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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 : Sjaak in 't Veld, Groene Wetering 13, 
2831 XL Gouderak, tel. 0182-373632
e-mail: j.int.veld@hetnet.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 voorzitter

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

Contributies : senioren € 90,--
jeugd 
(t/m 20 jaar) € 37,--
donateurs € 16,--

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

Girorekening : nr. 3480859 t.n.v. Schaakvereniging De IJssel, 
Moordrecht

Homepage : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

de ijssel 3 sluit af in mineur

ad multem opnieuw topscorer
de ijssel 1

henk-jan evengroen winnaar 18e
vink top 12-toernooi

jeugdteam handhaaft positie in
groene hart cupcompetitie

henk-jan evengroen herovert zil-
veren dame

de geest van het spel: geen
vrienden achter het schaakbord

tobias lipschart jeugd -
kampioen 2013

bastiaan rietveld verdwaalt op
weg naar een verdiende winst

clubtitel opnieuw voor 
pim te lintelo

voorzitter viert abraham met
clubleden

léon jacobse de beste snel -
schaker bij de ijssel
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg en Stefan Lipschart

Bij de voorplaat:
Impressie van het VINK Top 12-toernooi.



In het laatste nummer van het seizoen
2012/13 de nodige aandacht voor de
toernooien. In zowel het VINK Top 12-
toernooi als het toernooi om de Zilveren
Dame ging de eerste plaats naar de
man die ook twee jaar geleden in beide
toernooien de sterkste was. Opnieuw
lauweren voor Henk-Jan Evengroen, de
momenteel sterkste schaker van Moor-
drecht. Die lauweren kreeg hij niet ca-
deau aldus de geschiedschrijving. 
Aan het slot van het seizoen kunnen
ook de nieuwe clubkampioenen worden
bijgeschreven. Bij de senioren viel pas
in de laatste speelronde de beslissing.
De clubkampioen bleef aan de macht.
Dat was wel wat zuur voor nummer
twee die ook al net naast de rapidtitel
greep en in de slotronde zijn kans op
de Zilveren Dame verspeelde. Bij de
jeugd was de nieuwe kampioen al
lange tijd bekend. De ‘Giri’ van De IJs-
sel zegevierde met overmacht. Dat
deed hij ook al bij de jeugd Top 12 en
ook bij het NK stukken opzetten gooide
hij hoge ogen. 
De IJsseljeugd opereerde op hoog ni-
veau in de Groene Hart competitie en

daardoor waren de overwinningen
schaars. Die waren er echter wel en
steeds precies voldoende om het ni-
veau te handhaven. Een prima presta-
tie. Dat was ook het optreden van het
jongste IJssellid op het NK voor de
jongste jeugd. De medailles stromen
huize Lipschart binnen. 
Ook de historie komt weer ruimschoots
aan bod in dit nummer. In het negende
en laatste deel van vijftig jaar clubhisto-
rie aandacht voor de laatste lustrumpe-
riode op weg naar het heden. De
jaarlijkse historische ranglijst leert dat er
volgend seizoen weer de nodige oor-
kondes kunnen worden uitgereikt.
Voorts wordt uit de doeken gedaan
waarom een in Moordrecht wel zeer 
bekende schaaktopper geen groot-
meester werd en de hoofdrol die zijn
toenmalige boezemvriend daarbij
speelde. 
De jubileumviering werpt zijn schadu-
wen vooruit en startte met de Abraham-
viering van de voorzitter. Ter plaatse
werd het jubileumlogo van De IJssel
onthuld. De Indische maaltijd bleek een
bron voor aparte schaakvormen. Daar-

naast de laatste berichten over de ko-
mende festiviteiten.
Voorts nog een staartje van de RSB-
competitie. De degradatie van De IJssel
1 is zeker niet te wijten aan de man die
opnieuw topscorer werd, zo blijkt. Of
het verloren terrein het volgend seizoen
kan worden herwonnen, is nog maar de
vraag. Als de RSB-besluit tot het toe-
staan van combinatieteams van ver-
schillende verenigingen in de
competitie kan dit de sterkteverhoudin-
gen behoorlijk verstoren.  
In het schaaknieuws uit de media o.a.
berichten van de internationale toer-
nooivelden, een bijzondere schaker van
het jaar en een clubteam dat kampioen
werd met ingevlogen spelers. 
De redactie wenst alle lezers weer veel
leesplezier met dit nummer of de kleu-
reneditie op de website. Het IJssel-
schaak jubileumnummer, de 100e
editie, zal naar verwachting in novem-
ber verschijnen. Het zou leuk zijn in dit
nummer reacties van lezers over IJssel-
schaak nu en toen op te nemen. De re-
dactie kijkt er vol verwachting naar uit.
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van de redactie

jubileumjaar start in september

Het begin van het nieuwe seizoen is
tevens het begin van ons jubileumjaar.
Op 1 september bestaan we immers
precies 50 jaar. De eerste clubavond
van het nieuwe seizoen op 2 septem-
ber is dan ook bij uitstek de gelegen-
heid om het glas te heffen op dat
feestelijke feit. Een feit dat we op die
avond ook voor het nageslacht willen
gaan vastleggen met een jubileumfoto.
We rekenen er dus op dat bij die gele-
genheid zoveel mogelijk leden de weg
naar ons clublokaal zullen vinden. 
En dat laatste moet zeker het geval
zijn bij de echte jubileumfeestavond,
die op zaterdag 21 september staat
gepland. Dan wordt gerekend op de
aanwezigheid van alle leden, even -
tueel hun partner en de geïnviteerde
oud-leden en vrienden van De IJssel.
Het wordt een feestelijke avond met
een quizachtig feestprogramma waarin
het jubileum zelf en de afgelopen
50 jaren centraal staan. Natuurlijk is er
ruimte voor een drankje en/of een
hapje en in het feestprogramma is ook

de presentatie van
ons extra luxe jubi-
leumnummer opge-
nomen. Kortom op
die avond rekenen
we op de aan -
wezigheid van alle
leden van onze
schaakvereniging. 
Kort daarop, op
maandag 23 september, is ook de
jeugd aan de beurt. Ook voor de jeugd
is er dan een feestelijk programma met
een hapje en een drankje en daarin zal
de simultaan tegen een oud-jeugdlid
centraal staan. Natuurlijk is ook daar
de presentatie van ons jubileumnum-
mer en is er de start van de jubileum-
partij van de jeugd tegen een aantal
seniorleden waarin wekelijks een zet
zal worden gedaan.  
Achter de rug is dan al de jaarlijkse
braderie op zaterdag 7 september,
waarop De IJssel zich dit jaar op een
extra feestelijke manier gaat presente-
ren. Naast de gebruikelijke kraam

komt er een extra plek waar een groot
schaakbord zal worden gepresenteerd.
Met een feestelijke versiering zal aan
de Moordrechtse gemeenschap wor-
den duidelijk gemaakt dat De IJssel 50
jaar bestaat. En ja … ook hiervoor re-
kenen we natuurlijk op de aanwezig-
heid van veel leden van De IJssel. 
En het jaar is dan nog lang dus er kan
nog veel meer gebeuren. In elk geval
denken we eraan om het Zilveren
Dame toernooi een extra gouden glans
te geven. Maar daar komen we later
mee. (Mick)



