november 2013 waren
dat er 859 van de 11419, ongeveer 7,5
procent. Het aandeel van de jongeren
is dus met ongeveer een procent toe-
genomen en weer op het niveau van
2012. Het aandeel van de ouderen
(65+) bedroeg in november 2014 3104
personen, 27,1 procent. Een jaar gele-
den was dit 26,6 en in 2012 24,7 pro-
cent. De vergrijzing is ook zichtbaar op
de ratinglijst. Nummer een op de natio-
nale ranglijst in deze leeftijdsgroep is
nog steeds voormalig Nederlands
kampioen Coen Zuidema.
Bij de RSB telt de 65+ ranglijst 329
personen. Zeven minder dan een jaar
geleden. Op die lijst die met een rating
van 2211 nog steeds wordt aange-
voerd door John van Baarle van HZP

Schiedam staat Hans Lodeweges 
23e (-), Mick van den Berg 47e (49e),
Aad van den Berg 112e (132e), Sjaak
in ’t Veld 115e (114e), Panc Vink  186e
(190e ) (189e), Casper de Pijper 276e
(-) en Ton van Smirren 312e (-).
Het aantal jongeren (<21 jaar) bij de
RSB bedraagt 113 van de 1206, 
10,7 procent, ruim 2,5 procent meer
dan vorig jaar. Op plaats 47 vinden we
hier Arie Macdaniël jr.

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

2011 2012 2013 2014
Neal Twigt 0728 0717 0839 0884
Joram Dul 0360

Wie daarvoor belangstelling heeft kan
voor nadere informatie terecht op de
ratingwebsite van de KNSB
(http://www.schaakbond.nl/rating/knsb-

ratinglijst). Hier zijn ook fraaie grafie-
ken te vinden over de ratingontwikke-
ling bij spelers en verenigingen. Bij dat
laatste moet men dan wel rekening

houden met het feit dat recente leden-
mutaties daarin niet zijn meegenomen.
(Aad)



Achteraf bleek dat het eerste viertal
met winst tegen Krimpen a/d IJssel
nummer een in hun klasse, dus kampi-
oen, zou zijn geworden. Juist in die
wedstrijd misten zij hun topscorer
Sjaak in ’t Veld en met hem waren de
winstkansen zeker reëel geweest. On-
danks dat een goed seizoen dus voor
de mannen van De IJssel V1.
Hieronder de wapenfeiten van de laat-
ste twee wedstrijden en de slotstand.

krimpen a/d ijssel opnieuw te sterk
Op 9 februari was het viertal van Krim-
pen a/d IJssel ook in de thuiswedstrijd

De IJssel V1 de baas. Opnieuw werd
er met 1½-2½ verloren. Het team
moest het ditmaal doen zonder steun-
pilaar Sjaak in ’t Veld. Voor hem
speelde Jan van den Dorpel.
De IJssel kwam al snel met 0-1 achter
door een nederlaag van Panc, die zijn
dag niet had. Hij verspeelde al snel
materiaal en hoewel hij nog wel een
tegenkans kreeg door een fout van zijn
tegenstander wist hij niet te profiteren.
Bij Frans werden onverwacht de pun-
ten gedeeld. Dit tot verbazing van rap-
porteur Per de Weerd die op de
website van Krimpen a/d IJssel

meldde: ‘Er stond nog genoeg materi-
aal op het bord en het evenwicht leek
mij behoorlijk dynamisch. Ik vermoed
daarom dat beide spelers er gewoon
geen zin meer in hadden.’ Teus
maakte vervolgens de stand weer ge-
lijk. In een eindspel met lichte stukken
liet hij zijn tegenstander kansloos. Het
teamresultaat hing toen af van de uit-
slag aan het eerste bord. Jan was hier
met een foute combinatie materiaal
achter gekomen en belandde in een
verloren eindspel, K tegen K+2pi. Jan
ging nog voor pat, maar dat ging niet
door. 

8

I J s s e l s c h a a k  1 0 6

de ijssel v1 was dicht bij kampioenschap

De IJssel V1 1431 - Krimpen a/d IJssel 1236 1½ - 2½

1 Jan vd Dorpel 1377 - Theo Heukels 1265 0 - 1
2 Teus Boere 1432 - Leo Koot 1222 1 - 0
3 Frans Dubois 1410 - Lars Rook 1086 ½ - ½
4 Panc Vink 1504 - Peter de Weerd 1369 0 - 1

kampioen geklopt
Tegenstander van De IJssel V1 in de
laatste wedstrijd van dit seizoen op
10 maart was het team van De Willige
Dame, inmiddels al kampioen in deze
viertalgroep en tot dusver nog onge-
slagen. In de thuiswedstrijd werd met

2-2 gelijkgespeeld, maar toen gaf De
IJssel de winst weg door een black-out
van Frans. 
Topscorer Sjaak kwam goed uit de
opening en won al snel een pion. Ver-
volgens deed zijn tegenstander daar
een toren bij en daarmee was de winst

binnen. Aad moest het, niet voor het
eerst,  opnemen tegen de RSB-secre-
taris, met 5 uit 5 de topscorer in deze
klasse. Twee eerdere ontmoetingen
waren in remise geëindigd. Ook nu
ging het gelijk op. Er werd veel afge-
ruild en weer hing een remiseresultaat



in de lucht. Het eerste aanbod werd
nog geweigerd, maar met ieder nog vijf
pionnen en de koningen op de goede
plaatsen viel er niet aan te ontkomen.
Teus verspeelde in de opening twee
pionnen, maar zat niet bij de pakken
neer. Na een door de tegenstander ge-
miste dubbelaanval van loper op dame
en toren deelde hij de lakens uit en

ook die partij werd gewonnen. Ook
Frans was goed bij de les en kwam
twee pionnen in de plus. Toch won hij
niet. Hij vond het wel welletjes en het
remiseaanbod werd door zijn tegen-
stander in dank aanvaard. 
‘Voor het eerst deze competitie werd
er verloren. De IJssel profiteerde van
de fouten, die ons kennelijk te ont-

spannen spelend viertal maakte. De
kampioenen waren kennelijk in een
gulle bui, want in dit laatste treffen “om
des keizers baard” ging de baard van
de keizer naar De IJssel. Nu maar
hopen, dat ze er in de prijzenkast een
mooi plaatsje voor hebben.’, aldus het
commentaar op de website van De
Willige Dame.  
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De Willige Dame 1388 - De IJssel V1 1472 1 - 3

1 Anne Meeldijk 1535 - Sjaak in 't Veld 1604 0 - 1
2 Fons Claessen 1408 - Teus Boere 1432 0 - 1
3 Piet Schuller 1350 - Frans Dubois 1410 ½ - ½
4 Willem Platje 1261 - Aad vd Meer 1443 ½ - ½

eindstand

Viertallen D rating mp bp 1 2 3 4

1 De Willige Dame 1388 9 14½ x x 3 2½ 2 1 3 3
2 Krimpen a/d IJssel 1283 8 13½ 1 1½ x x 2½ 2½ 3½ 2½
3 De IJssel V1 1467 7 14½ 2 3 1½ 1½ x x 3 3½
4 Dordrecht 2 1308 0 5½ 1 1 ½ 1½ 1 ½ x x

individuele resultaten

ap bp brd rtg tpr ratg

Sjaak in 't Veld 5 4½ 1 1604 1866 1500
Teus Boere 6 4½ 2 1432 1589 1397
Frans Dubois 5 2½ 3 1410 1216 1216
Aad vd Meer 3 2 3,7 1443 1301 1178
Panc Vink 3 1 4 1504 1150 1273
Jan vd Dorpel 1 0 1 1377 465 1265
Casper de Pijper 1 0 4 1332 569 1369

Sjaak, de man met de hoogste rating,
werd dus topscorer, Hij verspeelde in
zijn vijf wedstrijden slechts één halfje.

Teus had voor hetzelfde totaal een
wedstrijd meer nodig. Beiden werden
in deze RSB-klasse nummer drie en

vier achter Willem Platje en Piet Schul-
ler van De Willige Dame met respec-
tievelijk 5½ en 5 uit 6. (Aad/AadvdM)

oorkonde voor ton

Schoonhovenaar Ton van Smirren was
lange tijd lid van de inmiddels opgehe-
ven vereniging Schoonhoven in zijn
woonplaats. Na een aantal jaren niet
meer in clubverband te hebben ge-
schaakt meldde hij zich in 2002 als
deelnemer aan het toernooi om de Zil-
veren Dame en vervolgens werd hij
aan het slot van dat seizoen lid van De
IJssel. 
Het was niet zijn eerste kennismaking
met De IJssel want in zijn Schoonho-
ven tijd maakte hij in de periode 1984-
1995 meerde malen deel uit van teams
die de degens kruiste met De IJssel.
De historie meldt nederlagen tegen
Jan Greeven (2x), Erik-Jan Noomen
en Marco de Booij. Eenmaal, in 1987,
was er winst tegen Piet van Hees en in
1991 noteerde hij een remise tegen

Frans Dubois. 
Op 25 september 2003 speelde Ton
zijn eerste wedstrijd voor De IJssel
voor het derde team aan bord vijf
tegen Marc Bartels van Onesimus 2.
Teamgenoten waren Rien Duine, Arie
Macdaniël sr, Panc Vink, Frans Du-
bois, Bas Meijers, Erik-Jan Noomen en
Ton ’s zoon Ron die toen zijn enige
wedstrijd voor De IJssel speelde. De
IJssel 3 verloor met 6½-1½. ‘Ton had

geopteerd voor de witte stukken’

schreef rapporteur Mick van den Berg

in IJsselschaak 60, ‘en deed er ook

wat mee. Halverwege had hij een

prachtige stelling met een vrijpion in

het centrum. Toen bleek dat hij na een

aantal jaren niet schaken de routine

kwijt was: hij gaf een stuk cadeau en

liep vervolgens toen achter de feiten



aan. Het was slechts en kwestie van

tijd, dat hij moest opgeven.’

