
IJsselschaak 111

augustus 2016



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 : zie wedstrijdleider extern

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 rsb voorjaarsvergadering

de ijssel v1 sluit af met fikse 
nederlaag

voor het eerst doorgeefschaak bij
de ijssel

frank van de pavoordt winnaar 
k.o.-beker

henk-jan evengroen oppermachtig
op 21e vink zuidplas top 12 schaak-
toernooi

Léon Jacobse prolongeert club -
kampioenschap

herinnering aan kortsjnoi

jeugd sluit af met ‘leve de koningin’
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IJsselschaak 111 augustus 2016
Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Panc Vink, Mick van den Berg en Léon Jacobse

Bij de voorplaat:

Toernooiflits Vink Top-12: vlnr. Hugo
van Elteren, Tjerk Tinga en winnaar
Henk-Jan Evengroen.



De redactie vertoefde in juli elders
derhalve verschijnt dit laatste num-
mer van het schaakseizoen
2015/16 als het nieuwe seizoen al
bijna is gestart. 
In dit nummer worden zoals ge-
bruikelijk aan het slot van het sei-
zoen diverse winnaars in het
zonnetje gezet. In de meeste ge-
vallen was er sprake van een her-
haling van zetten. Zoals in het 21e
VINK Zuidplas Top 12 toernooi
waarin Henk-Jan Evengroen voor
de vijfde maal de wisselbeker in de
wacht sleepte. Hij was niet de
enige winnaar, zoals blijkt uit het
verslag van dit door de deelne-
mers zeer gewaardeerde toernooi.
Dezelfde winnaar werd eveneens
opnieuw gekroond als nummer
één van het toernooi om de Zilve-
ren Dame. Ook hier was het zijn
vijfde zege. Bij de strijd om de
troosttrofee, het hoekveld, een
spannende finale waarin de jeugd
zegevierde over de routine. Ook bij
de strijd om de clubtitel prolon-
geerde de clubkampioen zijn titel.
Geen spannende finish ditmaal.
Dat was het wel om de andere po-
diumplaatsen. 
Nieuw was de winnaar van de k.o.-

beker. Die had Vrouwe Fortuna op
zijn hand toen zijn tegenstander in
de halve finale verzuimde te win-
nen. Nieuw waren ook de winnaars
van het doorgeefschaak. Dat kon
ook niet anders want het stond dit
seizoen voor het eerst op het pro-
gramma. Een omstreden discipline
binnen de schaaksport, waartegen
een Nederlandse grootmeester
ooit een vlammend protest richtte,
leert het artikel.  
Diezelfde Nederlandse grootmees-
ter staat centraal in een bijdrage
over een fictieve tweekamp in
1976. Die strijd werd in 24 sonnet-
ten beschreven waarvan er twee
ter illustratie zijn opgenomen.
Aandacht is er voorts voor de laat-
ste resultaten in de RSB competi-
tie. Het betreft het enige viertal dat
geen kampioen werd. Natuurlijk is
er ook de historische ranglijst die
meldt dat De IJssel inmiddels 957
RSB wedstrijden speelde. Nummer
een op de lijst was in 329 van die
wedstrijden van de partij.  
Op een later tijdstip dan voor-
gaande jaren ook aandacht voor
de ratingontwikkeling bij De IJssel.
De hoogst genoteerde IJsselspeler
op de Nederlandse ratinglijst is de

clubkampioen op plaats1709. De
hoogste ratingwinst was voor de
topscorer van De IJssel 2, 121
punten maar liefst.
De legendarische Viktor Kortsnoj is
overleden. Ter herinnering aan
hem een bijdrage van een clublid
die hem in 1976 partij gaf in een si-
multaanwedstrijd. Dat clublid ziet
er na 40 jaar inmiddels niet meer
hetzelfde uit, maar de partij is na-
tuurlijk nog steeds hetzelfde. 
Voorts nog het nodige nieuws van
de vergadertafels, de laatste activi-
teiten bij het jeugdschaak en uiter-
aard  nieuws uit de media. Dat
laatste betreft o.a. Short en de
wraak van de vrouwen, de succes-
sen van Messemaker 1847, het
kampioenschap van de USA in een
nieuw jasje, Sex goed voor je ra-
ting of juist niet?, Kasparov nog
steeds goed bij de les en wel of
geen kansen voor Karjakin tegen
Carlsen. 
De redactie wenst een ieder weer
veel leesplezier met dit nummer of
de kleureneditie op de website.
Het volgende nummer zal naar
verwachting in November verschij-
nen. Bijdragen hiervoor zijn als al-
tijd van harte welkom. 
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van de redactie

leden tevreden over verenigingsprogramma

Voorafgaande aan de snelschaakwedstrijd bij de seizoensafsluiting op 27 juni zoals gebruikelijk een le-
denvergadering met een evaluatie van het afgelopen seizoen. Grote tevredenheid bij de aanwezige leden
over de competities en toernooien. Suggesties waren er met betrekking tot een alternatief voor de prijzen
voor de periodetitels in de clubcompetitie. Het doorgeefschaak, afgelopen jaar voor het eerst op het pro-
gramma, werd  zeer gewaardeerd. Wellicht twee (woensdag)avonden? Nieuwe ideeën waren een Fischer
Random Chess toernooi en het deelnemen met een combinatieteam van de Zuidplasverenigingen in de
viertallencompetitie als dit reglementair mogelijk is. 
Een welverdiend applaus was er voor de inzet van jeugdleider Casper de Pijper. Mede dankzij zijn 
activiteiten komt het jeugdschaak weer wat tot leven. Hulp voor het komende seizoen is gewenst. Een
flexibel hulpteam kan dan nuttig zijn. Of wellicht samenwerking met de andere Zuidplasverenigingen? 
De voorzitter meldde zijn aftreden en deed een beroep op de leden voor assistentie van de secretaris.
Gezien de continuïteit in de toekomst is het nuttig om ervaring op te doen bij de organisatie van de di-
verse clubactiviteiten. (Aad)



Een slechts ten dele gevulde zaal 
illustreerde de matige belangstelling
van de RSB-verenigingen voor de
173e Algemene Vergadering van de
RSB op 11 mei in Capelle a/d IJssel.
Hieronder de hoofdzaken die de revue
passeerden.

In de begroting voor het komende sei-
zoen geen opvallende wijzigingen. Een
verwacht tekort van ca 900 euro noopt
niet tot extra voorzieningen. Des -
ondanks gaat de RSB-contributie wel
omhoog, dit vanwege de jaarlijkse in-
flatiecorrectie bij de KNSB van 0,6%
en een gedeeltelijke doorberekening
van een eerdere slechts ten dele door
de RSB doorberekende contributiever-
hoging van de KNSB in 2013 van 
0,68 euro. De contributie voor senioren
gaat daardoor van 43,40 naar 44,32
euro en voor junioren van 22,00 naar
22,46 euro.

Wordt georganiseerd schaken duur?
Dat dreigt nu de KNSB door minder
subsidie en een dalend ledenaantal
kampt met teruglopende inkomsten.
Inkrimping van het personeelsbestand
op het Bondsbureau volstaat op dit
moment, maar op langere termijn lijkt
contributieverhoging mogelijk oplo-
pend tot 10 euro onvermijdelijk. In hoe-
verre en in welke mate dat nodig is
doet de vraag rijzen bij het RSB be-
stuur hoe het is gesteld met de taak-
verdeling tussen landelijke bond, de
regionale bonden en de verenigingen.
Er is behoefte aan een uitgewerkte
visie. Daarnaast is er eveneens be-
hoefte aan een document waarin wordt
uiteengezet wat een individueel lid te-
rugziet voor de ruim 40 euro die hij/zij
via de RSB aan de KNSB betaalt. Wat
doet de KNSB daarvoor en wat kost dit
per individueel lid. 
De vergadering deelde het standpunt
van het bestuur in afwachting van de
gevraagde info niet in te stemmen met
extra verhoging boven de inflatiecor-
rectie zolang de info niet beschikbaar
wordt gesteld en zich pas hierna nader
over zal beraden.  

Vanwege teruglopende deelname aan
de regionale competitie, vooral in
Noord-Nederland en Zeeland heeft de
KNSB het idee gelanceerd om de lan-
delijke competitie met een of meer
klassen uit te breiden en deze los te
koppelen van de regionale competitie.
Verenigingen kunnen in dat geval
zowel aan de landelijke als regionale
competitie deelnemen. Voor deelname
aan de landelijke competitie betekent
dit dat er dan op zaterdag gespeeld
moet worden. In een enquête van de
KNSB waaraan 8% van de leden deel-
nam, bleek een ruime meerderheid
voorstander van dit idee. 
RSB competitie- en wedstrijdleider
Arian Rutten informeerde de vergade-
ring over de plannen en mogelijke
voor- en nadelen voor RSB verenigin-
gen. Een voordeel is natuurlijk dat lief-
hebbers meer kunnen spelen. Nadelen
zijn de hogere kosten. Het inschrijfgeld
voor een team in de KNSB competitie
bedraagt op dit moment 60 euro. Ook
het kunnen beschikken over een
speelgelegenheid op zaterdag zal in
veel gevallen extra kosten betekenen.
Voorts moeten deelnemende vereni-
gingen over niet meespelende wed-
strijdleiders beschikken. In de hoogste
klasse van de regionale competitie zal
het niet meer gaan om promotie naar
de landelijke com-
petitie, maar
slechts om het re-
gionale kampioen-
schap. 

Bij de evaluatie
van de viertallen-
competitie was er
veel waardering
van diverse deel-
nemende vereni-
gingen over de
nieuwe opzet met
twee divisies.
Competitieleider
Arian Rutten,
lange tijd een
grote criticaster
van de viertallen-

competitie, behoort inmiddels tot één
van grote voorstanders. Voor zijn in-
spanningen met name met betrekking
tot de lang niet eenvoudige indeling
kreeg hij een welverdiend applaus. Alle
bepalingen zijn nu verwerkt in een offi-
cieel reglement voor de viertallencom-
petitie waarmee iedereen kon
instemmen. 

Waardering was er voor een door een
werkgroep voorbereide nota met be-
trekking tot het jeugdbeleid met een
visie, missie en daarvoor noodzakelijk
geachte activiteiten. Dat betreft dan
o.a. de instelling van een jeugdcom-
missie (jeugdleiders RSB verenigin-
gen) met een kernteam,
verenigingsondersteuning,  trainingfa-
ciliteiten, ontwikkeling en ondersteu-
ning van schoolschaakactiviteiten door
de schoolschaakcommissie. 

Een groot aantal gewonnen prijzen in
de RSB-competitie konden vanwege
absentie van de winnaars niet worden
uitgereikt. Veel applaus voor de wel
aanwezige RSB-kampioen en beker-
winnaar Messemaker 1847. De voor-
zitter van De IJssel mocht twee
waardebonnen van 12,50 euro in ont-
vangst nemen voor het kampioen-
schap van twee viertallen. (Aad)
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de rsb voorjaarsvergadering

Prijzen voor De IJssel.
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In 1976 verscheen een boekje met een
verslag van een fictieve tweekamp in
24 sonnetten tussen grootmeester
Donner en jonkheer F.J.A. Luteijn ge-
schreven door Jean Pierre Rawie
(1951) en Driek van Wissen (1943-
2010, dichter des Vaderlands 2005-
2008). Meerdere gedichten gaan
gepaard met een diagram en in de
eerste druk stonden eveneens tekenin-
gen. Die zijn bij de herdrukken in 1979
en 1983 niet meer opgenomen. Inter-
net levert nog wat aanvullende info. 
Jan Bos, medewerker van de Konink-
lijke Bibliotheek geeft op zijn blog na-
volgende info: Jan-Hein Donner was
misschien niet de beste grootmeester
uit de vaderlandse schaakgeschiede-
nis, maar wel de kleurrijkste. Hij was
een imposante verschijning, leidde

soms een bohemienachtig bestaan en
nam zelden een blad voor de mond.
Later ontpopte hij zich ook nog als een
uitstekend columnist. Tot zijn grootste
successen behoren de drie eindover-
winningen in het prestigieuze en altijd
sterk bezette Hoogovenschaaktoer-
nooi, in 1950, 1958 (gedeeld met Max
Euwe) en 1963. Tot de dieptepunten
uit zijn carrière - althans volgens de
auteurs - behoren de partijen die Don-
ner speelde tegen Jonkheer F.J.A. Lu-
teijn.  Toch zal men diens naam in
geen van de vele schaakencylope-
dieën uit de collectie vinden. Hij is spe-
ciaal voor deze sonnettenreeks in het
leven geroepen als tegenspeler van de
aan één stuk door drinkende, tierende
en blunderende Donner. 
En Renzo Verwer (journalist, schrijver,

boekhandelaar) laat op zijn blog auteur
Van Wissen aan het woord: ‘We maak-
ten het uit liefde voor het spel. Ik gaf
de aanzet tot de gedichten en Jean-
Pierre en ik werkten het dan samen
uit. De bundel was het debuut van ons
beiden. De directe aanleiding was dat
een bekende van ons, Folkert Luteijn,
in een simultaan van Donner won. Lu-
teijn was een zwakke schaker, maar
Donner gaf een stuk weg. Dat vonden
wij mooi. Donner was een kleurrijk en
omstreden figuur, met zijn uitspraken
over vrouwen die niet kunnen scha-
ken. Je kon echt een karakter van 
hem maken. Hij heeft er nog op gerea-
geerd, de eerste keer negatief, maar
later toen we hem ontmoetten, was 
hij heel positief, voelde zich toch wel
vereerd.’.
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de match luteijn-donner

Hieronder enkele van deze sonnetten:

Hoe ik Donner terechtwees

Omringd door meisjes van vermaak
uit de hoofdstedelijke sloppen
zat Donner aan de bar bij Hoppe,
vanouds een keurig nette zaak.