Het was niet zo’n geslaagde datum, 8 mei
de avond voor Hemelvaartsdag. Dat was
te merken aan de opkomst, maar deson-
danks waren er nog een redelijk aantal
verenigingen vertegenwoordigd.
De voorzitter hield een fors plooi voor
fondsenwerving. Er is op veel plaatsen
geld beschikbaar, maar je moet er wel
om vragen, was zijn advies. Hij had er
ook een speciaal boek over aangeschaft
dat de verenigingen via de RSB met kor-
ting konden aanschaffen. 
Waar je die fondsen dan wel aan zou
moeten besteden, kwam niet aan de
orde. Voor de weinige activiteiten van de
RSB is er geld voldoende in kas, zo blijkt
uit de begroting. De contributieverhoging
van de KNSB, vanwege de subsidiever-
mindering van het NOC/NSF, van vier
euro zal dit jaar maar voor de helft wor-
den doorbe rekend aan de RSB-leden.
Een wijs besluit, gezien de welgevulde
spaar rekening. De per 1/10/2013 in-
gaande contributie wordt dan 41,50 (se-
nioren) en 21,05 (jeugd). Van die
contributie gaat er dan respectievelijk
circa 1 euro en halve euro naar de RSB
en de rest gaat naar de KNSB. Als de
fondsenwerving succesvol is, behoeft
wellicht ook voor 2014/15 de contributie-
verhoging evenmin volledig te worden
berekend. Op sommige punten was er in
de begroting al rekening mee gehouden.
Zo stond het Erasmiaans Schaakfestijn
voor nul euro in de boeken, terwijl de
RSB er dit jaar nog 500 euro aan uitgaf.
Geen RSB activiteit, aldus het RSB be-
stuur. Dat was tegen het zere been van
Jan Sijbesma, de man die met Klim-Op
zo succesvol aan de weg timmert en ter
plaatse in het zonnetje werd gezet voor
zijn lintje. Het toernooi dient wel als voor-
selectie voor de RSB-deelname aan het
landelijk schoolschaakkampioenschap,
was zijn terechte argument. In het geval
er onvoldoende fondsen worden gevon-
den zal de RSB echter alsnog bijdragen,

was de reactie van achter de tafel. 
Een nieuwe opzet voor de jeugd Grand-
Prix toernooien werd met instemming be-
groet. Voor het PK wordt gezocht naar
een nieuwe locatie, maar tot dusver nog
tevergeefs. Voor het beste aangemelde
‘nieuw en goed  initiatief op het gebied
van schaakpro motie’ zal jaarlijks een
aanmoedigingsprijs van 100 euro worden
toegekend.  
Het punt inrichting van de viertallencom-
petitie kreeg een andere inhoud dan ver-
wacht. Bestuurslid Arrian Rutten had
geen gelegenheid gehad een notitie voor
te bereiden en kondigde aan dit wel te
zullen doen voor de volgende vergade-
ring. Waarbij hij nadrukkelijk meldde dit
in overleg met De IJssel, ooit initiatiefne-
mer van deze competitie, te doen. De
suggestie ter plaatse van de IJsselsecre-
taris om de structuur te wijzigen van één
klasse naar twee klassen met een pro-
motie- en degradatieregeling sprak hem
wel aan en zal daarin, naar verwachting,
zeker worden verwerkt. Onder dit agen-
dapunt kwam ook een voorstel van de
verenigingen DZP (De Zwarte Pion) en
SOF (Schaakvereniging Oost-Flakkee)
aan de orde. Zij stelden voor de moge-
lijkheid voor combinatieteams, enkele
jaren geleden toegestaan voor de 4e
klasse, weer van stal te halen en toe te
staan voor alle klassen. Dat vond een
welwillend oor bij de competitieleider en
ook de vergadering was positief. Gelijktij-
dig meenden de indieners dat dan de
viertallen competitie wel kon verdwijnen.
Met dat punt was de vergadering het
zeker niet eens en dat zal dus niet ge-
beuren. Ook dit punt komt terug op de
volgende vergadering omdat de reg -
lementen daar natuurlijk voor moeten
worden aangepast. Het ziet er echter
naar uit dat het al in de komende compe-
titie een feit zal zijn. 
Voorafgaande aan de prijsuitreiking
stond de competitieleider nog even stil bij

een drietal zaken die tot de nodige com-
motie hadden geleid. De finale om de
RSB-beker moest na gelijk eindigen van
de wedstrijd en het snelschaak worden
beslist door loting. Reden om het regle-
ment te wijzigen en in het vervolg bij ge-
lijk eindigen het resultaat van de laatste
partij (en) niet mee te tellen. Voor het
kunnen ingrijpen in het geforceerd af-
koersen op een gelijkspel, onder andere
door remise geven na twee zetten, zoals
gebeurde in de laatste ronde in de pro-
motieklasse, zal een voorstel voor regle-
mentswijziging worden ingediend. Nu
moest de competitieleider noodgedwon-
gen de protesten van slachtoffer 3-To-
rens, dat daardoor degradeerde,
afwijzen. Ook moet het mogelijk worden
sancties op te leggen ingeval van onbe-
hoorlijk gedrag, zoals bedreiging van de
wedstrijdleider. Eveneens een klacht die
de competitieleider bereikte, maar waar-
tegen niet kon worden opge treden. 
Het Fischertempo wint terrein, invoering
bij RSB-wedstrijden wordt over wogen.
De beschikking over digitale klokken is
daarvoor noodzaak. Dat zal eerst worden
geïnventariseerd. (Aad)
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de  rsb-vergadering:
fondsenwerving, contributieverhoging en combinatieteams

Het RSB-bestuur v.l.n.r.: penningmeester
Peter de Weerd, secretaris Willem Platje,
voorzitter Arjen Postma, jeugdleider Tjerk
Tinga en competitieleider Arrian Rutten.

ad multem verovert k.o.-beker na spannende finale

De halve finale om de k.o. beker tussen Pim te Lintelo en Léon Jacobse betekende het vierde 
treffen op rij. Achtereenvolgend troffen zij elkaar bij de clubcompetitie, het toernooi om de Zilveren 
Dame en het Top 12 toernooi. Alleen het competitieduel werd door Pim gewonnen en daar bleef het 
bij, want ook in deze halve finale was Léon de sterkste. Ad Multem werd de andere finalist. Hij bekroonde een goed gespeelde
partij tegen Wim Mulder met een mooie mataanval.
De eindstrijd om de k.o. beker was een spannende finale, waarin pas na vier partijen de beslissing viel. In de eigenlijke wed-
strijd moest Ad alle zeilen bijzetten om overeind te blijven maar die partij eindigde in remise. De gelijke stand bleef overeind
na twee daaropvolgende snelschaakpartijen omdat beiden er één wonnen. De beslissing viel vervolgens in de eerste "sudden
death" partij en daarin trok Ad aan het langste eind.  
Na twee jaar Hans Lodeweges keert de beker dus weer terug naar de eerste winnaar. (Aad/Mick)



De intentie om er in de slotwedstrijd op 26 april tegen kampioen CSV 2 nog iets van te maken was er niet bij de leden van
het derde team. Althans dat doet de uitslag van 7½-½ vermoeden, want een verslag van deze wedstrijd bereikte de redactie
niet. Met gemiddeld circa 250 ratingpunten meer achter de borden kon een goed resultaat ook nauwelijks worden verwacht.
De Capellenaren zijn deze competitie door de herintrede van een aantal oud-leden uit het succesvolle verleden danig ver-
sterkt. Ook hun eerste team werd dit seizoen kampioen. Dankzij Stefan, die tegen zijn oude club de eer redde, werd het net
geen 8-0.