Bijna 12 jaar later, op 3 februari 2015,
speelde hij zijn 100e wedstrijd tegen
Hans Hameetman van het viertal van
Hendrik Ido Ambacht. Het viertal van
De IJssel met naast Ton, Arie Macda-
niël jr, Casper de Pijper en Aad van
der Meer verloor met 3-1. 
Ton is een vreedzame schaker, dat
gaat vaak gepaard met de nodige ‘ca-
deautjes’. Geen eigenschap waar je
veel punten mee binnenhaalt. In de
100 wedstrijden, 56 voor het derde
team en 44 voor een viertal, scoorde
hij  respectievelijk 23 en 14½ punten.
Toch werd hij tweemaal, in 2004/05 en
in 2012/13 topscorer van De IJssel 3.
Een wel heel fraai matje was er in de

‘15….Pe3! Wit denkt na 16.Lh4 een

winnende combinatie te hebben ge-

vonden, maar ziet daarbij een belang-

rijk detail over het hoofd. 16...Pxd1

Beter was wellicht 16...Pxc4 17.Lxd8

Kxd8 en zwart heeft het loperpaar

tegen toren + pion. 17.Lxd8? en daar

had wit zich mee verrekend, want na

17...Pxc3 heeft hij overzien dat hij na

18.Lf6 Le3 mat gaat. Met 17.Txd1 was

het voor wit nog niet verloren ge-

weest.’ Aldus het commentaar in IJs-
selschaak 65.
De waardering van de vereniging voor
deze wapenfeiten werd verwoord in
een oorkonde die op de clubavond van
23 maart door de voorzitter aan hem
werd uitgereikt. (Aad)
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wedstrijd De IJssel 3-Zwijndrecht 3 op
15-11-2004 tegen Gertjan den Heeten.



Met eenmaal winst en driemaal een
gelijkspel eindigde het tweede viertal
op de tweede plaats in hun groep.
Kampioen Hendrik Ido Ambacht bleek
voor de drie andere teams duidelijk te
sterk. Van hun reguliere zes spelers
scoorden er drie met 3 uit 3 100%.
Hun gemiddelde rating is slechts 51
punten meer dan De IJssel, maar dat
is wat vertekend omdat eerste bord-
speler Malais nog zonder rating is op-
genomen, maar op de ratinglijst van
februari inmiddels al 1779 achter zijn
naam heeft. De IJssel V2 opereerde
met slechts vijf spelers. Dit in tegen-
stelling tot de drie andere teams, Hen-
dik Ido Ambacht 9, Dordrecht 7 en
Sliedrecht 10. Slechts drie spelers van
De IJssel en een van Dordrecht speel-
den alle zes de wedstrijden. Dat leidde
met deze competitievorm soms tot

sterk afwijkende opstellingen in uit- en
thuiswedstrijden en je dus in feite
tegen twee verschillende teams van
dezelfde vereniging kan spelen. 
Hieronder verslagen van het verloop
van de laatste twee wedstrijden en het
eindresultaat.

niet opgewassen tegen kampioen
hendrik ido ambacht
Het viertal van Hendrik Ido Ambacht
sloot tot dusver al zijn wedstrijden af
met een 3-1 zege en had voor de aan-
vang van de wedstrijd tegen De IJssel
V2 op 3 februari het kampioenschap al
op zak. Ook ditmaal trokken zij met 3-1
aan het langste eind.
Dat ene verliespunt stond al snel op het
scoreformulier. Na ruim een uur spelen
konden bij Aad de stukken in de doos
vanwege een forse blunder en vervol-

gens opgave door zijn tegenstander.
Ton leek lang op weg naar het tweede
punt maar ging bij een pionnenopmars
op de koningsvleugel in de fout waarna
zijn aanval stokte en de tegenstander
het initiatief op de andere vleugel kon
overnemen. Die maakte geen fout en
dus werd het 1-1. Bij Casper ging het
lang gelijk op, een remiseaanbod werd
door zijn tegenstander geweigerd en
toen Casper in tijdnood kwam ging het
mis en ging door onnodig stukverlies de
winst naar de tegenpartij. Aan het eer-
ste bord troffen twee in deze competitie
nog ongeslagen tegenstanders elkaar.
Na een tijdrovend en ingewikkeld mid-
denspel kwam er na afruil van lichte
stukken een toren/dame-eindspel op
het bord. Tijdnood speelde vervolgens
een belangrijke rol en na pionverlies
dolf Arie uiteindelijk het onderspit.
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tweede plaats voor de ijssel v2 achter su-

persterke kampioen

Hendrik Ido Ambacht 1384 - De IJssel V2 1359 3 - 1

1 Chris Malais - Arie Macdaniël jr 1456 1 - 0
2 Gerrit de Graaf 1495 - Casper de Pijper 1332 1 - 0
3 Fred Singewald 1362 - Aad vd Meer 1443 0 - 1
4 Hans Hameetman 1294 - Ton van Smirren 1206 1 - 0

gelijkspel in slotwedstrijd tegen
sliedrecht
Er stond weinig meer dan de eer op
het spel in de laatste competitiewed-
strijd van De IJssel V2 op 2 maart. Het
kampioenschap in deze klasse werd al
twee ronden eerder binnengehaald
door Hendrik Ido Ambacht. Teamleider
Peter Vis en zijn mannen wilde echter
wel revanche voor de 4-0 nederlaag in
Sliedrecht aan het begin van deze
competitie. Daarvoor had hij het team
op drie plaatsen gewijzigd. Alleen Mi-
chiel van den Berg was ook ditmaal
van de partij. Bij De IJssel speelde Jan

van den Dorpel in de plaats van de
verhinderde Ton van Smirren.
Aan bord een trof Arie jr een van de
steunpilaren van Sliedrecht 4, de rang-
lijstaanvoerder in klasse 4a en inmid-
dels al verzekerd van promotie. Die
gaf weinig kansen weg en dus ook
geen ruimte voor aanvallende acties
voor Arie. Een ver opgeschoven pion
stichtte veel verwarring en hij werd
vervolgens langzaam maar zeker van
het bord geschoven. Ook de tegen-
stander van Aad gaf goed partij en het
lukte Aad niet voordeel te verkrijgen.
Meer dan een puntendeling zat er niet

in. Succes was er wel voor Jan. Ook
hier een ver opgerukte pion, maar die
kon probleemloos worden veroverd en
toen zijn tegenstander in tijdnood
kwam werd met een mooie mataanval
met de torens het punt binnengehaald.
Casper verkreeg aanvankelijk wel wat
overwicht, maar tot voordeel leidde dit
niet. Zijn stelling werd gaande de partij
minder. Hij kwam materiaal achter
maar kon In de slotfase nog net met
remise ontsnappen. Omdat volgens
zijn tegenstander ‘’het  gevoel zei dat
het bij de avond hoorde en de knikkers
allang verdeeld zijn."

De IJssel V2 1359 - Sliedrecht 1304 2 - 2

1 Arie Macdaniël jr 1456 - Jurgen de Haan 1423 0 - 1
2 Casper de Pijper 1332 - Mark van Hulst 1314 ½ - ½
3 Jan vd Dorpel - Michiel vd Berg 1166 1 - 0
4 Aad vd Meer 1443 - Jan Willem Kraaiyeveld 1312 ½ - ½

eindstand

Viertallen C rating mp bp 1 2 3 4

1 H.I. Ambacht 1424 12 18½ x x 3 3 3 3½ 3 3
2 De IJssel V2 1373 5 12 1 1 x x 2 2 4 2
3 Dordrecht V1 1340 4 9½ 1 1½ 2 2 x x 2½ 1½
4 Sliedrecht 1201 3 8 1 1 0 0 1½ 2½ x x



individuele resultaten

ap bp brd rtg tpr ratg

Arie Macdaniël jr 6 4 1,2 1456 1461 1338
Aad vd Meer 6 3½ 3,5 1443 1328 1268
Jan vd Dorpel 2 2 3,5 1377 2054 1254
Casper de Pijper 6 1½ 1,8 1332 1154 1347
Ton van Smirren 4 1 3,5 1206 1179 1372

de ijssel 2 nog net boven de streep
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Topscorer!

Eerste bordspeler Arie Macdaniël jr
werd dus teamtopscorer. Jan van den
Dorpel bleek met zijn 2 uit 2 een prima
reserve. Met zijn score was Arie jr ook
de beste van alle competitiedeelne-

mers in deze groep met een halfje
meer dan Aad die ook daar tweede
werd. Het aantal gespeelde wedstrij-
den gaf daarbij de doorslag.
(Aad/AadvdM)

Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.

Het was een slecht seizoen voor het
tweede team van De IJssel. Natuurlijk
het team was door het opschuiven van
de twee eerste borden naar De IJssel
1 verzwakt en was daarnaast niet ie-
dereen elke wedstrijd beschikbaar,
maar desondanks was een betere
klassering zeker mogelijk geweest.
Hieronder de resultaten van de laatste
drie wedstrijden en het eindresultaat.

kampioenskandidaat de willige
dame 2 maatje te groot
Het eerste team van De Willige Dame
uit Dordrecht behoort tot de topteams
van de RSB. Dit seizoen spelen zij
zelfs in de KNSB-competitie. In de
jaren dat De IJssel 1 in de promotie-
klasse speelde (2003-2006) werd er
van de drie confrontaties een door De
IJssel gewonnen. Het tweede team

van de Dordtenaren, de tegenstander
van De IJssel 2 op 26 januari, speelde
sinds het seizoen 2006/07 in de 2e
klasse maar degradeerde vorig jaar
naar de derde klasse. Dankzij verster-
king van het eerste team kreeg het
team er in Hans van Nunnikhoven
(vorig seizoen 5½ uit 8 in de promotie-
klasse) een sterke eerste bordspeler
bij. Ondanks een nipte nederlaag



tegen Het Houten Paard,  toen het
team hun eerste en derde bordspeler
miste, zijn zij nog steeds favoriet voor
de eerste plaats. 
De verwachting vooraf was dat het erg
moeilijk zou worden, maar de grote ne-
derlaag die het uiteindelijk werd was
wel een beetje te erg. En halverwege
de wedstrijd was dat ook nog niet de
verwachting. Een gelijkspel had er wel-
licht wel ingezeten, maar in het laatste
uur ging er veel mis.
Menno was het eerste klaar. Hij
speelde tegen Hans Berrevoets, vaste
invaller in het eerste team, en die
bleek een maatje te groot. Vanaf het
begin zat Menno in moeilijkheden en
de nul was ook geen verrassing. Dat
was wel het geval bij Arie sr die lang
een puike partij speelde. Hij was twee
pionnen voor gekomen in een lastig
eindspel met de zware stukken nog op

het bord. Maar nadat hij een remise-
aanbod had geweigerd ging het hele-
maal mis en daardoor kwam er nog
een nul op het formulier. En ook bij
Stefan ging het mis. Die had in de par-
tij last gehad van een aanval op de da-
mevleugel waarbij hij zich nog net
overeind kon houden. Toen het spel
verplaatste naar de koningsvleugel
ging het fout en kon hij opgeven. Sjaak
leek een remisestelling op het bord te
hebben met lopers van verschillende
kleur. Zijn tegenstander bleef echter
proberen een voordeeltje te krijgen en
na een onoplettendheidje van Sjaak
ging ook dat punt nog naar Dordrecht.
Rien zat aan het topbord en kreeg
daar te maken met een tegenstander
met een rating van meer dan 200 pun-
ten in de plus. Rien weerde zich prima
maar moest in de tweede helft van de
partij het verzet staken. Met nog drie

partijen te gaan was de winst toen al
binnen voor de Dordtenaren. Leen
zorgde vervolgens dat de hatelijke nul
niet op het wedstrijdformulier zou
komen. Zijn tegenstander investeerde
een stuk voor vrijpionnen en er ont-
stond een lastige stelling met opruk-
kende pionnen maar hij wurmde zich
naar een remise. Ook in de laatste
twee partijen leek er nog wel wat in te
zitten maar daar was de klok scherp-
rechter. Met slechts weinig tijd op de
klok verspeelde eerst Arie jr een kans-
rijke stelling waarna Aad de laatste
was die het met de klok aan de stok
kreeg. Het was een mooie gelijkwaar-
dige strijd geweest maar de man uit
Dordrecht had een flinke voorsprong in
tijd en toen Aad misgreep ging ook het
laatste punt naar Dordrecht.
(Mick/Aad)
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De IJssel 2 1565 - De Willige Dame 2 1683 ½ - 7½