Hij tapte daar zijn vunze moppen,
doch ik stond op - ik ken mijn taak -:
"Omwille van de goede smaak
gebied ik U hiermee te stoppen."

Men prees alom: "Nou, die is raak!"
Maar Donner kon het niet verkroppen
(hij kan niet tegen tegenspraak).

Hij riep vertoornd: "Dit roept om wraak!
In een duel zal ik je kloppen,
ik daag je uit tot een spel schaak!"

Hoe ik van Donner won

Jan-Hein beval: ‘Nu de partij!
Ik win, dat weet ik van te voren;
Ik ben als wonderkind geboren.’
Hij greep een pul met bier: ‘Op mij!’

e4;e5; en naar behoren
speel ik raadsheer c4; doch hij
Doet paard c6; nu keert het tij;
dame h5; zwart heeft niets door en

geeft naar f6 zijn ros de sporen.
Breed grijnslacht Donner: ‘Hé, nou jij!’
‘Welnu, mijnheer, ik ben zo vrij
en sla. Uw koning gaat verloren.’

Buiten zichzelf van razernij 
heeft Donner bloedig wraak gezworen. 



Net als de andere viertallen, had het
eerste viertal zich ten doel gesteld om
kampioen te worden. Al na een neder-
laag in de eerste wedstrijd bleek dat dit
moeilijker zou worden dan verwacht.
Voor de laatste ronde stond er dan ook
niet veel meer op het spel. Het hoogst
haalbare was een gedeeld tweede
plaats. Door vakanties en om gezond-
heidsredenen werd er gespeeld met
drie invallers: Justin Jacobse, Leen
Boonstra en Arie Macdaniel jr. Tegen-
stander was Fianchetto, die tot nu toe
slechts iets slechter scoorden dan wij.
Zowel Léon als Arie kregen al vroeg op
de avond een remiseaanbod. Net uit

de opening vonden beiden het zonde
om de stukken meteen weer op te ber-
gen, dus werd er doorgespeeld. Leen
verloor al gauw een pionnetje en Jus-
tin had een moeilijke stelling na een
verkeerde damezet in de opening.
Winst met grote cijfers leek er dus al
niet meer in te zitten. Toen ging het
mis bij Arie. Vanuit een ongeveer ge-
lijke stelling had hij een mooie stelling
opgebouwd, maar gaf het toen plotse-
ling weg. Daarna moest ook Justin op-
geven. Met een stuk minder kon hij
niet langer verhinderen dat een pion
van zijn tegenstander zou gaan pro-
moveren. Ook Leen kon ondanks dap-

per verdedigingswerk de nederlaag
niet meer ontlopen. Léon probeerde
ondertussen door een muur van
zwarte pionnen heen te breken. De
juiste verdediging werd echter steeds
gevonden en er werd afgewikkeld naar
een toreneindspel met ongelijke 
lopers. Van weerszijden leek er nog
even een mataanval mogelijk, maar
toen dat niet doorsloeg werd er tot 
remise besloten. Al met al werd het
dus een teleurstellend einde van een
niet al te best seizoen met een voor-
laatste plaats tot gevolg. (Léon)
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de ijssel V1 sluit af met fikse nederlaag

Fianchetto V1 1750 - De IJssel V1 1732 ½ - 3½

Cenk Ergen 1660 - Léon Jacobse 1894 ½ - ½ 
Kees Sio 1810 - Justin jacobse 1916 0 - 1
Johan van Leeuwen 1756 - Leen Boonstra 1641 0 - 1
Ben Riksen 1772 - Arie Macdaniël jr 1475 0 - 1



De eindstand in de 1e divisie Viertallen:

rtg mp bp 1 2 3 4 5 6 7

1. Dordrecht V1 1727 8 13½ x 2½ ½ 2½ 1 3½ 3½

2. Erasmus V1          1818 7 14½ 1½ x 2½ 1½ 3 2 4

3. RSR Ivoren Toren V1 1746 7 13½ 3½ 1½ x 2½ 3 1 2

4. Onésimus V1   1761 6 13½ 1½ 2½ 1½ x 1½ 2½ 3½

5. Fianchetto V1 1701 6 11 3 1 1 2½ x 3½ 0

6. De IJssel V1 1767 5 10 ½ 2 3 1½ ½ x 2½

7. Spijkenisse V1 1653 3 8½ ½ 0 2 ½ 4 1½ x

De persoonlijke scores:

ap bp brd rtg tpr ratg

1. Léon Jacobse 5 3 1,0 1894 1888 1815

2. Gerard vd Wouden 4 2½ 3,3 1692 1785 1694

3. Wim Mulder 4 1½ 2,8 1768 1606 1697

4. Hans Lodeweges 1 1 4,0 1857 2547 1747

5. Mick vd Berg 1 1 4,0 1764 2432 1632

6. Frank vd Pavoordt 5 1 2,2 1778 1553 1794

7. Justin Jacobse 1 0 2,0 1916 1010 1810

8. Sjaak in ’t Veld 1 0 3,0 1582 948 1748

9. Arie Macdaniël jr 1 0 4,0 1450 972 1472

wiens eigen rating drastisch is gekel-
derd’, aldus columnist Hans Ree in het
NRC 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 offici-
ële rating tellen alleen de resultaten

van partijen die in normaal speeltempo
worden gespeeld. Snel- en rapid-
schaakpartijen tellen niet mee. Hier-
voor is de FIDE in 2012 gestart met
een afzonderlijke ratinglijst. Voor de
leden van De IJssel betreft de KNSB-
rating met name de resultaten van
wedstrijden in RSB-verband. Daar-
naast voor een enkeling ook hun resul-
taten in meerdaagse toernooien. Er
zijn verenigingen, zoals bijvoorbeeld
buurvereniging Nieuwerkerk a/d IJssel,
die ook de resultaten van hun interne
competitie voor ratingverwerking aan-
melden. Bij De IJssel is dit echter niet
het geval. 
Vanaf september 2001 zijn de meeste
leden van De IJssel in het bezit van
een KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is
dus ook een redelijk betrouwbaar
beeld beschikbaar van de gemiddelde
KNSB clubrating bij De IJssel. Hieron-
der een tabel met vanaf dat jaar het
aantal spelers per ratinggroep (x10) en
de daarop gebaseerde gemiddelde
clubrating per 1 november.
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ratingontwikkeling 2015-2016

‘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



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. 
Ter vergelijk de gemiddelde rating bij
onze buurverenigingen met tussen
haakjes die van 2014: Moerkapelle
1675 (1724), Nieuwerkerk a/d IJssel
1652 (1657) en WSV 1586 (1579).
Leden zonder rating zijn in deze ge-

middelden niet inbegrepen.

De nationale ratinglijst telde per 1-5-
2016 in totaal 11626 personen. Dat
zijn er 178 meer dan per 1-11-2014
toen de lijst 11448 personen telde.
Daar zijn de in Nederland spelende
buitenlanders niet bij ingrepen. Net als
voorgaande jaren heeft circa 60% een
rating onder de 1700, zoals blijkt uit
onderstaande tabel. In vergelijk met
voorgaande jaren is het aantal perso-
nen met een lage rating (t/m 1300) met
meer dan drie procent gestegen.
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>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

2015 - 3 3 2 3 4 4 6 25 1570

1-5-2016 1-11-2014 1-11-2013 1-11-2012

>2400 0,4 0,4 0,4 0,4

2300-2400 1,0 0,8 0,9 0,8

2200-2300 1,4 1,5 1,4 1,5

2100-2200 2,9 2,9 3 2,6

2000-2100 4,6 4,8 4,6 4,7

1900-2000 7,0 6,8 7,2 7,0

1800-1900 9,9 9,7 10,2 10,3

1700-1800 11,7 12,6 12,3 12,2

1600-1700 13,1 13,9 14,3 14,1

1500-1600 13,2 13,5 14,2 14,5

1400-1500 11,5 11,4 11,7 11,8

1300-1400 8,3 8,0 8,3 8,3

1200-1300 5,3 5,1 4,6 5,1

1100-1200 3,1 2,6 2,9 2,7

1000-1100 2,2 1,8 1,6 1,6

<1000 4,4 4,0 2,5 2,3

Bij de individuele clubratings is het
Léon Jacobse eindelijk gelukt de 1900
grens te passeren. Hij is nu de man
met de hoogste rating bij De IJssel.
Met zijn 1932 behoort hij tot de 1800
hoogst genoteerde Nederlandse scha-
kers, nummer 1709 op de nationale
(KNSB) ratinglijst van mei  2016 die
wordt aangevoerd door Anish Giri met
2785. 

De meeste ratingwinst sinds november
2014 bij De IJssel was er voor Stefan
Lipschart met 121 punten. Hij overtrof
daarmee Léon Jacobse wiens rating
met 105 punten steeg. Met Pim te Lin-
telo en Menno van Dijk waren zij de
enigen die ratingpunten verdienden in
de tussenliggende periode. Het hoog-
ste ratingverlies kwam op naam van
Casper de Pijper. Zijn in november

2014 nog onbetrouwbare rating zakte
met 81 punten. Sjaak in ’t Veld ver-
speelde 71 punten en Aad van den
Berg en Aad van der Meer allebei 59
punten.

Hierna een overzicht van de ratings
van alle IJsselspelers. Voor 2011 t/m
2014 per 1 november en voor 2016
per 1 mei.



2011 2012 2013 2014 2016

Léon Jacobse 1780 1782 1817 1828 1932

Pim te Lintelo 1937 1925 1905 1891 1926

Justin Jacobse 1887 1911 1907 1911

Frank Visser 1867 1877 1904 1906 1903

Hans Lodeweges 1894 1925 1859 1854 1835

Wim Mulder 1763 1826 1852 1823 1793

Frank vd Pavoordt 1796 1858 1833 1844 1775

Mick vd Berg 1687 1743 1773 1773 1751

Gerard vd Wouden 1723 1727 1773 1731 1686

Rien Duine 1635 1678 1668 1651 1648

Leen Boonstra 1681 1672 1660 1641 1630

Meno van Dijk 1597 1612 1603 1596 1602

Aad vd Berg 1604 1637 1587 1606 1547

Arie Macdaniël sr 1588 1604 1583 1577 1539

Sjaak in 't Veld 1684 1641 1622 1604 1533

Stefan Lipschart 1316 1299 1390 1389 1510

Panc Vink 1504 1540 1504 1504 1489

Arie Macdaniël jr 1436 1456 1450

Teus Boere 1420 1420 1421 1432 1425

Frans Dubois 1479 1446 1419 1410 1398

Aad vd Meer 1475 1500 1466 1443 1384

Lotte vd Wouden 1364 1310 1325 1381

Casper de Pijper 1260 1332 1251

Ton van Smirren 1286 1285 1302 1206 1190

Peter Koolmees 815 812 812
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Een afgeleide van de nationale rang-
lijst is de RSB ranglijst. Die telt per mei
2016, inclusief 53 buitenlandse spe-
lers, 1264 personen met een KNSB-ra-
ting. Een jaar geleden telde deze lijst
1206 personen. Een lichte stijging in

vergelijk met 2013 en 2014. Op de
eerste plaats staat ten onrechte Loek
van Wely, maar hij staat niet meer ge-
registreerd als lid van een RSB-vereni-
ging. Nummer twee, de echte nummer
een dus, is met 2647 de Serviër Ro-

bert Markus die op de ledenlijst van
Charlois Europoort staat. De toppers
van De IJssel, Léon Jacobse, Pim te
Lintelo, Justin Jacobse en Frank Vis-
ser bezetten op deze lijst respectieve-
lijk de plaatsen 210, 222, 238 en 247.  