CSV 2 1622 - De IJssel 3 1360 7½ - ½

1. Arjan Terlouw 1771 - Aad vd Meer 1500 1 - 0
2. Rob van de Bosse 1612 - Frank Penders 1296 1 - 0
3. Mark van Liempt 1658 - Teus Boere 1420 1 - 0
4. Harry Stroosma 1653 - Peter Koolmees 1 - 0
5. Hans Blokland 1633 - Stefan Lipschart 1299 ½ - ½
6. Rob Doctor - Casper de Pijper 1 - 0
7. Thomas Herrewijn 1600 - Arie Macdaniël jr. 1 - 0
8. Derk Brus 1424 - Ton van Smirren 1285 1 - 0

eindstand

klasse 4C rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 mp bp

1. CSV 2 1618 x 6 6½ 8 5½ 7½ 4½ 5 14 43
2. 3-Torens 3 1470 2 x 1½ 6 5½ 4 7½ 4½ 9 31
3. Spijkenisse 5 1418 1½ 6½ x 4 3½ 5½ 3 4½ 7 28½
4. HZP Schiedam 3 1408 0 2 4 x 2 4½ 6 4½ 7 23
5. Overschie 3 1478 2½ 2½ 4½ 6 x 2½ 5 3 6 21½
6. De IJssel 3 1370 ½ 4 2½ 3½ 5½ x 3½ 4½ 5 24
7. Papendrecht/Albl. 2 1421 3½ ½ 5 2 3 4½ x 4 5 22½
8. WSV 4 1319 3 3½ 3½ 3½ 5 3½ 4 x 3 26

persoonlijke scores

Ap Bp Brd Rtg TPR RaTg

1. Ton van Smirren 7 5 7,9 1285 1389 1228
2. Stefan Lipschart 7 4 5,0 1299 1506 1455
3. Arie Macdaniël jr. 6 3½ 5,9 1374 1314
4. Casper de Pijper 7 3 6,0 1320 1371
5. Frank Penders 6 2½ 2,0 1296 1497 1557
6. Frans Dubois 5 2 4,0 1446 1337 1409
7. Teus Boere 6 2 3,0 1420 1428 1551
8. Aad vd Meer 7 2 1,0 1500 1443 1605
9. Harm Hoogeveen 1 0 4,0 1440 1633
10. Bastiaan Rietveld 1 0 3,0 1304 1497
11. Jan van den Dorpel 1 0 3,0 924 1117
12. Peter Koolmees 2 0 3,0 1282 1558

Het verlies in de laatste wedstrijd betekende dat Ton van Smirren deze competitie niet ongeslagen bleef. Met viermaal winst
en tweemaal remise werd hij topscorer. Als enige IJsselspeler haalde hij in deze klasse met een achtste plaats de top tien.
Met een score van boven de vijftig procent leverden ook Stefan Lipschart en Arie Macdaniël jr. een verdienstelijke bijdrage
aan het teamresultaat. Aad van der Meer, Teus Boere en Frank Penders troffen de sterkste tegenstanders en hadden daar-
tegen meestal onvoldoende verweer. Met een TPR van bijna 1500 kon Frank desondanks best tevreden zijn. (Aad)
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de ijssel 3 sluit af in mineur



De laatste uitslagen leidden niet tot grote verschuivingen in de eindstand van klasse 1B. Omdat Fianchetto het kampioen-
schap al binnen had was de uitslag van de wedstrijd tussen de nummer een en twee, 4-4, niet meer van belang.

eindstand

klasse 1B rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 mp bp

1. Fianchetto 1 1887 x 4 5½ 4 5½ 5½ 4½ 4½ 12 33½
2. Erasmus 1 1881 4 x 6½ 2½ 3 5½ 5 5½ 9 32
3. WSV 1 1801 2½ 1½ x 4 5½ 4½ 5 5 9 28
4. Krimpen a/d IJssel 2 1857 4 5½ 4 x 3½ 3 5 5 8 30
5. Zwijndrecht 1 1731 2½ 5 2½ 4½ x 5 1½ 4½ 8 25½
6. Barendrecht 1 1761 2½ 2½ 3½ 5 3 x 4½ 5 6 26
7. De IJssel 1 1847 3½ 3 3 3 6½ 3½ x 5½ 4 28
8. IJsselmonde 1 1777 3½ 2½ 3 3 3½ 3 2½ x 0 21

Ad Multem werd opnieuw topscorer van De IJssel 1 en bovendien ook nog eens topscorer van klasse 1B. Ook voor (mede)
teamleider Léon Jacobse een prima score, goed voor de zesde plaats in deze klasse. Hen valt weinig te verwijten. Het
waren met name de kopstukken, Pim te Lintelo en Hans Lodeweges die dit RSB-seizoen de wind tegen hadden. Zij troffen
wel de sterkste tegenstanders, maar gezien hun rating was dat te verwachten. 

Ap Bp Brd Rtg TPR RaTg

1. Ad Multem 7 5½ 7,0 1761 1979 1753
2. Léon Jacobse 7 5 4,9 1782 1909 1747
3. Justin Jacobse 7 4 3,0 1911 1897 1846
4. Frank Visser 7 4 4,1 1877 1896 1844
5. Frank vd Pavoordt 7 3 5,6 1858 1749 1800
6. Pim te Lintelo 7 2½ 1,1 1925 1813 1918
7. Gerard vd Wouden 3 2 8,0 1727 1838 1715
8. Mick vd Berg 3 1 7,7 1743 1581 1704
9. Hans Lodeweges 7 1 2,4 1925 1641 1946
10. Leen Boonstra 1 0 8,0 1672 1545 1803
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ad multem opnieuw topscorer de ijssel 1



Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 744 wedstrijden
gespeeld met in totaal 5948 partijen. Hiervan 325 wedstrijden door De IJssel 1, 268 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen
1973/74), 141 door De IJssel 3 (vanaf het seizoen 1989/90) en 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001). De totaalscore in deze
wedstrijden bedraagt 2849 bordpunten.

Hieronder de top van de ranglijst gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de daarin be-
haalde punten.