1. Rien Duine 1651 - Hans Nunninkhoven 1871 0 - 1
2. Menno van Dijk 1596 - Hans Berrevoets 1860 0 - 1
3. Aad vd Berg 1606 - Pieter Sandijck 1722 0 - 1
4. Leen Boonstra 1641 - Pearl Uytenhove ½ - ½
5. Arie Macdaniel sr 1577 - Wim de Graaf 1653 0 - 1
6. Sjaak in 't Veld 1604 - Cor Paans 1499 0 - 1
7. Arie Macdaniel jr 1456 - Han van Gorkum 1648 0 - 1
8. Stefan Lipschart 1389 - Willem Weerdensteijn 1531 0 - 1

weinig kans(en) in brielle
Vrijdagavond 20 februari speelde De
IJssel 2 de vijfde wedstrijd tegen Het
Houten Paard 1 in het verre Brielle.
Vorig jaar werd in Moordrecht met 5-3
gewonnen, maar dat was nog met Ge-
rard van der Wouden en Léon Jacobse
aan de eerste twee borden, toen goed
voor 2-0. Bij de tegenstanders vrijwel
hetzelfde team als toen. 
Een week eerder waren al drie borden
vooruit gespeeld. Aad, invaller voor
Aad van den Berg, kwam terecht in
een lastig P+L eindspel met een pion-
netje meer, met terechte remise vol-
gens De Houten Paard website. Stefan

hield met een vroeg stukoffer de te-
genstander onder druk. Die gaf in het
eindspel het stuk terug en ook hier re-
mise. Arie jr speelde een prima partij.
De tegenstander bleef echter met een
kwaliteit achter op de aanval spelen en
zette Arie in een combinatie van vier
zetten mat. Tussenstand dus 2-1 voor
de Briellenaren.  
Op de speeldag zelf dolf Sjaak al in
sneltreinvaart klaar. Hij pakte een pion,
maar de ongerokeerde koning kwam
toen in de torenlijn met een stuk ertus-
sen, dat Sjaak dus verspeelde. Toen
ging het snel. Arie sr stond de gehele
partij gedrongen en in het eindspel gaf

hij het weg en sneuvelde er een stuk:
4-1. Menno kwam een pion achter. Dit
was een dubbelpion en een remise
was hier het resultaat: 4½-1½. Leen
had zich thuis goed voorbereid en
maakte hij het zijn sterke tegenstander
knap lastig. Hij kwam een pion voor.
Toen hij de onmiddellijk geaccepteerde
remise aanbood, stond hij gewonnen,
maar zag zelf de sterkste voortzettin-
gen niet meer en bovendien resteerde
er niet veel tijd meer. Rien was in de
opening al zwaar onder druk komen te
staan met pionverlies. Hij spartelde de
hele avond nog tegen, maar verlies
was niet te voorkomen. (Rien/Aad)

Het Houten Paard 1 1584 - De IJssel 2 1544 6 - 2

1 Ruud Bosch   1850 - Leen Boonstra 1641 ½ - ½
2 Joop Knipscheer  1711 - Rien Duine 1651 1 - 0
3 Bram Nederlof      1640 - Sjaak in ’t Veld      1604 1604 1 - 0
4 Marco Beije 1509 - Menno van Dijk      1596 ½ - ½
5 Sietse de Vries 1564 - Aad van der Meer  1443 ½ - ½
6 Sander Droge 1341 - Stefan Lipschart     1389 ½ - ½
7 Jan van Es    1443 - Arie Macdaniel jr    1456 1 - 0
8 Arie Langendoen  1615 - Arie Macdaniel sr   1577 1 - 0

gelijkspel tegen sportief wsv 2
De IJssel 2 speelde op 16 maart de
laatste wedstrijd van dit seizoen tegen
het tweede van WSV. Voor beide
teams stond er weinig meer op het
spel. Ook bij een overwinning zou het
IJsselteam voorlaatste blijven in hun

klasse en ook voor de tegenpartij
stond er niets meer op het spel. 
Halverwege de speeltijd leek de wed-
strijd redelijk in evenwicht. Slechte
stellingen bij Aad en Sjaak werden ge-
compenseerd door plusstellingen bij
Leen, Menno en Arie sr. Maar in het

laatste uur kan er veel veranderen en
dat gebeurde ook. Bij Arie jr stond een
scherpe stelling met voor elk dubbele
torens een loper en drie pionnen en
koningen midden op het bord. Pennin-
gen zorgden voor kritieke situaties en
daarvan werd Arie het slachtoffer.



Sjaak was al snel verzeild in een eind-
spel toren plus loper tegen toren plus
paard met twee pionnen achter. Dat
leek glad verloren, maar zijn tegenstan-
der maakte een grove fout waardoor
Sjaak met een paardvork de kwaliteit
kon winnen en de partij met remise
werd beëindigd. Na deze meevaller
voor De IJssel ook een meevaller voor
WSV. Arie sr leek lang op weg naar
winst. Eerst een pion voor, vervolgens
een kwaliteit, het leek gelopen koers.
Een forse blunder deed de kansen
honderd procent keren en Arie kon ge-
lijk opgeven (½-2½). Er kwam vervol-
gens weer een puntje bij door winst
van Stefan. Die speelde lang met een

pion achterstand, maar had wel goede
aanvalskansen en die werden met hulp
van zijn tegenstander ook benut. Uit-
eindelijk sneuvelde ook Aad. Die had in
de opening plompverloren een cruciale
pion cadeau gedaan en had alleen
door het geven van nog meer materiaal
en veel tijdgebruik het verlies weten uit
te stellen (1½-3½). Op de drie reste-
rende borden had De IJssel echter nog
kansen. Menno speelde een prima par-
tij en heerste met oprukkende pionnen
gesteund door een sterk loperpaar op
het bord. Daartegen had zijn tegen-
stander onvoldoende verweer. Ook
Leen had zich met sterk pionnenspel
goede kansen verworven. Er werd ech-

ter goed verdedigd en de partij leek op
remise af te stevenen. Mede doordat
zijn tegenstander een foutje maakte,
lukte het hem echter toch nog de partij
winnend af te sluiten. Een gelijk op-
gaande strijd was er aan het eerste
bord bij Rien. Lang speelde hij met een
pionnetje in de plus, maar dat moest
worden teruggegeven. De tijd speelde
echter een belangrijke rol en die was
fors in Rien’s nadeel. Met nog ruim een
minuut op de klok tegen circa vijftien
van zijn tegenstander bood die echter
remise aan. Een sportief gebaar aan
het slot van deze competitie waardoor
er toch nog een 4-4 uitslag kon worden
genoteerd. (Aad)
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De IJssel 2 1565 - WSV 2 1540 4 - 4

1. Rien Duine 1651 - Ton van Nieukerke 1707 ½ - ½
2. Leen Boonstra 1641 - Marco de Bruijn 1632 1 - 0
3. Aad vd Berg 1606 - Albert Prins 1485 0 - 1
4. Sjaak in 't Veld 1604 - Luit Bloem 1532 ½ - ½
5. Arie Macdaniel jr 1456 - Aat vd Spek 1661 0 - 1
6. Menno van Dijk 1596 - Henk Erkelens 1536 1 - 0
7. Arie Macdaniel sr 1577 - Jan Muit 1500 0 - 1
8. Stefan Lipschart 1389 - Menno vd Haven 1270 1 - 0

eindstand

3e klasse A rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7

1 De Willige Dame 2 1633 10 33½ x 5 3½ 6 5 7½ 6½
2 Overschie 3 1638 8 31 3 x 4½ 6½ 3½ 5½ 8
3 Het Houten Paard 1 1579 8 26½ 4½ 3½ x 3 4½ 6 5
4 WSV 2 1534 7 24 2 1½ 5 x 5 4 6½
5 Hoeksewaard 2 1538 6 24 3 4½ 3½ 3 x 4½ 5½
6 De IJssel 2 1551 3 18 ½ 2½ 2 4 3½ x 5½
7 3-Torens 3 1162 0 11 1½ 0 3 1½ 2½ 2½ x

De achtste deelnemer, Ontspanning uit Oudorp, heeft zich bij aanvang van de competitie teruggetrokken. 

individuele resultaten

ap bp brd rtg tpr ratg

Stefan Lipschart 5 3½ 7,6 1389 1462 1312
Leen Boonstra 6 3 1,7 1641 1647 1647
Rien Duine 5 2½ 1,6 1651 1658 1658
Arie Macdaniël sr 6 2 5,8 1577 1394 1517
Menno van Dijk 5 2 4,0 1596 1519 1591
Aad vd Berg 5 1½ 2,8 1606 1377 1527
Aad vd Meer 3 1 6,7 1443 1389 1512
Sjaak in 't Veld 5 1 4,6 1604 1271 1512
Arie Macdaniël jr 6 1 6,2 1456 1228 1504
Frans Dubois 1 ½ 6,0 1410 1488 1488
Teus Boere 1 0 5,0 1432 619 1419

Topscorer De IJssel 2.