De ratinglijsten kunnen ook op leef-
tijdsgroepen worden gesorteerd. Van
de 11626 personen op de KNSB-ra-
tinglijst zijn er per 1 mei 2016 937 jon-
ger dan 21 jaar, dat is 8,1 procent.
Jorden van Foreest is hier met 2545
de nummer een. In november 2014
waren dat er 981 van de 11448, onge-
veer 8,6 procent. Het aandeel van de
jongeren is dus licht gedaald. Het aan-
deel van de ouderen (65+) bedroeg in
mei 2016 3446 personen, 29,6 %. In
november 2014 waren dit 3104 perso-
nen, 27,1 procent. In drie jaar tijd is het
aandeel van 65 + leden met bijna 5%
toegenomen. De vergrijzing in de
schaaksport is duidelijk zichtbaar op
de ratinglijst. Nummer een op de natio-

nale ranglijst in deze leeftijdsgroep is
op dit moment Jan Timman met 2548. 
Bij de RSB telt de 65+ ranglijst 370
personen. Dat is 41 meer dan in no-
vember 2014. Op die lijst die met een
rating van 2261 wordt aangevoerd
door Hans Böhm (SO Rotterdam) staat
Hans Lodeweges 25e (23e), Mick van
den Berg 59e (47e), Rien Duine 109e
(-), Leen Boonstra 125e (-), Aad van
den Berg 183e (112e), Sjaak in ’t Veld
193e (115e), Panc Vink 219e (186e ),
Teus Boere 261e (-), Aad van der Meer
293e (-), Casper de Pijper 337e (276e)
en Ton van Smirren 350e (312e).
Het aantal jongeren (<21 jaar) bij de
RSB bedraagt 116 van de 1264, 10,9
procent, iets meer dan in november

2014. Op plaats 52 vinden we hier
Lotte van der Wouden. Van de 40
vrouwen is zij nummer 22. Neal Twigt
komt alleen voor op jeugdratinglijst ge-
baseerd op resultaten van jeugdeve-
nementen. Die jeugdrating is per 1 mei
2016 999, 15 meer dan in november
2014.  
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 grafieken
te vinden over de ratingontwikkeling bij
spelers en verenigingen. Bij dat laatste
moet men dan wel rekening houden
met het feit dat recente ledenmutaties
daarin niet zijn meegenomen. (Aad)
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voor het eerst doorgeefschaak bij de ijssel

Bij De IJssel stond op 18 mei voor het

eerst doorgeefschaak op het program -

ma. Voor de meeste deelnemers was

het een eerste kennismaking. Toch be-

staat het al lang. Het is een Neder-

landse vinding waarvoor in 1973 de

regels werden vastgesteld. Op 19 mei

dat jaar vond het eerste doorgeef-

schaaktoernooi plaats. Het eerste na-

tionale kampioenschap was in 1974 in

Leiden (Leidse Jeugd Sociëteit) en

werd gewonnen door het duo Charles

Kuijpers/Ruud Dobbelaar. Tot 1987

was er een jaarlijks kampioenschap,

daarna pas weer sinds 2002. 

Vanaf 2009 is het kampioenschap in

handen van Jan Beukelman en Erik-

Jan Hummel. 

Is doorgeefschaak eigenlijk wel scha-

ken? Volgens de internet encyclopedie

Wikepedia is doorgeefschaak een vari-

ant op het schaakspel waarbij twee

teams van elk twee personen het in

twee gelijktijdig, naast elkaar ge-

speelde schaakpartijen tegen elkaar

opnemen. Elk team heeft eenmaal wit

en eenmaal zwart. Iedereen speelt

zoals gebruikelijk op 1 bord tegen 1 te-

genstander, maar wie een stuk of een

pion van zijn tegenstander slaat geeft

dat door aan zijn medespeler. Deze

mag dan, op een zelfgekozen moment,

in plaats van een normale zet te spe-

len, een van de doorgegeven stukken

of pionnen op zijn eigen bord plaatsen

en zo aan zijn eigen materiaal toe -

voegen. 

Niet echt schaken dus, maar een vari-

ant op het schaakspel. Grootmeester

Donner (zie match Luteijn-Donner)

schreef in Schaakbulletin nr 66 (mei

1973) naar aanleiding van het eerste

toernooi: "Ik ontvang zo juist een door

de heer (?) R. Dobbelaar (nomen est

omen!) ondertekend schrijven, waarin

ik in kennis gesteld word van een z.g.

"doorgeefschaak"- toernooi. De wel-

voeglijkheid verbiedt mij nader in te

gaan op de tegennatuurlijke ontucht,

die in dit schrijven wordt voorgesteld.

Maar ik richt hierbij een vlammend pro-

test tegen deze weergaloze schending

van alles wat tussen fatsoenlijke scha-

kers gebruikelijk is en ik doe een drin-

gend beroep op alle mensen van

goede wille zich met kracht te verzet-

ten tegen deze alle normen vertrap-

pende horde. Van de bond eis ik, deze

ontaarden voor het leven van alle

echte schaakactiviteiten uit te sluiten

en de heer R. Dobbelaar in het open-

baar te vierendelen. Opdat ons nobele

spel niet verder bezoedeld worde en

de erfenis der vaderen onverkort en

onverkracht aan de kinderen worde

doorgegeven. J.H. Donner, Groot-

meester in het schaakspel ". In het vol-

gende nummer kwam daarop onder

andere een reactie van wedstrijdleider

Schuering. “Het is een totaal ander

spel. Het spel, dat meer mogelijkheden

biedt en dus moeilijker is dan het ge-

wone schaakspel, wordt met name bij

de jeugd steeds meer populair. Als

men doorgeefschaak voor het eerst

speelt, heeft men wel de indruk, dat de

geluksfactor een grote rol speelt. Als

men echter tien á twintig keer ge-

speeld heeft, bemerkt men echter de

strategische principes, die achter het

spel schuilen en ontdekt men, dat het

geluk vrijwel geen rol meer speelt.”

Donner was niet de enige die het niets

vond. In de Provinciale Zeeuwse Cou-

rant  schreef denksportmedewerker

Cor Jansen in 1980: “De laatste jaren

is in de schaakwereld  een fenomeen

opgedoken dat het schaken ernstig in

diskrediet brengt en de dammers die

met geringschatting over schaken

spreken, zeer in de kaart speelt. Het

onwaardige gedoe, dat iedere rechtge-

aarde schaker met afkeer zou moeten

vervullen is het zogenaamde 'door-



geefschaak'. Schakers, die de een-

zaamheid van het individuele spel niet

meer kunnen verdragen, hebben dit

nieuwe spel bedacht. Ze hebben de

spelregels van het koninklijke spel op

vernederende wijze verminkt en de

waardigheid van het spel op ontoelaat-

bare wijze aangetast. Bij doorgeef-

schaak wordt, o schande, veel

gelachen en gepraat. Het lijkt warem-

pel wel klaverjassen. Maar ach,

waarom zou men zich druk maken

over de onbenulligen, die een eeuwen-

oud spel onwaardig zijn. Gun hun toch

hun platvloerse bezigheid. Accoord!

Een mens moet nu eenmaal weten te

geven en te nemen, maar wel absoluut

ontoelaatbaar is, dat officiële schaakin-

stanties zich met dit wangedrocht inla-

ten. Bij doorgeefschaaktoernooien

(bah!) is men behulpzaam bij de orga-

nisatie. Ja, men heeft zelfs de euvele

moed gehad die toernooien te subsi-

diëren. Dat gaat te ver!! Geen man en

geen cent voor dit serpent.“

Het bovenstaande gold wellicht ook

voor een aantal wegblijvers bij De IJs-

sel, maar niet voor de aanwezigen op

deze clubavond. Na een korte uitleg

van wedstrijdleider Hans Lodeweges

traden zeven gelegenheidsduo’s tegen

elkaar in het strijdperk in partijtjes met

tien minuten bedenktijd. Al snel werd

duidelijk dat het niet zo maar gaat om

het benutten van de door je maat ver-

overde stukken. Er blijkt wel degelijk

een doorgeeftactiek te bestaan. Wike-

pedia meldt: ‘Het is voor alle spelers

goed opletten wat er op het andere

bord gebeurt. Soms heeft de mede-

speler dringend een extra stuk of pion

nodig en dan kan het lonen om daar

iets voor te offeren dat normaal ge-

sproken eigenlijk meer waard zou zijn.

Het spel vertragen, zodat de tegen-

stander geen kans krijgt om iets te

slaan, is daar een mogelijk antwoord

op (het is daarom belangrijk dat er met

een schaakklok wordt gespeeld, want

anders zou de strijd geheel kunnen

stilvallen). Paarden zijn gewild omdat

het vaak mogelijk is daarmee meer

dan één dreiging in het spel te bren-

gen. Pionnen kunnen op de voorlaat-

ste rij worden geplaatst voor een

snelle promotie. Vaak doen ze ook

dienst om een gevaarlijke open lijn

goedkoop te dichten. Omdat een tot

stuk gepromoveerde pion na slaan als

gewone pion terugkeert, is het nadelig
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om een gewoon stuk daartegen te ruilen.’ Die tactiek werd de deelnemers meer

en meer duidelijk. Sommigen waren er al mee op de hoogte maar troffen speel-

maten waarbij dit niet het geval was. De meeste duo’s waren daardoor aan elkaar

gewaagd. Het koppel Gerard van der Wouden/Sjaak in ’t Veld scoorde uiteindelijk

de meeste punten en zij werden daarmee de eerste doorgeefschaakwinnaar bij

De IJssel. (Aad)

Hieronder de eindstand met de onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 tot

1. Gerard vd Wouden/Sjaak in 't Veld x 1 1 2 1 2 2 9

2. Wim Mulder/Aad vd Meer 1 x ½ 2 2 1 2 8½

3. Léon Jacobse/Bastiaan Rietveld 1 1½ x 1 1 1 1 6½

4. Hans Lodeweges/Panc Vink 0 0 1 x 2 1 2 6

5. Rien Duine/Aad vd Berg 1 0 1 0 x 2 2 6

6. Pim te Lintelo/Ton van Smirren 0 1 1 1 0 x 2 5

7. Leen Boonstra/Teus Boere 0 0 1 0 0 0 x 1



Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 957 wedstrijden
gespeeld met in totaal 6628 partijen. Hiervan 395 wedstrijden door De IJssel 1, 330 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen
1973/74), 148 door De IJssel 3 (vanaf het seizoen 1989/90 t/m 2013/14), 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001) en 74 in de
viertallencompetitie (vanaf het seizoen 2007/08). De totaalscore in deze wedstrijden bedraagt 3211½ bordpunten. 
Hieronder de top van de ranglijst per 1-7-2016 gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de
daarin behaalde punten.