1 Aad vd Berg 310 155 De aantallen van de overige
2 Mick vd Berg 276 165 deelnemers, voor zover behorend tot het 
3 Panc Vink 250 128,5 het huidige ledenbe¬stand:
4 Rien Duine 248 122,5
5 Frans Dubois 243 107 Léon Jacobse 51 30,5
6 Leen Boonstra 221 118,5 Aad vd Meer 51 19,5
7 Ronald Mandersloot 201 129 Ton van Smirren 50 20,5
8 Teus Boere 198 81 Justin Jacobse 48 33
9 Ad Multem 193 104 Jan Vink 24 12,5

10 Gerard vd Wouden 193 103,5 Frank Penders 18 7
11 Peter de Jong * 154 67 Lotte vd Wouden 12 7
12 Frank vd Pavoordt 145 83,5 Casper de Pijper 10 3,5
13 Sjaak in ‘t Veld 143 80,5 Arie Macdaniël jr 8 14,5
14 Frank Visser 116 74,5 Stefan Lipschart 7 4
15 Ko Scheepers † 116 56 Bastiaan Rietveld 7 0
16 Piet van Hees † 115 57 Peter Koolmees 3 0
17 Arie Macdaniël sr 109 53 Jan vd Dorpel 2 1
18 Jan Evengroen * 106 72 Harm Hoogeveen 1 0
19 Henk Kolhoff * 104 47,5
20 René Ordelman † 102 55
21 Pim te Lintelo 99 57,5
22 Hans Lodeweges 94 44
23 Menno  van Dijk 89 42
24 Erik Jan Noomen * 75 32
25 Jacco Heek* 70 34

Niet inbegrepen: 

RSB-bekerwedstrijden Viertallencompetitie

Jan Evengroen, J. * 24 12,5 Ton van Smirren. 34 13
Pim te Lintelo 22 14 Aad vd Meer 31 17,5
Frank vd Pavoordt 19 7,5 Frans Dubois 27 15,5
Mick vd Berg 18 11,5 Sjaak in ‘t Veld 28 22
Frank Visser 17 9,5 Rien Duine 11 7
Hans Lodeweges 10 5 Lotte vd Wouden 6 3,5
René Ordelman † 9 4 Peter Koolmees 4 0
Wim van Vuuren * 9 4,5 Hans Kortrijk * 3 2,5
Léon Jacobse 8 3 Panc Vink 2 1
Gerard vd Wouden 7 2 Bastiaan Rietveld 2 0
Ronald Mandersloot 7 1,5 Arie Macdaniël jr 1 1
Leen Boonstra 5 2 Frank vd Pavoordt 1 1
Ad Multem 3 1 Frank Penders 1 1
Samir Akrawi * 2 2 Gerard vd Wouden 1 1
Justin Jacobse 2 0 Erik-Jan Noomen * 1 0,5
Menno van Dijk 1 1 Justin Jacobse 1 0
Henk-Jan Evengroen * 1 0 Casper de Pijper 1 0r

(* = oud-lid, † = overleden) 

I J s s e l s c h a a k  9 9

7

historisch overzicht deelname rsb-competitie



Een toernooi dat voor de 18e maal
plaatsvindt kan qua organisatie bogen
op veel kennis van zaken. Sponsor en
deelnemers zijn de belangrijkste ele-
menten. De sponsor was geen pro-
bleem want Bouwbedrijf Vink & Zn had
dit al na de voorgaande editie toege-
zegd. De deelnemers zorgden ook nu
weer voor de meeste problemen. Niet
voor de hoofdgroep, want met uitzon-
dering van een enkele verhindering
meldden alle toppers graag te willen
meedoen. De problemen kwamen bij
de bezetting van de andere groepen,
met name doordat de animo en gele-
genheid hiervoor bij Moerkapelle mini-
maal bleek. Slechts een enkele deel- 
nemer voor de kandidatengroep en
geen viertal. De traditionele vereni-
gingsvierkamp moest om die reden
worden gewijzigd in een driekamp met
een ander jasje en de kandidaten-
groep werd aangevuld met een vierde
deelnemer voor SVN en De IJssel. Ge-
zien het kwijnend bestaan van het
jeugdschaak bij de andere Zuidplas-
verenigingen was ook de bezetting van
de jeugdgroep een fiks probleem. Met
Zuidplasjeugd actief bij andere RSB- 
verenigingen kon er uiteindelijk toch
nog een acceptabele bezetting worden
bereikt. 
Voor het overige kon alles volgens het
draaiboek worden afgewerkt. De voor-
zitter en secretaris namen daarbij het
leeuwendeel voor hun rekening met
hulp van steunpilaar Tini van den Berg.
Zij zorgde ook voor de toernooiaffiche
en Leo Schmahl, vriend van de voor-
zitter, regelde een kosteloze reproduc-

tie hiervan. Voor de afvaardiging van
de andere Zuidplasverenigingen te-
kenden de contactpersonen Kevin
Bakker (Moerkapelle), Nico Dannis
(WSV) en Edo Pouwelse (SVN). 
Op de dag zelf waren er de vertrouwde
wedstrijdleiders. Bij de seniorengroe-
pen kregen Aad van den Berg en Ge-
rard van der Wouden weer hulp van de
ditmaal wel beschikbare Mick van den
Berg. Bij de Vinkgroep en jeugdgroep
was die ook deze maal in handen van
respectievelijk Ronald Mandersloot en
het duo Frank Jacobse en Ton van
Smirren. Daarnaast natuurlijk vele be-
reidwillige handen die hielpen met het
opzetten en opruimen van het speel-
materiaal en Arie Reijm en zijn men-
sen die paraat stonden voor de
horecaservice. 
Ter omlijsting was er een fotoreportage
van de voorgaande editie en de nodige
(foto)boeken met herinneringen aan de
eerdere toernooien. Mick van den Berg
en Ab Scheel (RSB-website) zorgden
ervoor dat ook van deze editie hoogte-
punten op de gevoelige plaat werden
vastgelegd.   
Op 11 mei was aldus alles prima gere-
geld en kon wethouder Arjen Hazele-
bach van de gemeente Zuidplas het
startsein geven met de eerste zet aan
het bord van titelverdediger Gerard
van Ommeren.

Al snel werd het duidelijk dat de hoofd-
rolspelers van het toernooi van vorig
jaar in de invitatiegroep ook nu weer
de grote favorieten waren. De strijd om
de eerste plaats was lang een nek-

aan-nek race tussen Moerkapellenaar
Gerard van Ommeren en de bij het
Goudse Messemaker 1847 spelende
Jan en Henk-Jan Evengroen uit Moor-
drecht. Na zes ronden had Henk-Jan
Evengroen slechts een enkel halfje
verspeeld met een snelle remise tegen
zijn vader. Gerard van Ommeren
volgde met een halfje achterstand op-
gelopen door remises tegen zijn club-
genoten Jesse van Elteren en Wouter
Vroegindeweij. Met nederlagen tegen
Waddinxvener Barthold Jansen en
Jesse van Elteren had Jan Evengroen
inmiddels al een forse achterstand op-
gelopen. Daarmee leken de kansen
voor de oudste Evengroen verkeken en
stegen die van Jesse van Elteren, op
dat moment nummer drie. In de zeven -
de ronde leed Henk-Jan Evengroen
een verrassende nederlaag tegen leef-
tijdgenoot Léon Jacobse van De IJssel
en kwam Gerard van Ommeren op kop.
Dat was echter van korte duur want in
de volgen ronde werd de rangorde met
een zege in de onderlinge wedstrijd
herstelt. In de laatste ronden kwam de
koppositie niet meer in gevaar en een
ronde voor het einde was Henk-Jan
Evengroen zeker van de toernooiwinst.
Ook Jan Evengroen klopte Gerard van
Ommeren en daarmee kwam voor hem
de tweede plaats weer in zicht, zeker
na verrassend verlies van Jesse van El-
teren tegen de Nieuwerkerkse kampi-
oen Edo Pouwelse. Dat lukte echter net
niet, want ook Jesse van Elteren sloot
af met tweemaal winst en dankzij de
onderlinge winst was de tweede plaats
voor hem. 