Zaterdag 16 mei strijden in De Zespunt
in Moordrecht de beste schakers van
de Zuidplasregio voor de twintigste
maal om de winst in het VINK Zuidplas
Top 12 toernooi. Dat betreft dan scha-
kers die lid zijn bij de vier verenigingen
in het Zuidplasgbied (sv. Moerkapelle,
sv. Nieuwerkerk a/d IJssel, De IJssel
en WSV uit Waddinxveen) of bij een
andere schaakvereniging maar wel in
de Zuidplasregio wonen. 
De deelnemers aan de hoofdgroep, de
invitatiegroep, zijn inmiddels bekend.
Titelverdediger Henk-Jan Evengroen
uit Moordrecht, actief bij Messemaker
1847 in Gouda, is natuurlijk van de
partij evenals de clubkampioenen Pim
te Lintelo van De IJssel en Wouter
Vroegindeweij van Moerkapelle. Voorts
de winnaar van de kandidatengroep
2014, Wim Mulder die uitkomt voor
WSV en de kampioen rapidschaak bij
De IJssel Léon Jacobse. De clubkam-
pioen van WSV, Wim Hennink, is ver-
hinderd en Léon Willemen, de
clubkampioen van Nieuwerkerk a/d
IJssel zag af van deelname. 
Het twaalftal wordt vol gemaakt met de
bij het Goudse Messemaker 1847 spe-
lende Jan Evengroen uit Moordrecht
en de spelers met de hoogste rating bij

de Zuidplasverenigingen voor zover
beschikbaar  t.w. Jesse van Elteren en
Gerard van Ommeren van sv. Moerka-
pelle, Barthold Jansen van WSV, Edo
Pouwelse en Hans Ranft van sv. Nieu-
werkerk a/d IJssel en Frank Visser van
De IJssel. 
Favorieten zijn ook ditmaal Jan en
Henk-Jan Evengroen. Zij hebben niet
alleen de hoogste rating respectievelijk
2104 en 2166, maar spelen ook op het
hoogste niveau met het eerste van
Messemaker 1847 in de 2e klasse
KNSB. De concurrentie moet komen
van de Moerkapellenaars. Gerard van
Ommeren en Jesse van Elteren ston-
den al meerdere malen op het podium,
ook op het hoogste treetje. Wellicht
ook kunnen Barthold Jansen en/of Pim
te Lintelo, die vorig jaar als derde en
vijfde eindigden opnieuw voor een ver-
rassing zorgen. 
Naast de toppers is er de kandidaten-
groep met door de vier verenigingen
aangewezen 12 subtoppers, een vier-
kamp tussen vier verenigingsviertallen
(rating tot 1750) en een jeugd top-12
voor de beste jeugdspelers.
Het toernooi wordt ook dit jaar weer
gesponsord door Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn en tijdens het toernooi strij-

den de familieleden in de Vink-groep
om ‘de beste Vink’. 
De invitatiegroep en kandidatengroep
starten om 10.30 uur, de jeugdgroep
en de Vink groep om 13.00 uur en de
vierkamp om 13.15 uur. De prijsuitrei-
king zal naar verwachting rond 17.00
uur plaatsvinden. (Aad)
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16 mei vierde lustrum vink top 12-toernooi

Het podium van het VINK Top 12 toernooi 1996-2015

1996 Ben van Geffen (M) Dirk Hoogland (N) Dick Bac (M)
1997 Dirk Hoogland (N) Barthold Jansen (W) Gerard v. Ommeren (M)
1998 Jan Evengroen (Mm) Gerard van Ommeren (M) Dirk Hoogland (N)
1999 Dirk Hoogland (N) Jan Evengroen (Mm) René Ordelman (Mm)
2000 Jan Evengroen (IJ) Ben van Geffen (M) Dirk Hoogland (N)
2001 Gerard v. Ommeren (M) Dirk Hoogland (K) Jesse van Elteren (M)
2002 Ben van Geffen (M) Theo van Herk (IJ) Jan Evengroen (IJ)
2003 Marcel Glissenaar (K) Dick Brus (K) Ben van Geffen (M)
2004 Dick Brus (K) Ben van Geffen (M) Marcel Glissenaar (K)
2005 Gerard Nieuwenkamp (N) Ben van Geffen (M) Dick Bac (M)
2006 Ben van Geffen (M) Gerard Nieuwenkamp (N) Erik Hennink (W)
2007 Ben van Geffen (Mm) Jan Evengroen (IJ) Gerard v. Ommeren (M)
2008 Jesse van Elteren (M) Samir Akrawi (IJ) Jan Evengroen (IJ)
2009 Jan Evengroen (Mm) Arjan Hennink (W) Gerard v. Ommeren (M)
2010 Gerard Nieuwenkamp (N) Gerard v. Ommeren (M) Jan Evengroen (Mm)
2011 Henk-Jan Evengroen (Mm) Jan Evengroen (Mm) Gerard v. Ommeren (M)
2012 Gerard v. Ommeren (M) Henk-Jan Evengroen (Mm) Jan Evengroen (Mm)
2013 Henk-Jan Evengroen (Mm) Jesse van Elteren (M) Jan Evengroen (Mm)
2014 Henk-Jan Evengroen (Mm) Jan Evengroen (Mm) Barthold Jansen (W)

(K = sv. Krimpen a/d IJssel, M = sv. Moerkapelle, Mm = sv. Messemaker 1847, N = sv. Nieuwerkerk a/d IJssel, 
IJ = sv. De IJssel, W = Waddinxveense Schaakvereniging)



Eind oktober vond er tussen de Hoogovens
in IJmuiden een persconferentie plaats over
het Tata Steel Chess Tournament 2015.
Natuurlijk met weer een kwalitatief en
kwantitatief indrukwekkend deelnemers-
veld. Onder de bijna 2000 deelnemers be-
vinden zich wereldkampioen Magnus
Carlsen, wereldkampioene Hou Yifan en
onze eigen toppers Anish Giri en Loek van
Wely. De grote vraag was: gaat de hoofd-
groep weer op stap zoals vorig jaar toen er
gespeeld werd in het Rijksmuseum en op
het Science Park in Eindhoven? “Die
nieuwe opzet is door spelers en publiek en-
thousiast ontvangen en daarom spelen we
ook dit keer op twee beeldbepalende loca-
ties”, aldus Annemarie Manger, directeur
Engineering & Site Services. Vanonder
twee doeken werden het onlangs in Rotter-
dam aan de Maas geopende gebouw van
architect Rem Koolhaas en het recent ver-
bouwde perscentrum Nieuwspoort in Den
Haag gepresenteerd. Vertegenwoordigers
van beide steden gaven enthousiast aan
het topevenement te koppelen aan vele
side-events. Dat belooft weer veel bij dit
‘Wimbledon van de schaaksport’, dat voor
de 77e keer gehouden zal worden. (Hans
Böhm, Telegraaf 1/11)

Voorafgaand aan de start van het toernooi
verscheen in het AD van 10 januari een in-
terview met Carlsen door Hans Klippus. De
wereldkampioen vond het leuk weer in Wijk
aan Zee te zijn. Een beetje als thuiskomen,
‘Ik heb hier zo vaak gespeeld. De regen, de
wind, het voelt vertrouwd.’ Aldus de wereld-
kampioen. Over zijn blunder in de zesde
partij van de wk tweekamp: ‘Ik was daar
even de controle kwijt en kon er niet s meer
aan doen. Dat is het ergste gevoel wat er
is. Ik zag na die zet geen emotie op het ge-
zicht van Anand. Dat gaf me hoop dat hij
het niet had opgemerkt. Het leek een eeu-
wigheid te duren voordat hij zijn volgende
zet deed. Hij bleek mijn blunder niet te heb-
ben gezien. Ik was zó opgelucht. Het ge-
vaar was geweken.’ En over Giri: ‘Toen ik
hem hier in 2008 voor het eerst zag, ver-
wachtte ik dat hij een goede speler zou
worden. Dat is uitgekomen. Maar we weten
nog niet of hij en bijzondere schaker is of
dat hij een van de beste spelers wordt. Hij
moet de laatste nog maken. Maar waarom
zou dat niet kunnen? Hij is pas 20.’ Niet
overal sprak hij in die woorden over Giri. In
een ander interview noemde Carlsen hem
‘een laffe speler die met wit remise probeert
te maken als hij een gelijke stelling heeft’.

Op 12 januari richtte Klippus het zoeklicht
op Bart Michiels, de eerste Belg die sinds
de laatste twintig jaar in een van de
hoofdgroepen van de partij is. De Belgi-
sche grootmeester speelde in de tweede
groep. Hij is een van de twee grootmees-
ters die België rijk is. Dat steekt af tegen
de 32 Nederlandse grootmeesters. Scha-
ken wordt dan ook in België niet als sport
beschouwd. Een feit dat twee jaar gele-
den officieel door de Raad van State werd
bekrachtigd. Volgens Michiels is er ook
een mentaliteitsverschil: ‘Belgen zijn voor-
zichtiger dan Nederlanders. Ze durven
schaken niet als echte job te zien.’  

‘Spelersvrouwen schaken mee’ kopte het
AD op 19 januari. Dat betrof dan de part-
ners van Giri en van Wely die beiden aan-
traden in de tienkampen. Beter dan met
engelengeduld wachten totdat hun man
zijn partij heeft afgerond. Toernooidirec-
teur Jeroen van den Berg ziet in de loop
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der jaren geen verandering in het aantal
partners dat meekomt, maar wel in het
type echtgenotes. Het zijn steeds vaker
die zelf uit het schaken komen. Dat komt
omdat topschakers tegenwoordig geen
verstrooide, dikbuikige mannetjes meer
zijn, maar juist vlotte kerngezonde heren.
Dat geldt ook voor de vrouwen van wie
menigeen weleens als fotomodel heeft
gewerkt. Relaties ontstaan vooral bij de
Olympiades en WK voor landenteams
waar honderden mannen en vrouwen dan
in één grote  zaal spelen. Bekend is de
‘Bermuda party’ het feest voor de deelne-
mers, dat massaal wordt bezocht. Voor
het eerst georganiseerd door de schaak-
ploeg uit Bermuda. ‘Daar gebeurt het alle-
maal’ aldus Van den Berg.

De tiende ronde vond plaats in het Mau-
ritshuis in Den Haag. Niet iedereen vindt
die verplaatsingen leuk. Dat betrof met
name de Oekraïner Ivantsjoek die daar
niets mee op heeft. Eerder in Rotterdam
was hij ineens verdwenen en ontbrak hij
op de staatsiefoto met burgemeester
Aboutaleb. Reden genoeg voor de organi-
satie om hem ditmaal te doen vergezellen
door een medewerkster om op hem te
passen. ‘Kindermeisje voor verstrooide
schaker’ aldus de kop boven het artikel in
het AD van 22/1. Het benam Ivantsjoek
ook de zin voor een echt schaakgevecht
tegen Carlsen. Hij stuurde regelrecht op
een remise aan en na een half uur was de
partij al voorbij.   

‘Giri wereldkampioen waarom kan dat
niet?’ aldus het afsluitend artikel van Hans
Klippus in het AD op 26/1. Met zijn tweede
plaats maakte Giri indruk in Wijk aan Zee.
Van Wely: Hij heeft in 2014 grote progres-
sie gemaakt en is op de goede weg. Hij
heeft nog zijn onhandige momenten, dat
moet hij afleren’. En Carlsen: ‘Giri ontwik-
kelt zich goed, hij is nu een schaker die
meestal tot het eind voor zijn kans gaat’.
Giri zelf: ‘Wereldkampioen, waarom niet? 