1 Aad vd Berg 329 166 De aantallen van de overige
2 Mick vd Berg 296 176 deelnemers, voor zover behorend tot het 
3 Frans Dubois 289 133½ het huidige ledenbe¬stand:
4 Rien Duine 287 145½
5 Panc Vink 258 133½ Léon Jacobse 79 49
6 Leen Boonstra 243 127 Justin jacobse 63 41½
7 Gerard vd Wouden 223 119½ Arie Macdaniël jr 30 14½
8 Teus Boere 216 90½ Casper de Pijper 30 11
9 Ad Multem* 207 113 Stefan Lipschart 26 17

10 Ronald Mandersloot * 206 132 Bastiaan Rietveld 12 0
11 Sjaak in ‘t Veld 204 120 Peter Koolmees 9 0
12 Frank vd Pavoordt 170 98 Wim Mulder 4 1½
13 Peter de Jong * 154 67
14 Frank Visser 133 86
15 Arie Macdaniël sr 127 62
16 Aad vd Meer 123 57½
17 Pim te Lintelo 117 68
18 Ko Scheepers † 116 56
19 Piet van Hees † 115 57
20 Hans Lodeweges 114 55
21 Jan Evengroen * 106 72
22 Ton v. Smirren 106 40½
23 Menno  van Dijk 104 51
24 Henk Kolhoff * 104 47½
25 René Ordelman † 102 55

Niet inbegrepen de  RSB-bekerwedstrijden:

Pim te Lintelo 27 16
Jan Evengroen * 24 12½
Frank vd Pavoordt 20 7½
Frank Visser 22 11½
Mick vd Berg 18 11½
Léon Jacobse 13 6
Hans Lodeweges 12 5
René Ordelman † 9 4
Wim van Vuuren † 9 4½
Gerard vd Wouden 8 2
Ronald Mandersloot * 7 1½
Leen Boonstra 5 2
Ad Multem * 4 1½
Samir Akrawi * 2 2
Justin Jacobse 2 0
Menno van Dijk 1 1
Henk-Jan Evengroen * 1 0 

(* = ex-lid, † = overleden) 
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historisch overzicht deelname rsb-competitie



Frank van de Pavoordt is winnaar ge-
worden van de k.o.-beker. Hij was de
sterkste in de finale tegen Hans Lode-
weges. Het bereiken van die finale
kostte beiden de nodige moeite. Hans
stuitte in zijn halve finale partij tegen
Rien Duine op fikse tegenstand en had
daarvoor vrijwel zijn volledige bedenk-
tijd nodig. Pas in de slotminuten be-
zweek zijn tegenstander. Frank had de
hulp van vrouwe Fortuna nodig. In zijn
halve finale partij tegen Aad van den
Berg (wit) stond na 47 zetten navol-
gende stelling op het bord:

Frank bood hier remise aan. Er dreigt
Tcb8+ met mat. Aad dacht niet anders
te hebben dan 48.Td4+ en na Ke7 her-
haling van zetten of 49.Tdxa4 waarna
er na 49…Tab8 50.Ka6 Tc6 51.Tb3
geen duidelijke winstweg is. Mede ge-
zien zijn nog beperkte bedenktijd ging
hij akkoord met remise. De winstweg
was er echter wel, namelijk slaan met
de andere toren 49.Taxa4 Tab8 50.Ka6
Tc6 en nu, met de torens op één lijn,
wint zowel Tab4 of Tdb4. Bijvoorbeeld
51.Tdb4 Tcc8 52.b7 Te8 53.Ka7 Kf8
54.Tb5 Kg7 55.Tc4 en na verdubbeling
van de torens op de c-lijn is de buit
binnen. Winst van beide snelschaak-
partijtjes bracht Frank alsnog in de fi-
nale.  
Die finale mondde niet uit in een spec-
taculair gevecht. Een manoeuvreer
partij waarin beiden grote risico’s ver-
meden. Het leidde tot remise en dus
moesten ook hier snelschaakpartijtjes
de beslissing brengen. Frank had er
aan twee genoeg want hij won beide
partijen en werd daardoor voor de
tweede maal winnaar van de k.o.-
beker. (Aad)

Winnaars k.o.-beker:

2010 Ad Multem
2011 Hans Lodeweges
2012 Hans Lodeweges
2013 Ad Multem
2014 Frank vd Pavoordt
2015 Pim te Lintelo
2016 Frank vd Pavoordt
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frank van de pavoordt winnaar k.o.-beker 2016



Vergaderen door de organisatiecom-
missie (Aad vd Berg, Aad vd Meer en
Gerard vd Wouden) is niet meer nodig
voor de organisatie van het Top 12
toernooi. Ook ditmaal geen verande-
ringen in het al jaren bestaande draai-
boek. De subsidie van sponsor
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn was al
toegezegd en na selectie van de kan-
didaten voor de invitatiegroep startte
Gerard met zijn telefonische uitnodi-
gingsronde. De Nieuwerkerkse club-
kampioen Léon Willemen had geen
trek en dat gold ook voor Maarten
Vroegindeweij van Moerkapelle. Daar-
door kwam er een plek vrij voor Pim te
Lintelo en Hugo van Elteren nam de
plaats in van zijn broer Jesse die ver-
hinderd was. Vervolgens was het de
beurt aan de contactpersonen bij de
Zuidplasverenigingen (Jeroen Eijge-
laar bij SVN, Nico Dannis bij WSV en
Kevin Bakker bij Moerkapelle) om de
afvaardiging van hun vereniging voor
de kandidatengroep en vierkamp te re-
gelen. Dat lukte prima met uitzonde-
ring van een derde deelnemer aan de
kandidatengroep bij Moerkapelle. dat
betekende dat Aad (vdB) een vierde
deelnemer voor zijn selectie van De
IJssel moest optrommelen. Jammer
was dat het niet lukte de jeugdgroep
rond te krijgen. Na inventarisatie door
Aad (vdM) bleken er onvoldoende kan-
didaten te zijn. 
Aad (vdB) zorgde vervolgens met
echtgenote Tini voor de affiches, pro-
gramma’s, persberichten, scoreborden
en infoborden met toernooihistorie. 

Via een live interview met Gerard be-
steedde ook Radio Zuidplas aandacht
aan het toernooi. Voor de wedstrijdlei-
ding kregen Aad (vdB) en Gerard kre-

gen steun van Mick van den Berg. Bij
de VINK groep was de leiding in han-
den van Ton van Smirren. Frank Ja-
cobse, voorheen vele malen actief als
medewedstrijdleider bij de jeugdgroep,
trad ditmaal op als toernooifotograaf.
De catering was weer in goede han-
den van Zespunt beheerder Arie Reijm
en zijn hulptroepen. 
Voor de opening was geen van de col-
legeleden van het Zuidplasgemeente-
bestuur beschikbaar, maar Bauke
Vink, directielid van de sponsor, was
daartoe gaarne bereid. Alvorens het
startsein te geven met de eerste zet
aan het bord van titelverdediger Henk-
Jan Evengroen overhandigde hij hem
de vorig jaar door hem voor de derde
achtereenvolgende maal gewonnen
wisselbeker die daardoor definitief
naar zijn prijzenkast verhuisde. 

Al snel bleek dat de titelverdediger ook
zijn naam als eerste winnaar op de
nieuwe wisselbeker te willen laten gra-
veren. Vanaf de tweede ronde ging hij
in de invitatiegroep alleen aan de lei-

ding en met slechts een salonremise
tegen zijn vader veroverde hij met een
score van 10½ uit 11 de eerste plaats.
Spannender was de strijd om plaats
twee tussen Dick Bac, Jan Evengroen
en Léon Jacobse. Een nederlaag
tegen zijn zoon Bernard zette Jan
Evengroen op achterstand. Dick Bac
was na een onderlinge remise lang de
grootste kanshebber, maar drie ver-
liespartijen in de laatste vier ronden
deden hem de das om. Hij werd als-
nog door Jan Evengroen en Léon Ja-
cobse gepasseerd. De overige
deelnemers kwamen er niet aan te
pas. Gerard van Ommeren haalde in
tegenstelling tot vorig jaar nu wel net
de top vijf. Dat ging ten koste van Pim
te Lintelo die nu een puntje minder
scoorde. Opvallend was de goede fi-
nish van Wim Mulder met driemaal
winst in de laatste drie ronden. Bij
Hugo van Elteren ging het omgekeerd,
na de zevende ronde kwam er geen
halfje meer bij. Frank Visser startte
met een overwinning tegen Barthold
Jansen en sloot af met winst tegen
Dick Bac. Dat waren echter zijn enige
winstpartijen. Voor Bernard Evengroen
was er natuurlijk de mooie zege tegen
zijn vader en een overwinning tegen
Frank Visser maar daarnaast weinig
succes voor de winnaar van de kandi-
datengroep 2015. Tjerk Tinga was de
enige die zijn partijen noteerde. Hij ex-
perimenteerde met openingen en dat
moest hij natuurlijk vastleggen. Veel
succes had hij er echter niet mee. 
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henk-jan evengroen oppermachtig op

21e VINK zuidplas top 12 schaaktoernooi

Infobord T12-historie.

Wisselbeker na 20 jaar definitief naar 
Henk-Jan Evengroen.

Jan Evengroen (r) op weg naar zijn enige
nederlaag tegen zoon Bernard.

Op de voorgrond winnaar Henk-Jan Even-
groen tegen Barthold Jansen.



De onderlinge resultaten: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

1. Henk-Jan Evengroen (MM) x ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10½

2. Jan Evengroen (MM) ½ x 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 0 1 8½

3. Léon Jacobse (IJ) 0 0 x 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 7

4. Dick Bac (M) 0 ½ 0 x 1 1 ½ 1 0 1 1 1 7

5. Gerard van Ommeren (M) 0 ½ ½ 0 x 1 ½ 0 ½ 1 1 1 6

6. Pim te Lintelo (IJ) 0 0 ½ 0 0 x 1 1 1 ½ ½ 1 5½

7. Hugo van Elteren (M) 0 0 ½ ½ ½ 0 x 1 ½ 0 1 0 4

8. Wim Mulder (W) 0 0 0 0 1 0 0 x 1 0 1 1 4

9. Frank Visser (IJ) 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ 0 x 1 0 ½ 4

10. Barthold Jansen (W) 0 0 0 0 0 ½ 1 1 0 x 1 0 3½

11. Bernard Evengroen (N) 0 1 0 0 0 ½ 0 0 1 0 x ½ 3

12. Tjerk Tinga (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ x 3

Totaal na elke ronde:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Henk-Jan Evengroen (MM) 1 2 3 3½ 4½ 5½ 6½ 7½ 8½ 9½ 10½

2. Jan Evengroen (MM) 1 1½ 2½ 3 3 4 5 6 7 8 8½

3. Léon Jacobse (IJ) 1 1½ 2½ 3 3½ 4½ 4½ 5½ 6 6 7

4. Dick Bac (M) 1 1½ 2½ 3 4 5 6 6 6 7 7

5. Gerard van Ommeren (M) 1 1½ 1½ 2½ 2½ 3 4 5 5½ 5½ 6

6. Pim te Lintelo (IJ) 0 ½ 1½ 2 3 3 3½ 4½ 4½ 5½ 5½

7. Hugo van Elteren (M) 0 ½ 1½ 2 2½ 3½ 4 4 4 4 4

8. Wim Mulder (W) 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4

9. Frank Visser (IJ) 1 1 1 1½ 2 2½ 3 3 3 3 4

10. Barthold Jansen (W) 0 1 1 1 1 1½ 1½ 2½ 2½ 2½ 3½

11. Bernard Evengroen (N) 0 ½ ½ 1 2 2 2 2 2 3 3

12. Tjerk Tinga (N) 0 ½ ½ ½ 1 1 1 2 3 3 3

I J s s e l s c h a a k  111

15

De kandidatengroep met de door de
verenigingen aangewezen deelnemers
kende een spannende finish. Na de
voorlaatste ronde waren er drie koplo-
pers met evenveel punten, WSV’er
Ronald Dannis en de Nieuwerkerkers
Wilfried Graveland en Cees Klein. De
eerste plaats lonkte voor Ronald Dan-
nis, want bij winst was hij gezien de
winst op zijn twee medekandidaten de

eerste gegadigde. Hij ging evenwel on-
deruit tegen Arie Macdaniël jr. Cees
Klein sloot af met remise en dus
gooide Wilfried Graveland hoge ogen.
Peter de Louw zette hem echter de
voet dwars en daardoor ging de eerste
plaats hier naar Cees Klein. 
Geen hoofdrol voor de IJsselspelers.
Het beste resultaat was voor Frank
van de Pavoordt. Hij bleef Hans Lode-

weges net een halfje voor. Voor Arie
Macdaniël waren er twee mooie over-
winningen, tegen Wim Hennink in
ronde twee en tegen Ronald Dannis in
de laatste ronde. Daartussen waren de
resultaten echter mager. Ook de in
deze groep debuterende Rien Duine
kon geen potten breken, een remise
tegen de winnaar was het meest aan-
sprekende wapenfeit. 

De onderlinge resultaten: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

1. Cees Klein (N) x 0 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ 8

2. Ronald Dannis (W) 1 x 1 0 0 ½ 1 1 1 0 1 1 7½

3. Wilfried Graveland (N) ½ 0 x 1 1 1 ½ ½ 0 1 1 1 7½

4. Wim Hennink (W) ½ 1 0 x 1 ½ ½ ½ 1 0 1 1 7

5. Edo Pouwelse (N) 0 1 0 0 x 1 0 ½ 1 1 1 1 6½

6. Frank vd Pavoordt (IJ) 0 ½ 0 ½ 0 x ½ 1 1 1 1 1 6½

7. Hans Lodeweges (IJ) 0 0 ½ ½ 1 ½ x 1 0 ½ 1 1 6

8. Mart-Jan Luteyn (M) 0 0 ½ ½ ½ 0 0 x 1 1 1 1 5½

9. Peter de Louw (W) ½ 0 1 0 0 0 1 0 x 1 ½ ½ 4½

10. Arie Macdaniël jr (IJ) 0 1 0 1 0 0 ½ 0 0 x ½ 0 3

11. Hans Geerling (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ x 1 2

12. Rien Duine (IJ) ½ 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 x 2

De hoofdrolspelers in de kandidatengroep: winnaar Cees Klein, Ronald Dannis en Wilfried Graveland.