8
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henk-jan evengroen winnaar 18e VINK top 12-toernooi

De onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot
1. Henk-Jan Evengroen (MM)    x 1 ½ 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 9
2. Jesse van Elteren (M) 0 x 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 0 1 1 7½
3. Jan Evengroen (MM) ½ 0 x 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7½
4. Gerard van Ommeren (M) 0 ½ 0 x ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 7
5. Dick Brus (K) ½ ½ 0 ½ x 0 0 1 1 ½ 1 1 6
6. Wouter Vroegindewij (M) 0 0 0 ½ 1 x 1 0 1 ½ 1 ½ 5½
7. Léon Jacobse (IJ) 1 0 0 ½ 1 0 x 1 1 0 0 1 5½
8. Barthold Jansen (W) 0 0 1 0 0 1 0 x 1 1 1 0 5
9. Arjan Hennink (W) 0 ½ 1 0 0 0 0 0 x 1 1 1 4½
10. Edo Pouwelse (N) 0 1 0 0 ½ ½ 1 0 0 x 0 1 4
11. Rob Hoogland (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 x ½ 2½
12. Pim te Lintelo (IJ) 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 0 ½ x 2

Jesse van Elteren,
nog net nummer twee.

Beslissende winst voor
Henk-Jan Evengroen tegen

titelverdediger Gerard van Ommeren.



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 5½ 6½ 7½ 8½ 9
2. Jesse van Elteren (M) 0 ½ 1½ 2½ 3½ 4½ 5 5½ 5½ 6½ 7½
3. Jan Evengroen (MM) 1 2 2 2½ 3½ 3½ 4½ 4½ 5½ 6½ 7½
4. Gerard van Ommeren (M) 1 1½ 2½ 3 4 5 6 6 6½ 7 7
5. Dick Brus (K) ½ ½ 1½ 2½ 3½ 3½ 4½ 5 5 5½ 6
6. Wouter Vroegindewij (M) 1 2 2 2½ 2½ 3 3 3½ 3½ 4½ 5½
7. Léon Jacobse (IJ) 0 0 1 2 2 3 4 4 4½ 5½ 5½
8. Barthold Jansen (W) 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5
9. Arjan Hennink (W) 1 1 1 1 1 2 2½ 3½ 4½ 4½ 4½
10. Edo Pouwelse (N) ½ ½ ½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 3 3 4
11. Rob Hoogland (N) 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2½
12. Pim te Lintelo (IJ) 0 0 0 0 0 ½ ½ 1½ 1½ 1½ 2

gen tegen respectievelijk Hans Lode-
weges en Wim Mulder. Bij hun twee
concurrenten bleef het verlies beperkt
tot een halfje en dat betekende dat zij
beiden met 8 punten finishten. Met een
gelijk onderling resultaat moest de SB
score de beslissing brengen en die viel
met een kwart punt meer uit in het voor-

deel van Jeroen Eijgelaar. Hij verdiende
daarmee een plaats in de invitatiegroep
van 2014. Voor Ad Multem net als vorig
jaar dus opnieuw een tweede plaats.
De derde podiumplaats was, dankzij
winst in de laatste ronde tegen concur-
rent Hans Lodeweges, voor de enige
Moerkapellenaar, Kevin Bakker. 
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Spannend was het eveneens in de
kandidatengroep met door de vereni-
gingen aangewezen deelnemers. Na
acht ronden gingen Ronald Dannis, Je-
roen Eijgelaar, Ad Multem en Frank Vis-
ser met 5½ punten aan de leiding. Van
hen verspeelden Ronald Dannis en
Frank Visser hun kansen met nederla-

De onderlinge resultaten: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot
1. Jeroen Eijgelaar (N) x ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 8
2. Ad Multem (IJ) ½ x 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 8
3. Kevin Bakker (M) 1 0 x ½ ½ 1 1 0 ½ ½ 1 1 7
4. Ronald Dannis (W) ½ ½ ½ x ½ 0 1 0 1 1 ½ 1 6½
5. Frank Visser (IJ) 0 ½ ½ ½ x 1 0 1 1 0 1 1 6½
6. Hans Lodeweges (IJ) ½ ½ 0 1 0 x ½ ½ 1 ½ 1 ½ 6
7. Wim Mulder (W) 0 ½ 0 0 1 ½ x 1 ½ 1 0 1 5½
8. Hans Ranft (N) 0 ½ 1 1 0 ½ 0 x ½ ½ ½ 1 5½
9. Wilfried Graveland (N) 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ x ½ 1 1 4
10. Cees Klein (N) 0 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½ x 1 0 4
11. Hans van Woudenberg (W) ½ 0 0 ½ 0 0 1 ½ 0 0 x ½ 3
12. Sjaak in 't Veld (IJ) 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ½ x 2

Jeroen Eijgelaar en Ad Multem de
hoofdrolspelers in de kandidtengroep.

Totaal na elke ronde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Jeroen Eijgelaar (N) ½ 1 2 3 3 4 5 5½ 6½ 7 8
2. Ad Multem (IJ) ½ 1 2 2½ 3½ 4 5 5½ 6½ 7½ 8
3. Kevin Bakker (M) 1 1½ 2½ 3 4 4 4 4½ 5 6 7
4. Ronald Dannis (W) ½ 1½ 2½ 3½ 4 3½ 4½ 5½ 6 6 6½
5. Frank Visser (IJ) 1 2 3 3 4 5 5 5½ 5½ 6½ 6½
6. Hans Lodeweges (IJ) ½ 1 1 1½ 2 2½ 3½ 4½ 5 6 6
7. Wim Mulder (W) ½ ½ ½ 1 2 2 2½ 3½ 4½ 4½ 5½
8. Hans Ranft (N) ½ 1 1½ 2½ 3 4 4 4½ 5½ 5½ 5½
9. Wilfried Graveland (N) ½ ½ ½ 1 1½ 1½ 2 2 2 3 4
10. Cees Klein (N) 1 1 1½ 1½ 1½ 1½ 2½ 2½ 3 3 4
11. Hans van Woudenberg (W) 0 1 1 1½ 1½ 2 2 2½ 3 3 3
12. Sjaak in 't Veld (IJ) 0 0 0 ½ 1 2 2 2 2 2 2



De traditionele vierkamp tussen de
vier Zuidplasverenigingen werd dit-
maal, omdat Moerkapelle geen viertal
op de been kon brengen, een team-
wedstrijd tussen drie teams waarbij
alle teamleden tegen elkaar in het
strijdperk traden. Het team van WSV

en Panc. Bij winst  voor Jan zou deze
dankzij het onderling resultaat als win-
naar worden gekroond. Dat gebeurde
niet, Panc won en werd net als vorig

jaar eerste. Een bijzondere prestatie
omdat hij na een langdurig ziekbed
pas weer sinds kort actief achter het
bord was. 

10
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won met 10½-5½ van De IJssel en
met 10-6 van SVN en werd met 20½
punten eerste. De tweede plaats was
dankzij een 10-6 winst tegen De IJssel
voor SVN met 16 punten en De IJssel
werd derde met 11½ punten. 
Het beste individuele resultaat was

met slechts een verliespartij voor
WSV’er Mart Jan Luteijn. Nico Dannis
(WSV), Han Everaars (SVN) en Pa-
trick Groenendijk (WSV) scoorden elk
5 punten en Arie Macdaniël jr boekte
met 4½ punten het beste resultaat
voor De IJssel. 