Hoewel de wereldkampioen zijn status als
de beste speler ter wereld bevestigde, zal
het hem opgevallen zijn dat de status quo
verschuift. De suprematie van de Noor
werd in Wijk aan Zee niet betwist door de
winnaar van vorig jaar Aronian of de num-
mer twee van de wereld Caruana, maar
door een geestdriftig jong kwartet dat een
half punt onder hem eindigde: Maxime Va-
chier-Lagrave, Ding Liren, Wesley So en
Anish Giri. En dan was er nog de 15 jaar
oude Wei Yi de winnaar van de tweede
groep met een TPR van 2804.(NIC
2015/2)  

Volgens Gert Ligterink komt het gevaar
voor Carlsen echt uit het oosten. ‘Tijdens
de persconferentie na het Tata-toernooi

moest Magnus Carlsen weer eens de
vraag beantwoorden wie hij als zijn be-
langrijkste rivaal beschouwt. Een tikje om-
zichtig antwoordde hij dat de tweede
prijswinnaars Giri, So, Vachier-Lagrave en
Ding in Wijk aan Zee uitstekend hadden
gespeeld, maar dat Fabiano Caruana toch
meer in zijn mars heeft. Het was een vei-
lig antwoord, waaraan niemand aanstoot
zal nemen. Toch zou het aardig zijn ge-
weest als Carlsen had gezegd dat het
grootste gevaar voor zijn troon in de na-
bije toekomst wel eens uit China zou kun-
nen komen. De volgende WK-match in
2016 komt voor de Chinese talenten
waarschijnlijk te vroeg, maar in de jaren
erna zouden zij wel eens klaar kunnen
zijn voor een greep naar de macht. De re-
cente successen spreken voor zich zelf.

Het Chinese mannenteam was superieur
tijdens de Olympiade in Tromsoe en de
20-jarige Yangyi Yu won in december het
sterkste open toernooi van 2014 vóór 
Giri en Kramnik. In het Tata-toernooi
maakten Liren Ding in de hoofdgroep en
Yi Wei in de tweede groep grote indruk.
(Volkskrant 31/1)

Carlsen in NIC 2015/2 over de kansen
voor China op de wereldtitel: ‘Ik denk dat
zij nu al erg goed zijn. Dat zijn zij al vele
jaren, maar zij zoeken nog steeds naar
die ene persoon die tot de allerbeste kan
behoren. Maar volgens mij heeft India
meer spelers dan China, speciaal op jeug-
dig niveau,  dus de kans is waarschijnlijk
groter dat eerder India zal domineren dan
China.’
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In de onderlinge competitie heeft
Joppe de koppositie die na ronde tien
nog in handen was van Joram inmid-
dels overgenomen. Beiden scoorden
9½ punten maar Joram had daar 15
wedstrijden voor nodig en Joppe twee
minder. De onderlinge score was in
evenwicht, maar voor Joram meer ne-
derlagen. Tegen Jeroen werden twee

van de drie partijen verloren en er was
ook een opvallende nederlaag tegen
Luna. Jeroen verloor drie partijen
tegen de koplopers, maar daar bleef
het bij, 9 uit 12, een prima resultaat
waarmee hij weer wat van zijn achter-
stand afknabbelde. Voor Max zijn de
eerste drie nog te sterk, toch wist hij
hen nog twee punten af te snoepen.

Luna begint ook punten te scoren.
Vooral tegen nieuwkomer Jasper die
pas met schaken is gestart, maar
daarnaast was er ook een uitschieter
tegen Joram en een halfje tegen Max.
Als Jasper wat meer ervaring heeft op-
gedaan zal ook hij wel meer punten
gaan scoren dan nu dat ene halfje
tegen Luna.
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joppe in ’t veld aan de leiding bij het jeugdschaak

Score ronde 11 t/m 15 totaalstand
1 2 3 4 5 6 ap sc %

1. Joppe in 't Veld xxxx 01½ 101 110 1111 37 27½ 74
2. Joram Dull 10½ xxxx 010 1101 10 111 41 29½ 72
3. Jeroen Pons 010 101 xxxx 11 11 111 37 26 70
4. Max Dul 001 0010 00 xxxx 111½1 111 41 20½ 50
5. Luna Twigt 0000 01 00 000½0 xxxx 1½11 45 6 13
6. Jasper van Soest 000 000 000 0½00 xxxx 25 2½ 10

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

Na de onderbreking van het school-
schaak bij De Achtbaan en het uitblij-
ven van mededelingen over de
voortzetting heeft Casper de Pijper de
daarvoor bestemde uren beschikbaar
gesteld voor schaakles op de St. Jo-

zefschool. De leerlingen aldaar waren
erg enthousiast over de eerste les. He-
laas is het daar bij gebleven wegens
een operatie en daar bij opgetreden
complicaties van Casper. Zowel aan
de Achtbaan, waar men de lessen

weer wilde voortzetten, als de St. Jo-
zefschool is aangeboden om, als daar
belangstelling voor is, op de clubavond
tijdens het jeugdschaak daar voor mo-
gelijkheden te bieden. Tot op heden is
daarvan geen gebruikgemaakt. (Aad)

toernooinieuws
Op het TaTa Steel toernooi in Wijk aan
Zee eind januari naast deelnemers
aan de de dag- en weekend vierkam-
pen (zie IJsselschaak 105) dit jaar ook
weer een IJssellid bij de tienkampen.
Menno van Dijk was van de partij en
eindigde in groep 6A  met 3 uit 9 op de
zevende plaats. Eenmaal winst tegen
John Fokke (SG Koedijk, 1591) en re-
mises tegen winnaar Ronald Hoekstra
(SV Santpoort uit Volendam, 1675),
nummer drie Dirk Kruiper (Excelsior
Heemskerk, 1627) en tegen de Portu-
gees Lambertus Smeman (Cumeada,
1624) en Jos Maasdijk van SV Castri-
cum (1605) die gezamenlijk op de laat-
ste plaats eindigden.  

Het 61e WSV Drie ronden toernooi in

Waddinxveen op 28 februari telde dit
jaar 72 deelnemers, vier meer dan
vorig jaar. Hieronder twee IJsselspe-
lers, Wim Mulder, die ook op de leden-
lijst van WSV staat, natuurlijk en Rien
Duine. Vaste deelnemer Aad van den
Berg was nog herstellende van een
operatie en ditmaal dus niet van de
partij. 
In 18 groepen van vier ingedeeld naar
sterkte werd er gestreden om prijzen in
natura, twee in elke groep. Die prijzen
waren niet weggelegd voor de deelne-
mende IJsselschakers. Wim, inge-
deeld in groep 2, dolf het onderspit
tegen Joey Brokaar (1889) van Spijke-
nisse en Hans Ranft (1866) van Nieu-
werkerk a/d IJssel. Hij moest het doe
met een enkele remise tegen groeps-

winnaar Frans Bottenberg (1943) van
het Goudse Messemaker 1847. Ook
Rien eindigde in zijn groep (7) als laat-
ste. Wel met één punt dankzij een
overwinning tegen Paul Karis (1650)
van ASC uit Alphen a/d Rijn. Zowel
tegen WSV voorzitter Nico Dannis
(1690) als groepswinnaar Boskoper
Arie van den Bos (1650) ging de winst
echter naar de tegenstander. 
Toernooiwinnaar werd de man met de
hoogste rating Jan Evengroen (Messe-
maker 1847, 2104). Hij scoorde in
groep 1 2,5 uit 3. De tweede plaats
was voor WSV’er Ronald Dannis
(1865) die driemaal een halfje incas-
seerde. Edo Pouwelse (Nieuwerkerk
a/d IJssel, 1888) werd derde en Simon
Algera (Voorschoten, 2013) vierde. 

jaarprogramma 2015

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

27/4 Koningsdag, 25/5 2e Pinksterdag



Het 50e toernooi om de Zilveren Dame
ging van start met 32 deelnemers. Van
hen spelen er 19 de eerste drie ronden
in de hoogste groep om een van de
acht plaatsen in de finalegroep die
speelt om de Zilveren Dame. 
Favoriet voor de eindzege is drievou-
dig winnaar Henk-Jan Evengroen. De
bij Messemaker 1847 spelende oud-
clubkampioen was echter de eerste
ronde verhinderd en startte derhalve
met een extra handicap. Een van zij
belangrijkste concurrenten, Dick Bac
van Moerkapelle, was er wel. In rap
tempo dolf Gerard van der Wouden
met 9-0, verlies van alle drie de par-
tijen, het onderspit. Averij was er voor
Pim te Lintelo, nummer vier van de
plaatsingslijst. Tegen Arie Macdaniël jr
kostte ongelukkig stukverlies hem de
uurpartij. Dankzij winst in de twee an-
dere partijen werd het nog net een
nipte 5-4 overwinning. Jan Blok, speler
van Moerkapelle, verraste Léon Ja-
cobse. Na remise in de uurpartij pakte
hij de winst in de rapidpartij met een
door zijn tegenstander gemist mat. Na
verlies van de snelschaakpartij resul-
teerde ook dit duel in een 5-4 eind-
stand. Dezelfde uitslag werd ook
genoteerd voor de match tussen voor-
malig Messemaker speler Theo Huizer
uit Gouda en Arie Macdaniël sr. De
laatste trok aan het langste eind door
winst van de uurpartij. De rapidpartij
ging naar zijn tegenstander en bij het
snelschaak werd het remise. Een forse
7½-1½ winst was er voor Ad Multem.
Tegenstander Rien Duine kon alleen
de rapidpartij remise houden. Een  
5½-2½ winst was er voor Frank van de
Pavoordt tegen Wim Mulder dankzij
tweemaal remise en winst voor Frank
bij het snelschaak. Mick van den Berg
verloor tegen Leen Boonstra alleen de
rapidpartij en zegevierde dus met 6-3.
Het treffen dus Frank Visser en Sjaak
in ’t Veld stond voor later op het pro-
gramma, maar door omstandigheden
kon dit niet doorgaan en vervolgens
werd het duel door Sjaak met 9-0 ge-
wonnen gegeven. 
In de tweede ronde waren uiteindelijk
de uitslagen conform de ingeschatte
krachtverhoudingen. De favorieten
scoorden qua punten flink maar moes-
ten ook wel flink aan de bak. Dick Bac,
koploper na de eerste ronde, wist
tegen een zich adequaat verdedigende
Ad Multem met secuur spel zowel de
eerst als de snelschaakpartij te win-