Totaal na elke ronde:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Cees Klein (N) ½ 1½ 1½ 2½ 3 4 5 6 6½ 7½ 8

2. Ronald Dannis (W) 0 1 2 3 3 3½ 4½ 5½ 6½ 7½ 7½

3. Wilfried Graveland (N) 1 1½ 2½ 3½ 4 5 6 6 6½ 7½ 7½

4. Wim Hennink (W) 1 1 1 1½ 2½ 3½ 4½ 5½ 6 6½ 7

5. Edo Pouwelse (N) 0 1 2 2 3 3½ 3½ 3½ 4½ 5½ 6½

6. Frank vd Pavoordt (IJ) 0 0 1 1½ 2½ 3 4 5 5½ 6½ 6½

7. Hans Lodeweges (IJ) 1 1½ 2½ 3 3½ 3½ 3½ 4½ 4½ 5 6

8. Mart-Jan Luteyn (M) 1 2 2 2½ 3½ 4 4 4 4½ 4½ 5½

9. Peter de Louw (W) ½ ½ ½ 1 1 1 2 2½ 3½ 3½ 4½

10. Arie Macdaniël jr (IJ) 0 1 1 1 1½ 2 2 2 2 2 3

11. Hans Geerling (M) 1 1 1 1 1 1½ 1½ 2 2 2 2

12. Rien Duine (IJ) 0 0 1 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 2 2

16

I J s s e l s c h a a k  111

In de dubbele vierkamp tussen viertal-
len van de Zuidplasverenigingen ging
de eerste prijs naar het team van 
Nieuwerkerk a/d IJssel (Han Everaars,
Leen Klein, Willem van der Wel en
Lambert Wildemans). Zij wonnen al
hun wedstrijden. Het team van De IJs-
sel (Leen Boonstra, Stefan Lipschart,
Arie Macdaniël sr en Aad van der
Meer) werd tweede met een bordpunt
meer dan Moerkapelle (Ron Droog,
Dirk Molenaar, Arie Ymker en Remco
de Zwart) en de vierde plaats was voor
het team van WSV uit Waddinxveen
bestaande uit Menno van der Haven,
Wim van der Hoek, Arjen en Derek
Zuurmond.

De winnaars van de vierkamp (vlnr) Lambert Wildemans, Leen Klein, Willem van der Wel 
en Han Everaars.

De eindstand met de onderlinge resultaten: 
1 2 3 4 mp bp

1. Nieuwerkerk xxx xxx 3 2½ 3 3 3 2½ 12 17

2. De IJssel 1 1½ xxx xxx 1½ 3 2½ 2½ 6 12

3. Moerkapelle 1 1 2½ 1 xxx xxx 3 2½ 6 11

4. WSV 1 1½ 1½ 1½ 1 1½ xxx xxx 0 8

In de Vinkgroep streden familieleden van de sponsor ook dit jaar om ‘de beste Vink’. Die werd ditmaal voor het eerst ge-
wonnen door Frits Vink die zijn broer Panc een halfje voor bleef. 

De eindstand met de onderlinge resultaten: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot

1. Frits x 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7

2. Panc 0 x 0 1 ½ 1 1 1 1 1 6½

3. Frans jr 0 1 x 1 0 0 1 ½ 1 1 5½

4. Michel 0 0 0 x 1 ½ 1 1 1 1 5½

5. Peter sr 0 ½ 1 0 x 1 0 1 1 1 5½

6. Peter jr 1 0 1 ½ 0 x 0 1 0 1 4½

7. Frans sr 0 0 0 0 1 1 x 1 0 1 4

8. Bauke 1 0 ½ 0 0 0 0 x 1 1 3½

9. Bas 0 0 0 0 0 1 1 0 x 1 3

10. Henk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

De verenigingsprijs voor het beste totaalresultaat ging naar Nieuwerkerk a/d IJssel. Zowel in de kandidatengroep als in de
vierkamp hadden zij gemiddeld per deelnemer en team de beste score.

inv kand vkp totaal

Nieuwerkerk a/d IJssel 3,0 7,3 12,0 22,3

De IJssel 5,7 3,8 6,0 15,5

Moerkapelle 5,5 4,4 6,0 15,9

WSV 3,8 6,3 0 10,1

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

De Vinken in actie met op de voorgrond winnaar Frits (r) tegen Panc.



Na de derde ronde ging het toernooi
verder met een finalegroep met acht
deelnemers die de strijd aanbonden
om de Zilveren Dame trofee en een
tweede groep waarin de overige deel-
nemers streden om de Hoekveldtrofee. 
In de finalegroep konden in de vierde
ronde voor drie van de vier duels een
9-0 uitslag worden genoteerd. Léon
Jacobse gaf Henk-Jan Evengroen
goed partij, maar punten leverde dit
niet op. Dankzij deze 9-0 veroverde
Henk-Jan daarmee de eerste plaats
met drie punten voorsprong op Frank
Visser die klopte Wim Mulder die dit-
maal niet kon stunten en puntloos ten
onder ging. Dick Bac mocht niet kla-
gen over zijn honderd procent score
tegen Ruben Evengroen die goede
kansen op een beter resultaat de mist
in zag gaan. Kansen voor een 9-0
waren er ook voor Sjaak in ’t Veld in

zijn duel tegen Gerard van der Wou-
den. In de uurpartij verknalde hij echter
die kansen met een forse blunder.
Beide andere partijen won hij wel en
dus werd het hier 5-4.  
Na een 9-0 zege van Henk-Jan Even-
groen tegen Frank Visser in de vijfde
ronde waren de kaarten in de finale-
groep vrijwel geschud. Alleen Léon Ja-
cobse kon hem na zijn 9-0 tegen Wim
Mulder in theorie nog achterhalen.
Dick Bac verspeelde tegen Gerard van
der Wouden vier punten door verlies
van de uurpartij en klom naar de
vierde plaats. Met een zelfde 5-4 uit-
slag zegevierde Ruben Evengroen
over Sjaak in ’t Veld. 
Henk-Jan Evengroen had in de laatste
ronde nog een enkel punt nodig in zijn
duel tegen Dick Bac om als winnaar
van de Zilveren Dame 2016 te worden
gekroond. In de uurpartij ging hij mee

in het forse
tempo van zijn
tegenstander en
dat bekwam hem
slecht. Remise in
de 20-minuten-
partij en winst bij
het snelschaak
waren ondanks
de 3½-5½ neder-
laag echter ruim
voldoende voor
de toernooiwinst.
Léon Jacobse en Frank Visser hand-
haafden hun tweede en derde plaats
dankzij een 9-0 tegen respectievelijk
Gerard van der Wouden en Sjaak in ’t
Veld. Met een 7-2 overwinning tegen
Wim Mulder, alleen remise in de uur-
partij, verzekerde Ruben Evengroen
zich van de vijfde plaats. 
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zilveren dame opnieuw naar henk-jan evengroen

Eindstand finale groep:

60 min 20 min 5 min totaal

1. Henk-Jan Evengroen 18 13½ 12 43½

2. Léon Jacobse 20 12 9 41

3. Frank Visser 16 15 6 37

4. Dick Bac 12 12 7 31

5. Ruben Evengroen 8 12 10 30

6. Gerard vd Wouden 16 3 6 25

7. Wim Mulder 12 9 2 23

8. Sjaak in 't Veld 8 7½ 6 21½
Finalisten tijdens laatste ronde.

In de Hoekveldgroep scoorden de af-
vallers uit de eerste groep er in de
vierde ronde driftig op los. Dat kwam
vooral omdat zij in deze vierde ronde
niet tegen elkaar mochten uitkomen en
dus de staartgroep van de ranglijst
troffen. Dat betekende vlotte winstpar-
tijen met een 9-0 score voor Hans Lo-
deweges tegen Aad van der Meer,
voor Frank van de Pavoordt tegen
Casper de Pijper, voor Bernard Even-
groen tegen Panc Vink en voor Aad
van den Berg tegen Bastiaan Rietveld.
Een 7-2 was er voor Theo Huizer
tegen Stefan Lipschart. Nog meer pun-
ten waren er voor Ton van Smirren. Te-
genstander Leen Boonstra ging mat
nadat hij in de uurpartij in een valletje
trapte en ontkwam aan nog meer pun-
tenverlies toen Ton in een kansrijke
stelling een stuk wegblunderde. Een
magere 5-4 zege voor Leen dus. De
top van de ranglijst in deze groep trof-
fen elkaar in onderlinge duels. Teus
Boere behield zijn eerste plaats na een
6-3 zege tegen Casper Kouwenhoven.
Op die eerste plaats kreeg hij gezel-

schap van Arie Macdaniël sr die tegen
Marten Evengroen geen puntje ver-
speelde. Ook Arie jr, voor het eerst van
de partij in dit toernooi, scoorde tegen
Nanne Uitenbroek het volle pond. 
Na de vijfde ronde steeg het aantal
kanshebbers voor de winst van de
hoekveldtrofee. Op de nummer één
positie kwamen Hans Lodeweges en
Bernard Evengroen. Beiden klopten
hun tegenstanders, respectievelijk
Teus Boere en Arie Macdaniël sr, met
9-0. Frank van de Pavoordt won met
6-3 van Nanne Uitenbroek en Theo
Huizer verloor tegen Marten Even-
groen alleen het snelschaak. Beide
winnaars waren daardoor evenals
Teus Boere en Arie Macdaniël sr ook
nog niet kansloos voor de eerste
plaats. De enige puntendeling van
deze ronde werd genoteerd bij Frans
Dubois tegen Frank Penders, driemaal
remise. Arie Macdaniël jr verloor tegen
Aad van den Berg de uurpartij, maar
was de beste bij het snellere werk.
Een 7-2 score was er voor Mick van
den Berg tegen Aad van der Meer en

voor Leen Boonstra tegen Panc Vink.
Voorts nog tweemaal honderd procent
winst, voor Casper de Pijper tegen
Neal Twigt en voor Rien Duine tegen
Bastiaan Rietveld. 
Spannend was de slotronde met een
hoofdrol voor het duel om de eerste
plaats tussen Hans Lodeweges en
Bernard Evengroen. De uurpartij ging
naar Hans, maar bij het hogere tempo
was Bernard hem de baas en die trok
daardoor met 5-4 aan het langste eind.
Met een hoge score waren er ook nog
kansen voor Teus Boere en Arie Mac-



daniël. Arie verloor echter tegen
Nanne Uitenbroek zijn uurpartij en was
daardoor uitgeschakeld. De vijf punten
in de twee overige partijen waren daar-
voor onvoldoende. Teus leverde forse
strijd met Theo Huizer. De uurpartij
werd remise en in de twee overige ein-
digden in een nipte overwinning voor
Theo die met zijn 7-2 zege daardoor

als derde eindigde. Dankzij een 9-0
tegen gastspeelster Irina Roman legde
Casper de Pijper beslag op de vijfde
plaats. Een 9-0 was er eveneens voor
de van studiezorgen verloste Lotte van
der Wouden tegen Stefan Lipschart.
Panc Vink verloor tegen Bastiaan Riet-
veld wel zijn uurpartij, maar daar bleef
het bij. Marten Evengroen liet zich

tegen Rien Duine in de uurpartij in ge-
wonnen stand verrassen. De 20-minu-
tenpartij was nog wel voor hem, 6-3
voor Rien dus. Snelle denker Neal
Twigt won tegen Aad van der Meer
twee rapidpartijtjes en Aad van den
Berg ging tegen Leen Boonstra na re-
mise in de uurpartij met 7-2 ten onder. 
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Bernard Evengroen (l) tegen Hans Lodeweges in de 
slotronde.

Op de voorgrond Theo Huizer (l) tegen Teus Boere en 
Arie Macdaniël sr. tegen Nanne Uitenbroek.