De gedetailleerde uitslagen:

De IJssel SVN WSV

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

1 Leen Boonstra x x x x 1 0 0 ½ 0 1 0 0 2½
2 Stefan Lipschart x x x x ½ 0 0 1 0 0 1 0 2½
3 Arie Macdaniël jr x x x x 0 1 0 1 1 1 ½ 0 4½
4 Aad vd Meer x x x x 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Totaal De IJssel 1½ 1 1 2½ 1 3 1½ 0 11½

5 Theo de Graaf 0 ½ 1 1 x x x x 0 ½ 1 0 4
6 Leen Klein 1 1 0 1 x x x x 0 0 0 0 3
7 Han Everaars 1 1 1 0 x x x x 1 0 0 1 5
8 Willem vd Wel ½ 0 0 1 x x x x 1 1 ½ 0 4

Totaal SVN 2½ 2½ 2 3 2 1½ 1½ 1 16

9 Nico Dannis 1 1 0 1 1 1 0 0 x x x x 5
10 Theo Goor 0 1 0 0 ½ 1 1 0 x x x x 3½
11 Patrick Groenendijk 1 0 ½ 1 0 1 1 ½ x x x x 5
12 Mart Jan Luteyn 1 1 1 1 1 1 0 1 x x x x 7

Totaal WSV 3 3 1½ 3 2½ 4 2 1½ 20½

De winnende WSV´ers (vlnr):top-
scorer Mart Jan Luteyn, Patrick
Groenendijk en Nico Dannis. Num-
mer vier Theo Goor ontbreekt.

Arie Macdaniël jr., de beste bij De IJssel,
in actie tegen Willem van der Wel.

In de Vinkgroep streden familieleden
van de sponsor ook dit jaar om ‘de
beste Vink’. De beslissing viel in de
laatste ronde met de partij tussen Jan

De eindstand:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot
1. Panc Vink x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
2. Michel Vink 0 x 0 1 1 1 ½ 1 1 1 6½
3. Jan Vink 0 1 x 1 ½ ½ 1 1 1 0 6
4. Peter Vink jr 0 0 0 x 1 1 ½ 1 0 1 4½
5. Frans Vink jr 0 0 ½ 0 x 1 0 1 1 1 4½
6. Peter Vink sr 1 0 ½ 0 0 x 1 0 1 1 4½
7. Bauke Vink 0 ½ 0 ½ 1 0 x 1 0 ½ 3½
8. Frans Vink sr 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 3
9. Frits Vink 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 3
10. Bas Vink 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 x 1½

Wedstrijdleider Ronald Mandersloot
met ‘de Vinken’.

Panc (l.) onder toeziend oog van zoon
Michel op weg naar de winst tegen Jan.



Voor de elfde maal was er ook een
jeugd top 12 voor jeugdspelers tot en
met 12 jaar. Met een afgetekende
score van 10½ uit 11 legde Tobias Lip-
schart van De IJssel, vorig jaar

tweede, beslag op de eerste plaats. Hij
verspeelde slechts een enkel halfje
aan de bij Messemaker 1847 spelende
David Avedissian uit Waddinxveen die
uiteindelijk als derde eindigde. De

tweede plaats was voor de nummer
drie van vorig jaar, Neal Twigt van De
IJssel, die alleen tegen Tobias het on-
derspit dolf. 
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De resultaten in de jeugdgroep: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot
1. Tobias Lipschart (IJ) x 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10½
2. Neal Twigt (IJ) 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3. David Avedissian (MM) ½ 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8½
4. Jurian Wildemans (N) 0 0 0 x 1 1 ½ 1 1 1 1 1 7½
5. Sjoerd Steenbergen (IJ) 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6
6. Aron vd Haven (M) 0 0 0 0 0 x 1 1 ½ 1 1 1 5½
7. Jent Imelman (IJ) 0 0 0 ½ 0 0 x 1 1 1 1 1 5½
8. Olivier Lipschart (IJ) 0 0 1 0 1 0 0 x 0 1 1 1 5
9. Christiaan vd Haven (M) 0 0 0 0 0 ½ 0 1 x 0 1 ½ 3
10. Mohammed Karroumi (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x ½ 1 2½
11. Silvan de Berg (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ x 1 1½
12. Jens Erdtsieck (Ov) 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 x ½

Nummer twee, Neal Twigt (l) in actie
tegen nummer drie, David Avedissian.
Naast hem Mohammed Karroumi en
een toekijkende Silvan de Berg.

De beker voor Tobias Lipschart.

De verenigingsprijs voor het beste to-
taalresultaat (gemiddelde score per

deelnemer) ging naar WSV uit Wad-
dinxveen. Dit was met name te danken

aan het goede resultaat bij de vereni-
gingsdriekamp. 

WSV Moerkapelle SVN De IJssel
Invitatiegroep 4,8 6,7 3,2 3,8
Kandidatengroep 5,0 7,0 5,4 5,6
Driekamp 5,1 0,0 4,0 2,9

Totaal 14,9 13,7 12,6 12,3

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

jeugdteam handhaaft positie in 
groene hart cupcompetitie
Aan de competitie om de Groene Hart
Jeugdcup werd dit seizoen deelgeno-
men door 32 teams (viertallen) afkom-
stig van 16 verenigingen. De teams
waren verdeeld over een eerste klasse,
twee tweede klassen, twee derde klas-
sen, twee vierde klassen en een vijfde
klasse met elk vier teams. Elke speel-
ronde, in totaal zes, werden er in elke
klasse drie wedstrijden gespeeld. Op
basis van de behaalde resultaten pro-

moveerde de nummer een en degra-
deerde de nummer vier.
Het team van De IJssel (Tobias Lip-
schart , Harm Hoogeveen, Neal Twigt
en Martijn van Noort) wist zich ook in
de vierde en vijfde speelronde te hand-
haven in de tweede klasse. Een prima
prestatie. 
In de vijfde ronde op 19 april werd met
3-1 verloren van het derde team van
Klim Op. Winst was er alleen voor To-

bias die Cedric
Kerkmeester wist
te kloppen. In de
wedstrijd tegen Sliedrecht was het al-
leen Neal die met winst tegen Jorik
Klein een punt scoorde. De 2½-1½
winst tegen RSR Ivoren Toren 1 was
net voldoende voor handhaving in de
tweede klasse. In deze laatste wedstrijd
was er winst voor Tobias en Martijn en
remise voor Neal. 

De resultaten in de vijfde ronde:

klasse 2A 1 2 3 4 mp bp

1. Sliedrecht 1 x 4 3 3½ 6 10½
2. Klim-Op 3 0 x 3 3 4 10
3. De IJssel 1 1 x 2½ 2 6½
4. RSR Ivoren Toren 1 ½ 1 1½ x 0 3



Op vrijdag 14 juni was de slotavond.
Het was een mooie zomerse avond en
de opkomst was geweldig. Met 32
teams werd er in Berkel en Rodenrijs
gestreden om de prijzen. De eerste
wedstrijd won De IJssel met 2½-1½ van
Spijkenisse 2 dankzij winstpartijen van
Neal en Martijen en remise van Harm.
Dit team bestaat helemaal uit meisjes,
wel de nummers 2 en 3 van het NK
voor meisjes categorie D. Best een
sterk team dus. De tweede ronde was
een zware ronde tegen 3-Torens 2. De

IJssel verloor met 4-0. Toch waren er
ook in deze ronde best kansen voor het
IJssel team. Tobias stond bijvoorbeeld
een stuk voor maar verloor dit weer
door een sterke dubbele aanval waarbij
hij niet de beste verdediging koos. De
laatste ronde werd eveneens met 4-0
verloren van DSC1 uit Delft . Maar ook
in deze ronde waren er wel wat kleine
kansjes.
Uiteindelijk dus nummer drie in deze
tweede klasse, goed voor een leuk 
bekertje. 