nen. Maar Frank Visser werd de
nieuwe koploper. Ook hij moest tegen
de zich fel verdedigende Arie Macda-
niel alle zeilen bijzetten. En ook hij
moest een remise toestaan, al was dat
hier de snelschaakpartij. Frank van de
Pavoordt bleek in zijn match tegen
Mick van den Berg de bovenliggende
partij. In de uurpartij waren er nog wel
goede kansen voor Mick, maar door
slordig stukverlies keerden de kansen
en trok zijn tegenstander aan het lang-
ste eind. Dat deed hij ook in beide an-
dere partijen en dat resulteerde in een
9-0 zege. Een 100% score was er
zowel voor Henk Jan Evengroen als
voor Léon Jacobse. Tegen Rien Duine
had Henk Jan het alleen in de eerste
partij niet gemakkelijk. Voor Rien
gloorden zelfs remisekansen maar bij
de oplopende tijd volgden ook de fou-
ten. Ook Léon kreeg het tegen Arie
Macdaniel jr niet cadeau, maar trok
toch in alle partijen aan het langste
eind. Theo Huijzer gaf Pim te Lintelo
uitstekend partij. Het tweetal was als
laatste klaar en toen de kruitdampen
waren opgetrokken had Pim weliswaar
de eerste en de snelschaakpartij ge-
wonnen, maar moest hij de rapidpartij
aan Theo gunnen. Leen Boonstra,
Wim Mulder en Hans Lodeweges
vormden een drietalgroep. Wim was
met twee overwinningen en twee remi-
ses daarbij het meest succesvol met
Hans met een overwinning en drie re-
mises in zijn kielzog.
De resultaten van de derde ronde zijn
beslissend voor de plaatsing bij de
laatste acht die de laatste ronde strij-
den om de toernooiwinst. De afvallers
worden toegevoegd aan de Hoekveld-
groep. Niet alle duels konden op deze
speelavond plaatsvinden. Drie wed-
strijden moesten een week worden
verschoven. Dat betrof toevallig de
wedstrijden tussen zes kanshebbers
op de finaleplaatsen, Dick Bac tegen
Léon Jacobse, Frank Visser tegen
Frank van de Pavoordt en Ad Multem
tegen Henk-Jan Evengroen. Wim Mul-
der, nummer zeven na de tweede
ronde, had punten nodig om zich de
achtervolgers van het lijf te houden. In
Pim te Lintelo trof hij geen gemakke-
lijke tegen- stander. De uurpartij werd
met remise afgesloten en daarmee
waren twee punten binnen. De twee
overige partijen werden verloren. Bij
het snelschaak, goed voor twee pun-
ten, viel Wim’s digitale vlag net een se-

conde eerder
dan die van Pim.
Een forse 9-0,
en daarmee
zeker van een fi-
naleplaats, was
er voor Theo
Huijzer. Die 9-0
was wel wat ge-
flatteerd door
een paar forse
missers van te-
genstander Jan
Blok in voor hem
lang niet slechte
stellingen. Ook Mick van den Berg en
Arie Macdaniël sr hadden nog een
kleine kans. Na remise in de uurpartij
verspeelde Arie zijn kans door verlies
van de rapidpartij. Winst bij het snel-
schaak had Mick nog boven Wim Mul-
der doen eindigen. Het werd echter
remise en daarmee was ook zijn kans
verkeken. Hans Lodeweges had tegen
Arie Macdaniël een forse overwinning
nodig. Na winst in de uurpartij zat dat
er nog in, maar die werd gevolgd door
twee remises en de 6½-2½ bleek ach-
teraf niet genoeg. Voor de overigen
telde alleen puntenwinst voor een
goede uitgangspositie voor de strijd
om de Hoekveldtrofee. Gerard van der
Wouden deed hier goede zaken met
een 9-0 tegen Leen Boonstra en Aad
van den Berg was de sterkste in een
driekamp met Rien Duine en Sjaak  
in ’t Veld. 
Aan het slot van de avond bleek dat
vier van de kanshebbers die nog moes-
ten spelen toen al verzekerd waren van
een plaats bij de laatste acht. Ad Mul-
tem had tegen Henk-Jan Evengroen
minimaal 3½ punten nodig anders was
de achtste plaats voor Wim Mulder. Die
punten kwamen er niet. Henk-Jan
maakte met een tweede 9-0 zege zijn
favorietenrol waar. Hij moest er echter
flink voor aan de bak. Ad gaf goed partij
en had zowel in de uur- als in de rapid-
partij reële remisekansen. Minder goed
verging het Dick Bac die dankzij een
misser van Léon Jacobse nog wel de
uurpartij kon binnenhalen, maar in de
twee andere partijen geen voet aan de
grond kreeg. Frank van de Pavoordt
tenslotte was de sterkste in het duel
met Frank Visser. Winst in de uurpartij
en remise bij het snelschaaktoetje was
goed voor een 5-4 zege.
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frank visser aan kop in 50e toernooi om de zilveren dame



De stand in de finalegroep is nu:
60 min 20 min 5 min afw Totaal

1 Frank Visser 8 9 4 21
2 Dick Bac 12 4½ 4 20½
3 Henk-Jan Evengroen 8 6 4 2 20
4 Frank vd Pavoordt 10 4½ 5 19½ 
5 Léon Jacobse 6 6 6 18

Pim te Lintelo 6 6 6 18
7 Theo Huizer 4 9 3 16
8 Wim Mulder 4 8¼ 0 12¼

In de tweede ronde waren de tegen-
standers meer aan elkaar gewaagd,
geen 100% scores ditmaal. Veel span-
ning bij Frank Penders tegen Stefan
Lipschart, Frank won de eerste partij
en Stefan de andere twee. Bij Teus
Boere en Casper de Pijper een soort-
gelijk beeld. Hier pakte Casper met
een onverwachts mat de winst in de
eerste partij maar corrigeerde Teus het
beeld in de andere twee partijen. Panc

Vink liet tegen Nanne Uitenbroek weer
virtuoos spel zien maar moest de pun-
ten voor een groot gedeelte bij Nanne
laten Alleen in de snelschaakpartij was
Panc succesvol. Aad van der Meer,
Neal Twigt en Bastiaan Rietveld vorm-
den hier een drietalgroep. Neal en Aad
waren het meest succesvol met elk
drie overwinningen. 
In de derde ronde veroverde Aad van
der Meer een flinke voorsprong door
een 7-2 zege tegen Stefan Lipschart.
De tweede plaats is voorlopig voor Niel
Twigt die Jan van den Dorpel in hoog
tempo aftroefde en met 8-1 won. Frank
Penders verloor tegen titelverdediger
Nanne Uitenbroek alleen de uurpartij
en won dus met 5-4. Ditmaal wel weer
een 9-0, voor Panc Vink tegen Ton van
Smirren. Frans Dubois en Teus Boere
deelden de eerste plaats in een drie-
kamp met Bastiaan Rietveld die alleen
Frans eenmaal wist te kloppen. (Aad)
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Vanaf de vierde ronde gaan in de strijd
om de Hoekveldtrofee de afvallers uit
de eerste groep meespelen in de
Hoekveldgroep en in die vierde ronde
mogen die ook nog eens niet tegen el-
kaar uitkomen. Het gaat dus in de eer-
ste drie ronden om een goede klas-
sering voordat die afvallers instromen.
In de eerste ronde kon viermaal een  
9-0 worden geboekt, voor Aad van der
Meer tegen Teus Boere, voor Stefan
Lipschart tegen Bastiaan Rietveld,
voor Jan van den Dorpel tegen Ton
van Smirren en voor Frank Penders,
ex lid van De IJssel, tegen Casper de
Pijper. In een driekamp klopte Neal
Twigt zowel Panc Vink als Peter Kool-
mees en was Panc tweemaal de sterk-
ste in zijn partij tegen Peter.
Titelverdediger van de Hoekveldtrofee
Nanne Uitenbroek uit Boskoop was
verhinderd en ook hij start dus met
puntenachterstand.  

Stand in de derde ronde na toevoeging van de afvallers uit de eerste groep (*):

60 min 20 min 5 min afw Totaal

1 Dick Bac 12 4½ 4 20½
1 Aad vd Meer 6 12¾ 4 22¾
2 Neal Twigt 18¼ 1 19¼
3 Frank Penders 8 6 4 18
4 Stefan Lipschart 6 6 4 16
5 Panc Vink 4 7½ 4 15½
6 Nanne Uitenbroek 8 3 2 13
7 Hans Lodeweges * 4 7,1 1 0 12,1
8 Mick vd Berg * 6 3 3 12
9 Jan vd Dorpel 4 3 3 2 12
10 Gerard vd Wouden * 4 3 2 2 11
11 Aad vd Berg * 6¾ 4 10¾
12 Teus Boere 0 8,6 2 10,6
13 Arie Macdaniël sr * 6 0 3 9
14 Ad Multem * 4 3 2 9
15 Frans Dubois 5,6 2 7,6
16 Jan Blok * 2 3 0 2 7
17 Arie Macdaniël jr * 4 1½ 1 6½
18 Casper de Pijper 4 0 0 2 6
19 Rien Duine * 0 6 0 6
20 Sjaak in 't Veld * 0 2¼ 0 2 4¼
21 Leen Boonstra * 0 4,1 0 4,1
22 Bastiaan Rietveld 0 2¼ 0 2¼
23 Ton van Smirren 0 0 0 2 2
24 Peter Koolmees 0 0 0



Gouwenaar Theo Huizer schaakte vele
jaren bij Krimpen a/d IJssel en daarna
bij Messemaker 1847. Inmiddels is hij
al weer geruime tijd clubloos. Het toer-
nooi om de Zilveren Dame vond hij
een geschikt toernooi om weer eens
wat in clubverband te schaken. En met
succes, want na de derde rond kan hij
aan de slag in de finalegroep. In die
derde ronde kruiste hij de degens met
stadgenoot Jan Blok, actief bij Moerka-
pelle. De uurpartij vond hij een interes-
sant hoofdgerecht. Hieronder zijn
commentaar.