Eindstand in deze groep:

60 min 20 min 5 min afw totaal

1. Bernard Evengroen 12 12 9 33

2. Hans Lodeweges 18 9 5 32

3. Theo Huizer 12 15 4 31

4. Arie Macdaniël sr 8 13½ 9 30½

5. Casper de Pijper 10 12¾ 6 28¾

6. Teus Boere 16 7½ 4 27½

7. Leen Boonstra 12 10½ 5 27½

8. Frank vd Pavoordt 14 7½ 3 2 26½

9. Nanne Uitenbroek 12 7½ 6 25½

10. Frank Penders 8 7½ 7 2 24½

11. Mick vd Berg 10 7½ 2 4 23½

12. Rien Duine 8 4½ 8 2 22½

13. Casper Kouwenhoven 10 9 3 22

14. Frans Dubois 6 9¾ 2 4 21¾

15. Aad vd Berg 10 6 5 21

16. Panc Vink 2 13 6 21

17. Marten Evengroen 8 7½ 5 20½

18. Stefan Lipschart 6 7 4 2 19

19. Aad vd Meer 8 4½ 6 18½

20. Arie Macdaniël jr 4 6 4 2 16

21. Neal Twigt 10 4 14

22. Ton van Smirren 8 0 1 4 13

23. Lotte vd Wouden 4 3 2 9

24. Bastiaan Rietveld 8 0 0 8

25. Peter Koolmees 0 3 0 3

26. Irina Roman 0 0 0 0

(Aad)

succesvolste
zilveren dame-winnaars

Jan Evengroen 8x
Henk-Jan Evengroen 5x
Gerard van Ommeren 5x
Ronald Mandersloot 4x
Harold Conradi 3x
Arend Nieuwstraten 3x



Vorig seizoen veroverde Léon Jacobse
in de laatste ronde op het nippertje
voor het eerste het clubkampioen-
schap bij De IJssel met slechts tien
punten voorsprong op Pim te Lintelo.
Dit seizoen zonder zijn toen grootste
concurrent, ditmaal niet van de partij,
heerste hij van de eerste tot en met de
laatste ronde. Met slechts tweemaal,
tegen Hans Lodeweges en Frank Vis-
ser, een nederlaag en drie remises
(Mick van den Berg, Leen Boonstra,
Hans Lodeweges) prolongeerde hij
met een voorsprong van meer dan 200
punten zijn kampioenstitel. 
Het slot van de competitie was met de
nederlaag tegen Hans en remise tegen
Mick niet het succesvolste deel van de
competitie, maar gezien zijn punten-
voorsprong was dit geen probleem.
Hans en Frank (V) streden tot de laat-
ste ronde om de derde plaats. Frank
won een onderlinge partij, maar Hans
boekte een winstpartij tegen Léon. Uit-
eindelijk was het Frank die aan het
langste eind trok. Leen Boonstra be-
kroonde een goed seizoen met een
mooie vierde plaats nog net voor zijn
teamgenoten uit De IJssel 1 Frank van
de Pavoordt en Mick van den Berg. In
de laatste periode wel een nederlaag
tegen Mick, maar in tegenstelling tot
Mick hield hij Frank (V) wel op remise.
Mick op zijn beurt liet tegen Léon re-
mise aantekenen. Frank (vdP) bracht
in de laatste periode met een remise
tegen Hans en verlies tegen de club-
kampioen zijn totaal op zes wedstrij-
den. Mede dankzij zijn
‘afwezigheidspremie’ gebaseerd op
een hoog waarderingscijfer bij de start
van de competitie finishte hij als vijfde. 

Vervolgens op de ranglijst een viertal
deelnemers die qua puntenaantal wei-
nig voor elkaar onder deden. Aad van
den Berg verloor in deze periode op-
nieuw van Leen en moest ook tegen
Frank (V) een nul incasseren. Daar-
naast alleen winst tegen Wim Mulder.
Een mooie achtste plaats was het
eindresultaat voor Arie Macdanël jr. Hij
speelde alleen de laatste tien ronden
mee, maar wel met succes en dat be-
tekende ook voor hem een relatief
hoge waardering voor de ronden
waarin hij niet tot de deelnemers be-
hoorde. Rien Duine en Sjaak in ’t Veld
kregen in deze laatste periode klop, al-
leen tegen Frank (V) redde hij het niet.
Ook Wim en Rien handhaafden zich
nog net bij de eerste tien. Wim profi-
teerde van een cadeautje in de onder-
linge partij. Naast drie remises en
tweemaal verlies was dat zijn enige
winstpartij. Tussen de acht- en negen-
honderd punten vervolgens Gerard
van der Wouden, Aad van der Meer en
Sjaak in ’t Veld. Van hen boekte Aad
met 3½ uit 6, waaronder winst tegen
Gerard en remises tegen Wim en
Sjaak, aansprekende resultaten. Wel
een nul tegen Lotte van der Wouden,
dat viel tegen. Sjaak trof Gerard op het
oorlogspad en dat liep niet goed af. In
de onderste helft van de ranglijst aan-
gevoerd door Arie Macdaniël sr nau-
welijks wisseling van posities. Teus
Boere en Casper de Pijper waren hier
de enigen zonder nederlaag in deze
periode met een score van 3 uit 4. Dat-
zelfde resultaat was er met driemaal
winst voor Stefan Lipschart. Een pluss-
core, 3 uit 5, was er ook voor Neal
Twigt die optimaal profiteerde van het

voor hem in deze competitie geldende
rapidtempo. Magere scores waren er
voor Panc Vink met 1½ uit 6 en Basti-
aan Rietveld en Ton van Smirren met
elk 1 uit 5. Kansen op meer punten
waren er wel, zoals bijvoorbeeld bij
Bastiaan die zich tegen Teus in ge-
wonnen positie liet verrassen met een
mat in één. Frans Dubois, Peter Kool-
mees, Casper Kouwenhoven,  Arie
Macdaniël sr en Lotte van der Wouden
speelden geen of slechts een enkele
partij. Beroepsbezigheden, ziekte en
schoolactiviteiten verhinderden een re-
gelmatig bezoek aan de clubavond.
De periodetitels in de vierde periode
waren voor Frank Visser (A), Leen
Boonstra (B), Arie Macdaniël jr (C) en
Casper de Pijper (D).
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léon jacobse prolongeert clubkampioenschap

De eindstand:

gr resultaten ronde 25 t/m 30 na club waarde totaal

rating cijfer

1 Léon Jacobse (LJ) A FV 1, HL 0, MB ½, FP 1 2x 1982 98 1860

2 Frank Visser (FV) A LJ 0, MB 1, HL 1, LB ½, AB 1, AMjr 1 1901 87 1647

3 Hans Lodeweges (HL) A FP ½, LJ 1, FV 0 3x** 1880 85 1626

4 Leen Boonstra (LB) B AB 1, FV ½, MB 0, WM ½ 2x 1685 65 1247

5 Frank vd Pavoordt (FP) A HL ½, LJ 0 4x** 1732 70 1236

6 Mick vd Berg (MB) B WM 1, FV 0, LJ ½, LB 1 2x 1695 66 1228

7 Aad vd Berg (AB) B LB 0, WM 1, GW ½, FV 0, RD ½ 1x* 1571 56 1092

8 Arie Macdaniël jr (AMjr) C RD 1, SV 1, FV 0 3x 1654 63 1053

9 Wim Mulder (WM) A MB 0, AB 0, GW ½, AvM ½, RD 1, LB ½ 1570 56 1051

10 Rien Duine (RD) B AMjr 0, WM 0, AB ½ 3x* 1536 53 1022

11 Gerard vd Wouden (GW) B WM ½, AB ½, AvM 0, SV 1 2x 1504 51 986

12 Aad vd Meer (AvM) C AM ½, SV ½, PV 1, WM ½, GW 1, LW 0 1449 48 944

13 Sjaak in 't Veld (SV) B SL 1, AMjr 0, AvM ½, GW 0 2x 1483 50 925



gr resultaten ronde 25 t/m 30 na club waarde totaal

rating cijfer

14 Arie Macdaniël sr (AM) B AvM ½ 5x 1466 49 848

15 Stefan Lipschart (SL) C SV 0, TS 1, BR 1, PV 1 2x 1411 45 835

16 Teus Boere (TB) C CK 1, TS ½, CP ½, BR 1 2x 1381 43 828

17 Casper de Pijper (CP) C BR 1, PV ½, TB ½, NT 1 2x 1310 39 767

18 Frans Dubois (FD) C TS ½ 5x* 1345 41 725

19 Panc Vink (PV) C TS 1, BR 0, AvM 0, CP ½, NT 0, SL 0 1274 38 716

20 Casper Kouwenhoven (CK) D NT 1, TB 0 5x 1380 43 700

21 Ton van Smirren (TS) D PV 0, FD ½, SL 0, NT 0, TB ½ 2x* 1226 35 657

22 Neal Twigt (NT) D CK 0, BR 1, TS 1, PV 1, CP 0 1x 1272 37 634

23 Lotte van der Wouden (D) D SL 1 1259 37 589

24 Bastiaan Rietveld (BR)D CP 0, PV 1, NT 0, SL 0, TB 0 1x 1008 26 465

25 Peter Koolmees (PK) D 6x 1165 32 288

na=niet aanwezig incl. bye voor met name k.o. bekerwedstrijden (*).
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Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.

wim mulder op dreef in nieuwerkerk a/d ijssel

Zaterdag 4 juni traden 54 schakers aan in het door Schaakvereniging Nieuwerkerk a/d IJssel  georganiseerde jaar-

lijkse rapidtoernooi. Onder de deelnemers ook Hans Lodeweges en natuurlijk Wim Mulder die ook daar op de leden-

lijst prijkt. Zij vielen niet in de prijzen, al gooide Wim lange tijd hoge ogen. Winnaar Dik van der Pluim van Shah Mata

scoorde in zijn 7 partijen 6 punten, Philip Westerduin van RSR Ivoren Toren werd met eveneens 6 punten tweede en

de derde plaats was voor Murdoch Mac Lean van Erasmus met 5½. Wim eindigde met een halfje minder op de ge-

deelde vierde plaats. Verlies in de laatste ronde tegen Westerduin kostte hem een podiumplaats. Ook Hans dolf eer-

der tegen Westerduin het onderspit en na een tweede nederlaag finishte hij met 4 punten.



De eindstand en onderlinge resultaten:

groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1 Léon Jacobse x 1 1 1 1 1 1 1 7

2 Pim te Lintelo 0 x 1 1 1 1 1 1 6

3 Frank vd Pavoordt 0 0 x ½ ½ 1 1 1 4

4 Gerard vd Wouden 0 0 ½ x ½ 1 1 1 4

5 Hans Lodeweges 0 0 ½ ½ x 0 1 1 3

6 Sjaak in 't Veld 0 0 0 0 1 x 0 1 2

7 Rien Duine 0 0 0 0 0 1 x ½ 1½

8 Leen Boonstra 0 0 0 0 0 0 ½ x ½

groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1 Stefan Lipschart x 1 1 1 1 ½ ½ 1 6

2 Aad vd Berg 0 x 1 1 1 1 1 ½ 5½

3 Arie Macdaniël 0 0 x ½ ½ 1 1 1 4

4 Panc Vink 0 0 ½ x ½ 1 1 1 4

5 Mick vd Berg 0 0 ½ ½ x ½ ½ 1 3

6 Aad vd Meer ½ 0 0 0 ½ x 1 0 2

7 Casper de Pijper ½ 0 0 0 ½ 0 x 1 2

8 Ton van Smirren 0 ½ 0 0 0 1 0 x ½
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léon jacobse sterkste snelschaker op slotavond

Het schaakseizoen bij De IJssel werd afgesloten met de traditionele snelschaakwedstrijd. In de groep met de sterkste snel-
schakers zegevierde clubkampioen Léon Jacobse met een honderd procent score. Dankzij winst in de onderlinge wedstrijd
bleef hij daarmee Pim te Lintelo een punt voor. In de tweede groep ging de eerste plaats naar Stefan Lipschart, die alleen
tegen Casper de Pijper en Aad van der Meer met remise genoegen moest nemen.

herinnering aan kortsjnoi

Op 6 juni overleed Victor Kortsjnoi.
Een man met een imposant schaak-
verleden. Hieronder een bijzondere
herinnering van Mick van den Berg.

‘Natuurlijk was het overlijden van Kort-
snoj geen grote schok want de ex-
Russische schaakgrootmeester had
inmiddels de respectabele leeftijd van
85 jaar bereikt. Maar voor mij wel even
een moment om bij stil te staan want
hij was niet alleen één van de grote
schakers uit mijn jeugd maar het was
ook een schaker waaraan ik een bij-
zonder herinnering heb. 
En die heb ik,  omdat ik hem een keer
aan het bord mocht tegenkomen en
ook nog op een bijzonder moment in
het leven van Kortsjnoi. Het was 26 juli
in het jaar 1976 en hij had meegedaan
aan het toenmalige IBM toernooi in
Amsterdam, waar hij gedeeld winnaar
was geworden samen met Tony Miles.
Ik werkte toen bij Ennia, één van
rechtsvoorgangers van Aegon en dat
bedrijf had Kortsjnoi weten te strikken
voor een simultaan voor zijn buiten-
dienstmedewerkers. Nu was ik dat niet
maar omdat er niet genoeg tegenstan-
ders voor Kortsjnoi waren kreeg ook ik

een uitnodiging, waar ik natuurlijk
graag gebruik van maakte. Alleen al de
imposante rus, die weinig buiten Rus-
land vertoefde, bij mij aan de andere
kan van het bord te zien was al indruk-
wekkend. 
Kortsnoj won van mij en volgens mij
ook van bijna alle andere tegenstan-
ders. En uit niets bleek tijdens de si-
multaan dat hij met zijn gedachten niet
bij het schaken was. Later bleek na-
melijk dat hij de beslissing had geno-
men om niet naar Rusland terug te
keren en diezelfde dag bleek dat hij in
Nederland asiel aan had aangevraagd
en vervolgens later ook kreeg. Maar
daardoor is deze schaakwedstrijd me
altijd bijgebleven al herinner ik me van
de zetten in mijn partij weinig meer.
Maar ook die kwamen nog boven tafel.
In een la met wat oude schaakspullen
vond ik na enig zoeken nog een met
koffievlekken besmeurd notatiebiljet
waaruit ik alsnog de partij kon recon-
strueren. 