In deze competitie werden er door het
team 18 wedstrijden gespeeld. Vijfmaal
werd er gewonnen, eenmaal gelijkge-
speeld en twaalf wedstrijden werden
verloren. In totaal werden er  20 punten

12
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De resultaten in de zesde ronde:

klasse 2B 1 2 3 4 mp bp

1. DSC 1 x 4 4 4 6 12
2. 3-Torens 2 0 x 4 3 4 7
3. De IJssel 0 0 x 2½ 2 2½
4. Spijkenisse 2 0 1 1½ x 0 1½

binnengehaald. Tobias werd topscorer
met 7½ punten. Neal scoorde 5½  pun-
ten, Martijn 5 en Harm 2 punten. 
(Stefan/Aad)

De wedstrijd tegen de meiden van 
Spijkenisse.

Het team met vlnr Harm, Tobias, Martijn en
Neal.



Vorig jaar troefde Léon Jacobse zjn
grote concurrent Henk-Jan Evengroen
af in de finale van het toernooi om de
Zilveren Dame. Ditmaal lukte dit hem
niet. Henk-Jan won en veroverde de
dame voor de derde maal. Maar voor
het zover was…
Allereerst moest hij in de derde en
laatste plaatsingsronde nog de finale-
groep halen. In die derde ronde lieten
de meeste favorieten zich niet verras-
sen. Hans Lodeweges was de enige
die forse averij op liep. In zijn duel
tegen titelverdediger Léon Jacobse
was remise in de uurpartij het enige
positieve resultaat, einduitslag 7-2
voor Léon. Zowel Pim te Lintelo als
Frank Visser lieten een honderd pro-
cent score, 9-0, noteren tegen respec-
tievelijk Leen Boonstra en Aad van der
Meer. Dat lukte Henk-Jan Evengroen
niet. Ad Multem snoepte hem drie pun-
ten af met winst in de rapidpartij. Wel
genoeg voor plaatsing bij de eerste
acht, maar na zijn absentie in de
tweede ronde liep de achterstand op
Léon op tot acht punten. Sjaak in ’t
Veld verraste Wim Mulder in de uur-
partij, maar dolf in de twee andere par-
tijen het onderspit. De 5-4 uitslag was
voor beiden voldoende voor het halen
van de finalegroep. De laatste plaats
bij de beste acht ging naar Mick van
den Berg die Kevin Bakker met 5-4 de
baas was en hem daarmee net een
halfje voor bleef. Ook Rien Duine
kwam een puntje te kort. Tegen Aad
van den Berg werd het zowel in de

uurpartij als bij het snelschaak remise.
Dankzij winst in de rapidpartij met een
mooi dameoffer werd het hier 6-3. Het
laatste duel tussen Arie Macdaniël sr
en Gerard van der Wouden, beiden al
vrijwel kansloos voor de finalegroep,
eindigde met drie puntendelingen in
4,5-4,5.
In de vierde ronde deed titelverdediger
Léon goede zaken. Hij klopte concur-
rent Pim met 7-2. In zowel de uurpartij
als de rapidpartij had Pim goede winst-
kansen, maar gebruikte daarvoor be-
duidend meer bedenktijd dan zijn
tegenstander en in de slotfase deed
dat hem de das om. Bij het snelschaak
stond hij verloren, maar won alsnog
toen Léon zijn koning in schaak liet
staan. Bedenktijd te kort dat kostte ook
Hans zijn uurpartij tegen Wim. Hij nam
revanche met het winnen van de rapid-
partij, maar het snelschaak ging weer
verloren, 6-3 voor Wim dus. Mick
klopte Sjaak op alle fronten en dat be-
tekende een 9-0 zege. In de vierde
wedstrijd was Henk-Jan heer en mees-
ter tegen Frank. Hij won alle drie de
partijen en klom dankzij deze 9-0 naar
de derde plaats in de rangschikking
met vier punten achterstand op Léon
en een punt op Pim. 
In de vijfde ronde achterhaalde Henk-
Jan zijn rivaal. Hij moest er tegen Pim
vooral in de eerste partij hard voor
vechten maar slaagde er wel in om
alle drie partijen te winnen, dus 9-0.
Ook Léon had het tegen Wim in de
eerste partij moeilijk. Die partij verloor

hij maar in de andere
partijen pakte hij de
winst. Dat betekende
5-4 en daarmee kwa-
men de concurrenten
op gelijke hoogte.
Hans en Frank won-
nen hun confrontatie
tegen respectievelijk
Mick en Sjaak met
grote cijfers. Hans
moest alleen de eerste partij remise
geven en won dus met 7-2 en Frank
verspeelde maar anderhalve punt met
een remise in de rapidpartij. Hier werd
het 7½-1½. 
Met evenveel punten startten Henk-
Jan en Léon dus hun onderlinge wed-
strijd in de beslissende zesde ronde,
maar aan het slot had Henk-Jan negen
punten meer en Léon nog evenveel als
waar hij mee begon. De 9-0 nederlaag
doet vermoeden dat hij kansloos was,
maar dat was zeker niet het geval. Het
waren spannende partijen waarin
Henk-Jan in de slotfase steeds de
winst wist te pakken. Het was niet de
enige 9-0 uitslag in de finalegroep, ook
de drie overige duels eindigden met dit
resultaat. Pim klopte Sjaak, Hans was
Frank de baas en Mick begon tegen
Wim met het weggeven van zijn dame
en dat had vervolgens zijn weerslag op
de overige partijen. Uitslagen die tot
gevolg hadden dat Hans nog net voor
Wim de tweede plaats pakte en Léon
van de gedeelde eerste naar de vijfde
plaats zakte.
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henk-jan evengroen herovert zilveren dame

Eindstand Zilveren Damegroep:

60 min 20 min 5 min afw totaal

1. Henk-Jan Evengroen 20 12 8 2 42

2. Hans Lodeweges 14 13½ 8 35½

3. Wim Mulder 20 9 6 35

4. Pim te Lintelo 12 12 10 34

5. Léon Jacobse 10 15 8 33

6. Mick vd Berg 12 7½ 4 23½

7. Frank Visser 10 7½ 6 23½

8. Sjaak in 't Veld 10 6 0 16

hoekveldtrofee opnieuw voor
arie macdaniël jr.
In de derde ronde achterhaalde Arie
Macdaniël jr ranglijstaanvoerder Cas-
per de Pijper na een 7-2 zege in het
onderlinge duel. Stefan Lipschart
voegde zich na 6-3 winst tegen Jan
van den Dorpel bij de kopgroep.
Schoonhovenaar Cees Kaijser won
tegen Frank Penders wel de uurpartij,
maar moest in beide andere partijen

de eer aan zijn tegenstander laten.
Panc Vink, voor het eerst van de partij
in het toernooi, startte met een 9-0
tegen Peter Koolmees. Ook Lotte van
der Wouden meldde zich voor het
eerst als deelneemster. Ook zij won,
met 5,5-3,5 werd Teus Boere geklopt.
Lotte won de uurpartij en Teus de ra-
pidpartij en bij het snelschaak werden
de punten gedeeld. In een rapiddrie-
kamp was Harm Hoogeveen zijn beide

concurrenten
Bastiaan Riet-
veld en Ton van
Smirren de
baas. 
In de vierde
ronde kwamen
er nieuwe ka-
pers op de kust. De afvallers uit de
eerste groep speelden de laatste drie
ronden mee om de Hoekveldtrofee.