Jan Blok - Theo Huizer

1.d4 Pf6 2.Pf3 d6 3.c4 e6 4.Pc3 Le7
5.e3 0–0 6.Ld3 c5 7.0–0 Pc6 8.a3 a6
9.De2 Te8 10.Td1 cxd4 11.exd4 Lf8
12.Dc2 g6 13.h3 e5 14.d5 Pe7 15.Te1
Dc7 16.Lg5 Lg7 17.Dd2 Ld7 18.Tac1
Tac8

Wit is in het voordeel en had dit hier
met 19 Lxf6 Lxf6 20.Pe4 Lg7 21.c5!
kunnen uitbouwen. 19.Lh6? Pf5
20.Lxg7 Kxg7 21.Pe4 Pxe4 22.Lxe4
Dd8 23.Dd3 Ph6 24.Db1? De dame
moet weg, maar dit is geen goede
plaats, want na 24…f5 25.Lc2 sneu-
velt pion c4. 25…Txc4 26.Lb3 Txc1
27.Txc1 e4 28.Pd2? Een zet die de
stelling nog meer verzwakt. Pd4 lijkt
een betere optie. 28…Db6 29.Tc3 e3
30.fxe3

‘Mijn voorgenomen zet 30. ... Te3:
voerde ik niet uit, omdat ik in een vlaag
van verstandsverbijstering 31. Pc4 als
bedreigend ervoer. Ik dacht na Te1+
de dame te verliezen, maar dat kan
met dubbelschaak natuurlijk helemaal
niet’ aldus Theo. 30..Lb5? 31.De1 f4
32.Kf2?? Verliest op slag, na Kh2 of
a4 is het nog niet direct verloren.
32..fxe3+ 33.Txe3 Pf5 34.Pc4 Lxc4
(0–1)

Ook de rapidpartij werd een boeiend
gevecht. Jan dacht met een matdrei-
ging gevaar te stichten, maar zag
daarbij over het hoofd direct zelf mat-
gezet te worden. In de snelschaakpar-
tij verloor hij een pion en gaf daarna
onnodig een stuk weg. Toen een vol-
gende pion sneuvelde gaf hij op. Al
met al een maximale maar wel geflat-
teerde overwinning. (Theo)
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theo huizer debuteert in finalegroep

nek-aan-nek-race om clubtitel

Pim te Lintelo leek na 15 speelronden
met een flinke puntenvoorsprong op
zijn naaste achtervolgers goed op weg
naar prolongatie van zijn clubtitel maar
inmiddels acht ronden verder is zijn
voorsprong toch wat geslonken. Léon
Jacobse zit hem op de hielen. Onder-
ling speelden zij remise, maar Léon
won met een stuk achter wel van
Frank Visser terwijl Pim met twee pion-
nen voor niet verder kwam dan remise.
Frank moest nog een tweede nul in-
casseren, voor de tweede maal dolf hij
het onderspit tegen Gerard van der
Wouden. Zijn achterstand op beide
koplopers bedraagt nu meer dan twee
honderd punten. Dankzij zesmaal
winst in acht partijen steeg Wim Mul-

der van plaats acht naar plaats vier.
Op circa honderd punten achterstand
op plaats vijf tot en met zeven met ge-
ringe puntenverschillen Aad van den
Berg, Mick van den Berg en Gerard
van der Wouden. Door winst van drie
van de vier van zijn partijen verdiende
Aad vijf plaatsen, van tien naar vijf.
Zowel Mick als Gerard consolideerden
hun posities. Mooie winstpartijen van
Gerard tegen Frank en Ad, daarmee
sloot hij toch nog met een vijftig pro-
cent score af. Veel verliespartijen voor
Hans en Ad en daardoor kelderden zij
beiden vier plaatsen op de ranglijst.
Rien Duine won vier van zijn zes par-
tijen en heeft hen inmiddels achter-
haald. Een curieus geval van

weggeefschaak (dame) kostte hem de
partij tegen Aad. Op de grens van de
negenhonderd punten vervolgens de
Macdaniëls. Met zijn score van 1½ uit
6 verspeelde senior een paar plaatsen.
Het tweede deel van de ranglijst wordt
aangevoerd door Sjaak in ’t Veld, Teus
Boere en Leen Boonstra. Een plaats
bij de eerste tien op de eindranglijst zal
voor hen lastig worden. Met 4 uit 7
boekte Teus van hen het beste resul-
taat. De beiden anderen moesten het
doen met een vijftig procent score.
Vanaf plaats zeventien een forse
staartgroep aangevoerd door Aad van
der Meer. Ook hier weinig verschui -
vingen op de ranglijst. Zowel Aad als
Stefan Lipschart en Panc Vink hand-



haafden hun posities. Alleen Jan van
den Dorpel verdiende met zijn 4 uit 5
een paar plaatsen. Met 2½ uit 3 ver-
kleinde Frans Dubois zijn puntenach-
terstand. Minder goed verging het
Casper de Pijper, twee nederlagen en
vervolgens vanwege complicaties bij

een operatie, op non actief. Gastspeler
Theo Huizer speelde twee partijen om
sfeer te proeven. Tegen Leen met
goed resultaat, maar het snelle tempo
tegen Neal Twigt lag hem niet. Hij was
niet de enige, alleen Jan wist de jeugd-
kampioen te kloppen. Minimale scores

vervolgens aan de staart van de rang-
lijst. Ton van Smirren boekte met al-
leen een remise tegen Frans, ½ uit 6.
Bastiaan kwam tot 2 uit 8 met winst
tegen Ton en Peter Koolmees in de
enige keer dat die van de partij was. 
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gr resultaten ronde 16 t/m 23 gt avc na club waarde totaal

rating getal score

1 Pim te Lintelo (PL) A FV ½, AM 1, LJ ½, WM 1 1x 3x** 2037 105 1540

2 Léon Jacobse (LJ) A FV 1, HL 1, PL ½, AM 1 1x 1x 2x* 2033 105 1475

3 Frank Visser (FV) A LJ 0, PL ½, WM 1, HL 1, GW 0 1x 2x* 1885 86 1270

4 Wim Mulder (WM) A GW 1, AMC 1, RD 1, FV 0, AB 1, MB 1, HL 1, PL 0 1802 77 1143

5 Aad vd Berg (AB) B AMC 1, RD 1, WM 0, AMCj 1 2x 2x* 1731 70 1058

6 Mick vd Berg (MB) B HL ½, WM 0 2x 4x** 1756 72 1055

7 Gerard vd Wouden (GW) B WM 0, RD 0, AMC ½, AM 1, FV 1 1x 2x 1727 69 1020

8 Hans Lodeweges (HL) A MB ½, LJ 0, FV 0, WM 0 4x* 1752 72 978

9 Rien Duine (RD) B GW 1, WM 0, AB 0, TB 1, AMCj 1, AMC 1 2x 1686 65 958

10 Ad Multem (AM) A PL 0, GW 0, LJ 0 1x 4x 1697 66 927

11 Arie Macdaniël (AMC) B WM 0, AB 0, GW ½, AMCj 0, SV 1, RD 0 2x 1639 61 919

12 Arie Macdaniël jr (AMCj) C LB 1, TB 1, AMC 1, RD 0, AB 0 3x 1630 61 891

13 Frank vd Pavoordt (FP) A 1x 7x* 1722 69 871

14 Sjaak in 't Veld (SV) B TB ½, SL 1, AMC 0, LB ½ 2x 2x* 1536 53 753

15 Teus Boere (TB) D PV 1, AMCj 0, SV ½, RD 0, AvM 1, LB ½, BR 1 1x 1473 49 72

16 Leen Boonstra (LB) B AMCj 0, TH 0, SL 1, TB ½, SV ½ 3x 1478 49 719

17 Aad vd Meer (AvM) C TS 1, TB 0, TS 1, NT 0 1x 1x 3x 1378 43 633

18 Stefan Lipschart (SL) C CP 1, LB 0, SV 0, BR 1 2x 2x 1383 43 629

19 Jan vd Dorpel (JD) D BR1, TS 1, CP 1, NT 1, FD 0 2x 1x 1393 44 618

20 Panc Vink (PV) C TB 0, NT ½, BR 1, TS 1 1x 3x* 1389 44 613

21 Frans Dubois (FD) C BR 1, TS ½, JD 1 1x 1x 3x 1416 45 612

22 Theo Huizer (TH) C NT 0, LB 1 1518 52 608

23 Casper de Pijper (CP) C SL 0, JD 0 1x 5x 1319 40 578

24 Neal Twigt (NT) D TH 1, BR 1, PV ½, JD 0, AvM 1 1x 2x 1327 40 570

25 Ton van Smirren (TS) D AvM 0, BR 0, JD 0, FD ½, AvM 0, PV 0 2x 1161 32 446

26 Bastiaan Rietveld (BR) D JD 0, PK 1, NT 0, FD 0, TS 1, PV 0, SL 0, TB 0 1111 30 426

27 Peter Koolmees (PK) D BR 0 7x* 1069 28 245

gt=geen tegenstander, avc= afwezig voor club, na=niet aanwezig, *=geen deelname vanwege k.o.- of  ZD-toernooi.
Winnaars tweede periode (ronde 9 t/m 16): Pim te Lintelo (A), Mick van den Berg (B), Arie Macdaniël (C) en 
Casper de Pijper (D).

uit de media

Opvallend was het dankwoord van
Carlsen tijdens de prijsuitreiking na de
wk match. Een prijsuitreiking die werd
bijgewoond door de Russische presi-
dent Poetin en FIDE president Ily-
umzhinov. Het ging er vooral om wat
hij niet zei. ‘Allereerst heel veel dank
aan de organisatoren, AGON (spon-
sor) en de Russische Schaakfedera-
tie’, aldus Carlsen. ‘De organisatie was
erg goed en mijn team en ik zijn op de
best mogelijke manier behandeld.
Dank aan mijn team, iedereen die mij
geholpen heeft – mijn vader, mijn se-
condanten, de rest van mijn familie, de
dokter en de kok’. Zijn dokter en de
kok? Op dit moment begon ik mij af te
vragen of wanneer hij de andere per-

sonen op het podium zou noemen,
aldus de Engelse journalist Tim Wall in
New In Chess 2014/8.Carlsen ver-
volgde met ‘Dank ook aan mijn ge-
waardeerde tegenstander Mr. Anand,
die alles gaf tijdens deze match. Het
was een plezier met je te strijden en ik
wens je het beste voor de toekomst.’
Tim Wall: ‘Op dit punt, toen het defini-
tief duidelijk werd dat Carlsen Presi-
dent Poetin, Ilyumzhinov en de FIDE
niet ging bedanken, leken die beide
mannen duidelijk niet op hun gemak.
Ilyumzhinov verbleekte enigszins en
Poetin’s kaken gingen zelfs een mo-
ment van elkaar.’ Carlsen eindigde
met: ‘En als laatste maar zeker niet de
minste dank aan alle schaakfans die

de match over de gehele wereld volg-
den. Dit is allemaal voor jullie!’
Bewust of onbewust niet genoemd?
Dat was de vraag na afloop. Het was
niet zijn bedoeling onbeleefd te zijn,
aldus het commentaar van zijn mana-
ger. In het algemeen geeft hij er de
voorkeur aan politieke zaken niet aan
te roeren. De Russische media ne-
geerden Carlsen’s omissie en focusten
in plaats daarvan op de aanwezigheid
en associatie van Poetin met het WK. 