1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.Pf3 Lb4 4.Db3
Pc6 5.a3 Lxc3 6.Dxc3 b6 7.d3 h6
8.e4 d6 9.g3 e5 10.Lg2 0–0 11.0–0
Le6 12.Te1 Dd7 13.d4 Pxd4 14.Pxd4

exd4 15.Dxd4 c5 16.Dd3 Tad8
17.Ld2 Pe8 18.Lc3 f5 19.exf5 Txf5
20.Txe6 Dxe6 21.Lh3 g6 22.Te1 Df7
23.Lxf5 Dxf5 24.De3 Pf6 25.Lxf6
Dxf6 26.Dxh6 Tf8 27.Te2 g5 28.Dxf6
Txf6 29.Kg2 Kf7 30.Te4 a6 31.f4 Tf5
32.g4 Txf4 33.Txf4+ gxf4 34.Kf3 b5
35.cxb5 axb5 36.Kxf4 d5 37.Ke5 d4
38.Ke4 (1-0)

Victor Kortsnoj is er niet meer maar in
mijn herinnering blijft hij … ‘

Mick in afwachting van zet 7.d3.



De schaakkennis van de jeugdleden
vordert gestaag. Dankzij de wekelijkse
lessen van Casper de Pijper met steun
van Neal Twigt en Wim Mulder kan ko-
mend seizoen worden gestart met een
jeugdschaakcompetitie. Voor de les-
sen werd dankbaar gebruik gemaakt
van het Stappenplan. Het nakijken van
de opgaven kostte Casper menig uur-
tje, maar dat had hij er graag voor

over. Na beëindiging van de school-
schaaklessen via de Stichting Brains
volgden ook van deze groep een aan-
tal belangstellenden het jeugdschaak
bij De IJssel. 
Het schaakseizoen voor de jeugd werd
afgesloten met de schaakfilm ‘Leve de
Koningin’ die bij Casper thuis kon wor-
den bekeken. 
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jeugd sluit af met

‘leve de koningin’

uit de media

Nigel Short schreef vorig jaar iets over de

aangeboren verschillen tussen het brein

van de man en de vrouw, en de gevolgen

daarvan voor het schaken en het parkeren

van een auto. Sommige mensen zijn nog

steeds boos op hem en nog veel meer

mensen blijven er grapjes over maken. In

het Bangkok Open waren een paar aardig-

heidjes voor Short bedacht. In de eerste

ronde was hij ingedeeld tegen een vrouwe-

lijke astrofysicus en halverwege het toer-

nooi was er een demonstratiewedstrijd

schaak-thaiboksen tussen Short en de

Franse vrouwengrootmeester Sophie Mil-

liet. Die schaakpartij uit de eerste ronde

won Short, maar door Milliet werd hij versla-

gen. Op een foto zie je haar een welge-

richte trap uitdelen richting Short. (Ree,

NRC 16/4)

‘Messemaker 1847 jaagt op prijzen’ schreef

Henk de Kleijnen op 13 april in het AD

Groene Hart. Die prijzen betroffen het kam-

pioenschap van het eerste team in de 2e

klasse van de KNSB competitie en het uit-

zicht op een goed resultaat in de KNSB be-

kercompetitie. Het kampioenschap kwam er

inderdaad, op 23 april won het Goudse

vlaggenschip met twee oud-clubkampioe-

nen van De IJssel, Jan en Henk-Jan Even-

groen, ook de laatste competitiewedstrijd

en daarmee was het kampioenschap een

feit. Op 25 april overigens maar goed voor

een klein berichtje in het AD Groene Hart.

Dit in tegenstelling tot een bijna dubbelpa-

gina verslag van het kampioenschap van

de voetbalclub ONA in de laagste klasse

van het amateurvoetbal. Promotie naar de

op een na hoogste schaakklasse in Neder-

land is journalistiek kennelijk beduidend

minder interessant. 

Het bekerteam (Peter Ypma, Ed Roering,

Jan en Henk-Jan Evengroen) haalde de fi-

nalepoule niet. Daarvoor had het team

moeten winnen van het team van het in de

meesterklasse uitkomende Kennemer

Combinatie. Dat lukte niet, het Messemaker

team verloor met 3½-½ van het team dat

later als nationale bekerkampioen 2016 zou

worden gekroond. 

Ook in de RSB competitie succes voor de

Messemakers. Het tweede team werd RSB

kampioen en promoveerde naar de KNSB

competitie en ook hier waren de Gouwena-

ren succesvol in de bekerstrijd. De finale

tegen HZP Schiedam werd met 2½-1½ ge-

wonnen. 

Caruana werd de nieuwe kampioen van de

USA. De voormalige Italiaan troefde in St.

Louis zijn grootste concurrenten Nakamura

en So af met een reuze score van 8,5 uit

12. Gekozen was voor een nieuwe aanpak

en dat had succes. Hans Bohm in de Tele-

graaf (30/4): ‘Er is live-commentaar met

gasten, zoals Gary Kasparov, tussendoor

interviewtjes met de architect of de man-in-

de-straat en als er een blunder wordt ge-

maakt wordt dat direct met behulp van

moderne computeranimaties doorgegeven.

Men praat druk en je krijgt veel ‘ongeloof-

lijk’, ‘verbazingwekkend’ en ‘wauw’ te

horen. Je krijgt het gevoel dat men niet al-

leen het toernooi maar iedere partij, ja zelfs

iedere zet aan het verkopen is. Natuurlijk

ook tussendoor vragen via de sociale

media zoals: “Ik kan niet schaken maar het

lijkt me wel wat, wat moet ik doen?” Direct

na de partij volgen er persconferenties met

de spelers en dan keert er weer iets van

rust terug. Heel belangrijk voor de spelers

is het prijzenfonds en dat zal zonder twijfel

het hoogste zijn van alle nationale kampi-

oenschappen: 250.000 euro. De winnaar

plaatst zich tevens voor de volgende WK-

cyclus, alhoewel dat voor Caruana, num-

mer drie op de wereldranglijst, niet echt een

extraatje is. ‘ 

‘Kasparov in vluggertjes af en toe ouder-

wets flitsend’, schreef Ligterink in zijn ru-

briek in de Volkskrant (7/5). ‘Nadat Fabiano

Caruana er had aangetoond wie op dit mo-

ment de sterkste schaker van de Verenigde

Staten is, kregen we in de St. Louis Chess

Club antwoord op een andere vraag: is Gari

Kasparov nog steeds een volwaardige te-

genstander voor de topspelers van deze

tijd? De oud-wereldkampioen liet zijn strijd

tegen Poetin twee dagen rusten om het in

een snelschaaktoernooi over achttien ron-

den op te nemen tegen de drie hoogst ge -

ëindigden van het Amerikaans

kampioenschap. Hoewel Kasparov het

schaken op de voet volgt, heeft hij zich

sinds de beëindiging van zijn professionele

carrière in 2005 zelden gewaagd aan

krachtmetingen met serieuze tegenstan-

ders. Klassieke partijen met langere be-

denktijd speelde hij helemaal niet meer,

maar een enkele keer stemde hij in met een

vluggertjesmatch tegen oude WK opponen-

ten. Vorig jaar vernietigde hij in St. Louis

Nigel Short met 8,5-1,5. De tegenstand die

Kasparov ditmaal ontmoette was van een

ander kaliber. Hikaru Nakamura, Wesley So

en de nieuwe Amerikaanse kampioen Ca-

ruana staan in de mondiale top tien en gel-

den alle drie als experts in het snelle spel

met enkele minuten bedenktijd. Tot alge-

meen genoegen handhaafde Kasparov zich

uitstekend. Met ondernemend en af en toe

ouderwets flitsend spel behaalde hij een

score van 9,5 uit 18. Het eindresultaat zou

nog aanzienlijk beter zijn geweest, als hij op

de eerste dag niet driemaal in voortreffelijke

stellingen een stuk had weggegeven. Eén

zo’n blunder was in zijn partij tegen Naka-

mura die met 11 uit 18 als eerste eindigde.

Een dure blunder, want anders was Kaspa-

rov als winnaar gekroond. ‘De blunder is de

eerste vijand van de schaker. Er zijn niet

voldoende woorden voor de walging en

zelfhaat die de schaker overkomt bij de

doffe ellende van een blunder’ aldus Hans

Böhm in de Telegraaf (7/5) naar aanleiding

van de mishit van de oud-wereldkampioen. 

Op de halfjaarlijkse Euweborrel van het

Max Euwe Centrum op 20 mei is Anish Giri

uitgeroepen tot schaker van het jaar 2015.

Het is al de vijfde keer dat hij deze titel ver-

overt. In 2015 wist Giri een vaste plaats in

de top-10 van de wereld te veroveren en

steeg zijn elo nog verder. Eventjes was zijn

rating zelfs boven de 2800, hetgeen slechts

enkele spelers op de wereld is gelukt. In juli



werd Giri voor de vierde keer Nederlands

kampioen en ook behaalde hij tweede

plaatsen in het Tata-toernooi en de Bilbao-

Masters. Eerder was hij al Schaker van het

jaar in 2009, 2010, 2011 en 2014. 

De jury, bestaande uit de schaakjournalis-

ten Hans Ree (NRC), Gert Ligterink (Volks-

krant) en de directeur van de KNSB, Mark

van der Werf, benoemde Anna-Maja Kaza-

rian tot talent van het jaar. De 16-jarige

Haagse had in 2015 een fantastisch

schaakjaar. Hoogtepunt was natuurlijk haar

Europese titel bij de meisjes tot en met 16

jaar in Kroatië. Daarnaast werd ze Neder-

lands jeugdkampioene tot en met 20 jaar

(met een 100% score!) en de derde plaats

op het NK Vrouwen. Kazarian maakte in

2015 ook haar debuut in het Nederlands

damesteam bij het Europese Kampioen-

schap voor landenteams in Reykjavik. Ze

scoorde uitstekend (6 uit 8), hetgeen haar

een bronzen medaille voor het 5e bord op-

leverde. Haar elo-rating ging met sprongen

vooruit en ook in 2015 werd ze FIDE-mees-

ter. (website Max Euwe Centrum).

In zijn kolom (mei) op de website Scha-

kers.info uitte John van der Wiel zijn onge-

noegen over de anti-Oekraine stemming

van Nederland (referendum): ‘En zo laten

we het geplaagde Oekraïne vallen. Som-

mige schakers deden dat ook. Katerina

Lahno werd Russin en vervolgens ook Ser-

gey Karjakin (althans, Rus). Nu klinkt de

achternaam Karjakin wel Russisch en wel-

licht is hij geen volbloed Oekraïner. Niet

chique, maar in deze onzekere tijden kun je

je er nog iets bij voorstellen. Echter, om je

te laten fotograferen in een t-shirt met Poe-

tins kop erop, om openlijk pro-Poetin (en

natuurlijk anti-Kasparov) te zijn en de an-

nexatie van de Krim toe te juichen, je ge-

boorteland waar je groot en sterk bent

geworden zo te krenken, dat is walgelijk.’

Ook de komende wk-match komt aan bod:

‘Doorgaans geniet ik van WK-matches,

zonder ervan wakker te liggen wie wint of

verliest, maar in dit geval hoop ik echt dat

Karjakin een enorm pak slaag krijgt van

Carlsen. Lijkt me dat aannemelijk? Absoluut

niet. Niet alleen omdat, behalve in films, de

‘bad guys’ vaak winnen, maar ook omdat

Karjakin onder hoogspanning het best pres-

teert, zo is de laatste jaren veelvuldig ge-

bleken. En Carlsen? Die deed het in eigen

land eindelijk eens goed en won het toer-

nooi in Stavanger. Karjakin is een goede

vechter, je moet hem meestal enkele malen

verslaan om een heel punt te scoren, maar

zijn partijopbouw is niet altijd je dat. Voor de

meeste tegenstanders ligt daar de winst,

maar voor Carlsen? Ook hij is geen ope-

ningsvirtuoos. De spelers lijken een beetje

op elkaar. Het zal een zware WK-match

worden. Geen mooie, vrees ik, maar wel in-

teressant.’  

Het EK Individueel vond dit jaar plaats in

Gjakova – Kosovo, van 12 mei t/m 23 mei.

Hier streden 245 deelnemers om de Euro-

pese titel. Hieronder 107 grootmeesters

waarvan vijf met een rating boven de 2700.

Daar was de winnaar niet bij. Dat was de

Rus Inarkiev met 9 uit 11. David Navarra de

deelnemer met de hoogste rating (2735)

eindigde als derde. De Nederlandse deel-

nemers Benjamin Bok en Jorgen Henseler

werden met 6,5 en 4,5 punten respectieve-

lijk 63e en 171e . De nummers 1 t/m 23

plaatsten zich voor deelname aan de World

Cup waar twee plaatsen zijn te verdienen

voor de volgende WK-cyclus. 

Veel bekende namen ontbraken. Dat heeft

een reden volgens Hans Ree in het NRC

(28/5): ‘Voor een professional die op de klein-

tjes let, is meedoen of niet altijd een moeilijke

keuze. De eerste prijs was het mooie bedrag

van 20.000 euro, maar er zijn honderden

deelnemers. Ze betalen zelf hun reis en hotel

en minder dan twintig van hen komen met de

prijs die ze winnen uit de kosten.’

Vrouwen zijn in de schaaksport veruit in de

minderheid. Op de Nederlandse ratinglijst is

slechts circa 3,5 % van het vrouwelijk ge-

slacht. Voor de wk match tussen Chinese

Hou Yifan en Mariya Muzychuk uit Oe-

kraïne die aldaar werd gespeeld in de stad

Lviv was desondanks zeer veel belangstel-

ling. Niet alleen van de pers, meer dan 180

nationale en internationale journalisten,

maar ook van de meer dan 1000 bezoe-

kers. De beloning voor de dames mocht er

ook zijn, 200.000 euro waarvan 120.000

euro voor de winnares. Die prijs ging zoals

eerder gemeld naar de Chinese. Die

meldde in NIC 2016/3 dat zij behoorlijk

dwars gezeten werd door de organisatoren.

Zo vond men haar jeans met sportschoe-

nen geen gepaste kleding en mocht, op

verzoek van haar tegenstandster, een flesje

met geparfumeerde olie (voor verfrissing en

tegen insecten) vanwege de geur na de

vierde partij niet meer naast haar bord

staan. Dit ondanks dat Hou Yifan het gedu-

rende die eerste vier partijen niet had ge-

bruikt. Daarnaast werden de door haar

tegenstandster eind 2015 gespeelde par-

tijen van het nationale kampioenschap in

tegenstelling tot die van andere deelneem-

sters niet gepubliceerd. Iets wat erg onge-

bruikelijk is. Wanneer de FIDE volhard in

een k.o. toernooi voor de wereldtitel bij de

vrouwen zal de wereldkampioene overigens

niet meer meedoen met een volgende cy-

clus. In een k.o. toernooi wint volgens haar

niet altijd de beste. Waarom bij de vrouwen

niet hetzelfde systeem als bij de mannen,

vraagt zij zich af. 

‘Viktor Kortsjnoi, de Verschrikkelijke, zag

overal spoken’ aldus de kop boven het be-

richt over zijn dood in het AD van 7 juni.

Driemaal, in 1974,1978 en 1981, verloor hij

een match om de wereldtitel tegen Karpov.

In 1976 verliet hij de Sovjet-Unie en ging hij

in Zwitserland wonen waar hij in tegenstel-

ling tot Nederland wel politiek asiel kreeg.

Altijd heeft Kortsjnoi weinig vleiende bijna-

men gedragen. 'Viktor de Verschrikkelijke'

heette hij in zijn glorietijd. Hij kon vaak knor-

rig, zelfs onaangenaam zijn, als een partij

niet was verlopen was zoals hij dat  hoopte.

Daarnaast kon Kortsjnoi tegenstanders ook

het bloed onder de nagels vandaan halen.

Zo protesteerde hij tijdens de kwartfinale

om het wereldkampioenschap in 1977

tegen het gehoorapparaat van Tigran Petro-

sian. Volgens Kortsjnoi zou daar wellicht

een zendertje in kunnen zitten. Het protest

werd afgewezen. Toch was de slechtho-

rende Petrosian dusdanig van slag door de

beschuldiging dat Kortsjnoi, die zelf toen

ook kampte met gezondheidsproblemen, de

wedstrijd won. Tijdens zijn match tegen

Karpov verdacht hij het vijandelijke kamp

ervan geheime boodschappen in bekertjes

yoghurt naar Karpov te sturen. Tevergeefs

vroeg hij de organisatie Karpov te verbie-

den yoghurt te eten. 

In het bericht van de Russische schaakfe-

deratie wordt Kortsjnoi een “legendarische

grootmeester” genoemd. De bitterheid tus-

sen Kortsjnoi en zijn geboorteland is de

laatste decennia afgenomen. Zo kreeg hij in

1990 zijn Russische staatsburgerschap

terug van president Gorbatsjov. Toch wei-

gerde hij altijd terug te verhuizen. 

Op 10 augustus 2012 leek Kortsjnoi zijn

laatste partij te hebben gespeeld. Kort

daarop maakte zijn familie bekend dat hij

was geveld door een hersenbloeding en

nooit meer zou schaken.

Twee jaar geleden keerde Kortsjnoi echter

onverwacht terug achter een schaakbord.

Op uitnodiging van de universiteit van Leip-

zig speelde hij een match van twee partijen

tegen de 79-jarige Wolfgang Uhlmann, een

meervoudig kampioen uit de voormalige

DDR. (AD/NRC/Telegraaf/Volkskrant)

Sex is goed voor je rating. Althans dat is de

mening van de Engelse grootmeester Nigel

Short in zijn column in New In Chess

2016/4. Een 32 jarige vriendin die hem op

19 jarige leeftijd  tijdens toernooien verge-

zelde droeg volgens hem bij aan de suc-

cessen die hij daarin behaalde. Toernooien

waarin hij o.a. de toen jongste grootmeester

ter wereld werd en de jongste kampioen

van Groot-Brittannië. Was het toeval of kon

het aanzienlijk gewin aan ratingpunten wor-

den toegeschreven aan haar aanwezig-

heid? Volgens Short zou een liefdesaffaire

zorgen voor een verhoogd dopamine ni-

veau wat de hersenwerking zou stimuleren.

Aan het effect van sex/liefde op schaakre-

sultaten is tot op heden weinig aandacht

geschonken. Het is volgens Short een on-

derwerp dat nader academisch onderzoek

verdient.

Short was kennelijk niet op de hoogte van

het artikel ‘Sex voor het schaken kan ook

niet’ in de Volkskrant van 19 januari 2009.

Een artikel over de Nederlandse groot-

meester Jan Werle waarin het volgende viel

te lezen:   

‘Vrouwen en schaken gingen niet samen,

ervoer Werle tot twee keer toe tijdens de

Europese kampioenschappen. Neem het

EK in Dresden in 2007. Werle kon zich

plaatsen voor het WK en had een fraaie ou-

verture. Tot hij zich liet afleiden door een

blonde schone uit Slowakije. Werle: ‘Het

klikte wel met die meid. Maar als voetbal-

lers beter geen seks kunnen hebben voor

I J s s e l s c h a a k  111

23



de wedstrijd geldt dat ook voor schakers. Ik

raak redelijk snel in vuur en vlam.’ Licht blo-

zend: ‘Eh ja, blond, rondborstig, dat zijn wel

mijn types. Maar ik heb de dame op het

schaakbord nooit geofferd voor die andere

dame. Laat ik het zo zeggen dat de schaak-

studie er bij inschoot. Het was een dubbel

gevoel. Die meid kostte me een goed toer-

nooi. Maar ik ging niet helemaal met lege

handen naar huis.’ Vorig jaar viel Werle tij-

dens het EK in Plovdiv in dezelfde valkuil.

Hij versloeg met zwart de Armeense groot-

meester Sargissian en behoorde met 4,5 uit

5 tot de koplopers. De beroemde Russische

schaaktrainer Michalkin voorspelde Werle

zelfs een plaats in de top-20. ‘Het ging ge-

weldig en toen ontmoette ik Iosefina. Het

effect was verpletterend, ook op zijn

schaakprestaties. Werle: ‘Ik haalde nog een

half punt uit zes partijen. Ik wilde er alles

aan doen om het niet weer te laten gebeu-

ren en toch ging het mis. De liefde blijft een

ongrijpbaar fenomeen. Ik zag Iosefina en ik

was verkocht. Ze komt uit Roemenië, uit

een plaatsje bij de grens met Moldavië. Je

moet vanuit Boekarest nog eens zeven uur

met de trein. We wisten dat we elkaar na

het toernooi niet vaak zouden zien.’ Werle,

sarcastisch: ‘Ik geloof niet dat Anand en

Kramnik hier vaak last van hebben. Je zult

schakers uit de toptien niet horen klagen

dat ze een partij hebben verknoeid, omdat

ze in de ban van een vrouw raakten. Er

schuilt blijkbaar een romanticus in me. In

het schaakwereldje had ik de reputatie van

een Casanova. Als je met mij ging stappen,

kwam je leuke meiden tegen. Maar ik word

25, ik heb nu een stabiele relatie opge-

bouwd.’ Zijn ambities achter het schaakbord

leden wel onder de liefde. ‘Het was als kind

mijn droom om ooit een Elo-rating van 2600

te halen’, zegt Werle in een café op de

Grote Markt in Groningen. ‘2600 was voor

mij een magisch getal, dan was je pas een

echte grootmeester. Ik hikte er al tijden te-

genaan. Tijdens het EK in Plovdiv stond ik

na die goede start virtueel op 2615. Maar

met dank aan de liefde zakte ik er weer ver

onder.’

De Chess Masters Final in Bilbao was ooit

bedoeld als grand slam toernooi tussen de

toernooiwinnaars van de grote toernooien

maar inmiddels is het gewoon een dubbel-

rondige zeskamp van de hoogste categorie.

Bij de laatste editie in juli onder de deelne-

mers, naast wereldkampioen Carlsen ook

zijn uitdager Karjakin en voorts Nakamura,

So, Giri en het Chinese talent Wei. ‘Carlsen

verstopt zich in Bilbao niet voor Karjakin’,

schreef Ligterink in de Volkskrant (24/7).

‘Meestal stellen dergelijke door organisato-

ren en pers tot ‘laatste momenten van de

waarheid’ gedoopte duels weinig voor,

omdat de spelers om begrijpelijke redenen

hun kruit droog houden. Ditmaal was het

anders. Vooral Carlsen liet zich van zijn

beste zijde zien. Met zwart maakte hij ge-

makkelijk remise en met wit won hij een

mooie aanvalspartij’. Volgens Hans Böhm

(Telegraaf 30/7) lijkt de komende tweekamp

een formaliteit voor Carlsen. Die bleek in

supervorm. Hij won vier van zijn tien par-

tijen en verloor alleen een keer van Naka-

mura. Naast 23 remises, boekten alleen So

en Wei nog een enkele winstpartij. Beiden

wonnen net als Carlsen eenmaal van Giri

die in slechte vorm stak. 

Overigens is volgens Ligterink nog steeds

niet zeker welke stad in november de gast-

heer van hun WK-tweekamp zal zijn. ‘De

wereldschaakbond FIDE houdt op zijn web-

site hardnekkig vol dat New York van 11 tot

30 november de twaalf matchpartijen onder

zijn hoede zal nemen. Die mededeling zou

geloofwaardiger zijn als ook werd vermeld

wie de organisator is en waar gespeeld zal

worden’, aldus Ligterink.

24

I J s s e l s c h a a k  111

schakentegencomputer.nl

Geïnteresseerd in online schaaktraining? Sanne Meijer van de website Schakente-
gencomputer.nl meldt in een mailbericht: ‘Wij proberen jongeren en volwassenen het
plezier van schaken te laten ervaren en het spannende element van het schaakspel
door te geven. Met een simpel, gratis schaakspel dat je op verschillende niveaus
tegen de computer kan spelen en uitleg over veel verschillende openingen die je
tegen de computer kan oefenen willen we de bezoeker zo goed mogelijk helpen en
vermaken.’