Volgend jaar begint een exclusieve
toernooienreeks à la de Golden
League in de atletiek, waarvoor alleen
de hoogst geklasseerde spelers zullen
worden uitgenodigd. Gert Ligterink



heeft zijn twijfels: ‘ De deelnemers en
vooral de winnaar van het eindklasse-
ment gaan een paar jaren zonder fi-
nanciële zorgen tegemoet. Drie al
bestaande elitetoernooien in Stavan-
ger, Saint Louis en Londen doen mee
aan de Golden League. Jakarta wordt
genoemd als mogelijke vierde speel-
stad. Een rol voor de wereldschaak-
bond FIDE komt niet voor in de
plannen, die de zegen hebben gekre-
gen van Gari Kasparov. 
Omdat de herinnering aan de ellendige
gevolgen van Kasparovs experiment
met zijn privébond PCA nog vers is,
wacht ik de ontwikkelingen met ge-
mengde gevoelens af. Omdat de
grootmeesters ontevreden zijn over de
wijze waarop de FIDE de WKcyclus or-
ganiseert, is het gevaar niet denkbeel-
dig dat een nieuw conflict tussen de
bond en de topspelers zal uitbreken.
Zeker als de winnaar van de Golden
League naar voren mocht worden ge-
schoven als de legitieme uitdager van
de wereldkampioen. Wijk aan Zee ont-
breekt in het rijtje kandidaat-organisa-
toren van de Golden League. Het
Tata-toernooi is autonoom en wil dat
altijd blijven. Nooit zal het zich een for-
mule laten opdringen, waarin slechts
plaats is voor tien niet zelf gekozen
deelnemers.’ (Volkskrant 7/2)

Kunnen schaaktoppers nog zonder
computers? Hans Ree in de NRC
(2/12): ‘Topspelers bereiden hun ope-
ningen met hun computers zo minuti-
eus voor, dat ze onmogelijk alles
kunnen onthouden wat ze hebben be-
dacht. De website Chess Curiosities
van Tim Krabbé geeft onder de titel Fi-
scher Random, anyone? een amu-
sante verzameling citaten van
topschakers die lieten weten dat ze
partijen verloren hadden doordat ze
hun eigen analyses waren vergeten.
Garri Kasparov blijkt niet alleen een
pionier van de computergestuurde
openingsanalyses te zijn geweest,
maar ook van het vergeten van die
analyses. In 1995 verloor hij van Joel
Lautier en van Jeroen Piket. De zetten
stonden naar zijn eigen zeggen al in
zijn notebook, maar hij was ze ver -
geten.
Sindsdien zijn vele grote schakers
hem in zijn vergeetachtigheid gevolgd.
Onlangs in Zürich overkwam het Ser-
gei Karjakin, een dag nadat het Aro-
nian tegen Anand was overkomen.
Tegen Hikaru Nakamura speelde Kar-
jakin een hyperscherpe openingsvari-
ant waarvan hij wist dat die tot remise

moest leiden, alleen merkte hij onder-
weg dat hij vergeten was hoe dat pre-
cies moest. Na die partij twitterde
Karjakin: „De ergste manier om een

partij te verliezen is als je weet dat de

variant tot remise leidt, maar vergeten

bent hoe dat gaat en dan meteen in

een verloren stelling terecht komt.”

De topschakers hebben hetzelfde pro-
bleem als moderne inlichtingendien-
sten. Ze verdrinken in de big data van
hun computers, maar zonder die com-
puters gaat het ook niet meer.’

Dankzij een winstpartij in de eerste
ronde van het Grand Prix toernooi in
Tbilisi werd Anish Giri het negende lid
van de 2.800+ club. Niet zo lang gele-
den was het passeren van de grens
van 2.800 ratingpunten voorbehouden
aan wereldkampioenen, maar die tijd
is voorbij. Twee dagen later was Giri's
prestatie oud nieuws, toen de Ameri-
kaan Hikaru Nakamura zich aan-
meldde als tiende clublid. Bijzondere
voorrechten hebben de leden van het
exclusieve gezelschap niet, al is het
mogelijk dat zij op grond van hun hoge
rating toegang krijgen tot het volgende
kandidatentoernooi in 2016. Er zijn en-
treebewijzen gereserveerd voor de
twee spelers die op de twaalf maande-
lijkse lijsten van 1 januari tot en met 1
december 2015 gemiddeld de hoogste
rating hebben. (Gert Ligterink, Volks-
krant 21/1)

Op ChessBase (25/2) een artikel van
Albert Silver over schaakspelen voor
‘the rich and the famous’. Het duurste
spel in de serie is ‘The Art of War’
schaakbord en spel, op maat gemaakt
en ingelegd met goud, rhodium en
kostbare juwelen. The Art of War set
wordt gekenmerkt door een elegant in-
gelegd handgemaakt schaakbord
voorzien van gouden handgrepen ver-
rijkt met een lichtgevend 21 juwelenar-
rangement. Kosten: 1 miljoen dollar.

Het Europees kampioenschap scha-
ken (23/2-8/3) was niet iets waar de

media warm voor liepen. Via google
vind je bij ‘EK schaken’ alleen een ver-
wijzing naar de KNSB site. Met de toe-
voeging ‘Jeruzalem’ een betere score,
vooral resultaten van de Zeeuwse
schaker Ducarmon via Zeeuwse
media, maar naast de officiële website
blijft het daar ongeveer bij. ‘Een Euro-
pese titel staat leuk op het cv, meer
niet’, schreef Gert Ligterink in zijn ru-
briek in de Volkskrant van 14/3. ‘Sinds
de première van het jaarlijkse EK-toer-
nooi in 2000 zijn zestien verschillende
spelers kampioen geworden. Hoewel
het succes het cv van de winnaar geen
kwaad doet, is het allerminst een ga-
rantie voor een financieel onbezorgde
voortzetting van het schakersleven.
Meer dan een uitnodiging voor de
tweede groep van het Tata-toernooi zit
er meestal niet in. De reden van de on-
derwaardering is simpel: het EK is het
kampioenschap van de subtop. Spe-
lers als Carlsen, Caruana of Giri mij-
den het toernooi omdat ze er weinig
kunnen winnen en veel (ratingpunten)
kunnen verliezen. Ze weten uit erva-
ring dat een sterke Europese subtop-
per op zijn beste dagen iedere
tegenstander kan verslaan’,aldus Lig-
terink. De Europoese wereldtoppers
waren dan ook niet van de partij. Dit
ondanks dat de eerste 23 deelnemers
zich plaatsen voor de World Cup waar
twee plaatsen voor het kandidatentoer-
nooi zijn te verdienen. De deelnemer
met de hoogste rating is de Tsjech Na-
varra met 2735, nummer 22 op de
FIDE ratinglijst. Hij werd tweede. De
eerste plaats ging naar de nummer 37
van de startlijst de Russische groot-
meester Evegeniy Najer (2634). Hij
was de enige die 8 uit 11 scoorde, een
halfje meer dan Navarra en de Rus
Denis Khismatullin. De beste Neder-
lander was op plaats 60 Robin van
Kampen.

17 maart startte in Sochi in Rusland
het k.o. toernooi met 64 deelneem-
sters om de wereldtitel bij de vrouwen,
echter zonder wereldkampioene Hou
Yifan. Het toernooi zou oorspronkelijk
vorig jaar oktober plaatsvinden, maar
werd een paar weken voor de start
door de FIDE geannuleerd. Toen de
nieuwe speeldatum werd aangekon-
digd had de wereldkampioene haar
deelname aan het schaakfestival in
Hawaï al vastgelegd. De huidige we-
reldkampioene, die onlangs de num-
mer één positie op de ratinglijst voor
vrouwen overnam van Judith Polgar
en ongeveer honderd punten voor
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staat op nummer drie Humpy Koneru,
zal dus haar titel verliezen. Als winna-
res van het GP klassement mag zij in
oktober 2015 de nieuwe wereldkampi-
oene wel uitdagen voor een match om
de wereldtitel en kan dan haar titel
wellicht heroveren. Die nieuwe wereld-
kampioene werd niet Koneru, maar
Mariya Muzychuk uit Oekraïne die in
de finale van het k.o. toernooi de Rus-
sische Natalia Pogonina de baas was.
(Chess Vibes 16/3)

De winst van Woerdenaar Erwin l’Ámie
met 8,5 uit 10 van het open toernooi
van Reykjavik werd met trots gemeld
in het AD Groene Hart (19/3). Door
overwinningen in de achtste en ne-
gende ronde kwam hij anderhalf punt
voor, waardoor hij het zich kon veroor-
loven de laatste ronde van Eljanov te
verliezen. Een geweldig resultaat voor
de Woerdenaar, die elfde geplaatst
was maar diverse hoger gerankte
grootmeesters (o.a. Mamedyarov) ver-
sloeg en met een TPR van 2826 waar-
schijnlijk het beste resultaat uit zijn
carriere haalde.
Het toernooi telde 276 deelnemers
waarvan ruim 150 met een rating
boven de 2000 met als toppers Mame-
dyarov (2756), Navarra (2736) en Elja-
nov (2727). 

‘Kabinet moet schaken om senaat mee
te krijgen’, aldus een ondertitel van
een artikel in het AD van 21 maart over
nieuwe meerderheden in de eerste
kamer naar aanleiding van de verkie-
zingsuitslag. Het artikel ging vergezeld
van een tekening met een schaakbord
waar de stukken voorzien waren van
hoofden van politieke kopstukken. Min-
der over schaken, maar wel over poli-
tiek ging op 23 maart een artikel over
Gary Kasparov die Nederland aan-
deed om o.a. in het tv programma Bui-
tenhof zijn gram te uiten over zijn
aartsvijand Poetin. Bert Lanting
meldde op de webeditie van de Volks-
krant: Aan remises doet voormalig we-
reldkampioen schaken niet, nu hij het
tegen de Russische president Poetin
opneemt. Net als vroeger op het
schaakbord geeft de Russische oppo-
sitieleider, die naar New York moest
uitwijken, de voorkeur aan een agres-
sieve speelstijl. Want hij is ervan over-
tuigd dat Poetin niet alleen een gevaar
voor Rusland is, maar voor heel Eu-
ropa. 'Aanval is altijd het beste ant-
woord op een aanval'.

Bij de mooiste clubnamen van Neder-
land (Hans Klippus, AD 28/3) ook en-
kele schaakclubs. Bij de rubriek
‘Dieren’ op de eerste plaats van zijn
top tien Het Briesende Paard de
schaakvereniging uit Urk en bij de ru-
briek ‘Simpel’ op plaats acht Het Dikke
Torentje uit Eemnes. Bij de rubriek ‘Af-
kortingen’ tussen overwegend voetbal-
clubs op plaats vijf ook een
schaakclub, SOPSWESP ’29 wat staat
voor Samen Op Pad Spelen Wij Een

Potje Schaak. De ’29 in de naam wijst
niet op de oprichtingsdatum, maar op
29 februari. De club bestaat bijna 15
jaar en heeft geen thuishaven en
speelt alleen uitwedstrijden. Omdat er
toch geen clubhuis was, kon de vesti-
gingsplaats vrijelijk worden bepaald.
De keuze viel op Oud-Valkeveen (ge-
meente Naarden). Dit kinderparadijs is
bekend vanwege een pannenkoeken-
huis annex speeltuin. De club speelt in
de SGS (Sticht Gooise Schaakbond).
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