Een nieuwe bepaling zorgde er boven-
dien voor dat die afvallers in de vierde
ronde niet tegen elkaar in het strijdperk
konden treden. 
Titelverdediger Arie kende geen par-
don met Jan van den Dorpel en won
met de maximale score van 9-0. Dat
deed ook Stefan tegen Casper en
daarmee klom hij met vijf punten ach-
terstand naar plaats twee. Forse winst-
partijen waren er voor de afvallers uit
de eerste groep zoals Ad Multem die
met 8-1 won van Panc. Ook Aad van
den Berg, 9-0 tegen Ton, Rien Duine
met 9-0 tegen Jan Vink, Leen Boon-
stra met 6-3 tegen Frank en Arie Mac-
daniël sr met 7-2 tegen Peter Vink
deden goede zaken. Cees verraste
Kevin Bakker in de uurpartij, maar dolf
in de twee overige partijen het onder-
spit, 5-4 voor de man uit Moerkapelle
dus. Peter Koolmees ten slotte trok
met dezelfde uitslag aan het langste
eind tegen Bastiaan. 

In de vijfde ronde verloor Arie tegen
Stefan de eerste partij maar pakte in
beide andere partijen de winst. Met de
5-4 zege liep zijn voorsprong op tot
zes punten. In Rien, die Casper met 
9-0 de baas was, en Ad, die tegen
Cees alleen de eerste partij remise
moest geven, kreeg hij nieuwe concur-
renten. Dat was niet meer het geval
voor Peter Vink en Aad van der Meer
ondanks hun maximale winst tegen
respectievelijk Bastiaan en Peter Kool-
mees. Ook de 7-2 zeges van Leen en
Panc tegen respectievelijk Jan van
Dorpel en Frank maakten hen niet
meer tot kanshebber. Teus won in
deze ronde nog met 5½-2½ van Jan
Vink en Gerard van der Wouden ge-
loofde het wel tegen Ton, tweemaal re-
mise en winst bij het snelschaak. 
In de zesde ronde moest het duel tus-
sen Rien en Arie de beslissing bren-
gen. Rien had een achterstand van vijf
punten en moest derhalve de uurpartij

en de rapidpartij winnen. Het eerste
lukte, maar bij de tweede ging hij in de
fout en daarmee waren zijn kansen
verkeken. Arie won ook nog de snel-
schaakpartij en zegevierde dus met 5-
4, titel geprolongeerd dus. Ad pakte
negen punten tegen Stefan en ein-
digde daardoor nog net voor Rien op
de tweede plaats. De 5-4 uitslag kwam
ook in de boeken voor Panc tegen
Leen, voor Frank tegen Aad van den
Berg en voor Arie sr tegen Jan van
den Dorpel. Driemaal ook werd het 7-
2. Aad van der Meer, Casper en Harm
verloren tegen respectievelijk Gerard,
Teus en Bastiaan alleen hun snel-
schaakpartij. Lotte won met 7½-1½
van Jan Vink, alleen in de rapidpartij
werd het remise. Met een puntendeling
bij het snelschaak behaalde Peter
Koolmees nog een punt in zijn match
tegen Ton die dus met 8-1 zegevierde.
(Aad)
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Eindstand Hoekveldgroep:

60 min 20 min 5 min afw totaal

1. Arie Macdaniël jr 10 18 12 40

2. Ad Multem 16 13½ 6 35½

3. Rien Duine 14 15 5 34

4. Stefan Lipschart 14 9 6 29

5. Leen Boonstra 16 7½ 5 28½

6. Panc Vink 8 9 7 4 28

7. Casper de Pijper 14 9 4 27

8. Aad vd Meer 8 13 2 2 25

9. Frank Penders 4 12 8 24

10. Aad vd Berg 14 4½ 3 2 23½

11. Arie Macdaniël sr 6 10½ 5 2 23½

12. Jan vd Dorpel 10 7½ 5 22½

13. Teus Boere 4 13½ 3 2 22½

14. Cees Kaijser 14 3 2 2 21

15. Ton van Smirren 8 12½ 1 21½

16. Peter Vink 8 3 6 4 21

17. Harm Hoogeveen 4 15 2 21

18. Lotte vd Wouden 8 1½ 3 8 20½

19. Kevin Bakker 6 3 8 2 19

20. Gerard vd Wouden 4 4 7 2 17

21. Willem Schouten 8 0 0 8 16

22. Jan Vink 4 3 4 4 15

23. Frans Dubois 2 1½ 1 10 14½

24. Bastiaan Rietveld 0 8 5 13

25. Peter Koolmees 4 0 2 6

léon jacobse net niet op het podium in nieuwerkerk

Vijftig deelnemers telde het jaarlijkse rapidtoernooi van SVN met 1000 als laagste en 2119 als hoogste rating. Onder hen waren Léon
Jacobse en Wim Mulder de enigen uit IJsselkringen. Léon moest het al in de tweede ronde opnemen tegen de op papier sterkste deel-
nemer Gerard van Es van Shah Mata. Die trakteerde hij op een nul en dat was niet de enige voor zijn tegenstander die uiteindelijk
voorlaatste zou worden. Met Léon ging het veel beter met winstpartijen tegen de latere nummer twee Dirk Hoogland (2118), meervou-
dig oud-kampioen van SVN, en Krimpen coryfee Henk Greevenbosch (1930). Daarna ging het minder, verlies tegen Hans Hoornstra
van MSV-VSM uit Maastricht (1954), nummer drie in de eindrangschikking, en remises tegen Remco Moerkerken (1877) van Krimpen
a/d IJssel en SVN voorzitter Johan de Koning (1866). Eindtotaal 5 punten, goed voor een mooie vierde plaats. Voor Wim stopte de tel-
ler bij drie punten. Driemaal winst, tegen Rob Docter (CSV,1552), Han van de Hoeven (SVN,1250), Cees van Oosterom (Charlois Eu-
ropoort, 1887) en vier verliespartijen tegen Henk Greevenbosch, en de SVN’ ers Edo Pouwelse (1935), Rob Hoogland (1874) en Rob
van Houweling (1567). Hij eindigde daarmee als nummer 33. 
De toernooiwinst was voor Symon Algera van Voorschoten met 6 uit 7. (Aad)   



Biografieën zijn geen boeken die je
achter elkaar uitleest. Af en toe een
hoofdstuk, dat is het wel. De biografie
van John Kuipers over Jan Timman
was om die reden een uitstekend tijd-
verdrijf voor de eindredacteur van IJs-
selschaak tijdens zijn jaarlijkse verblijf
in Menorca. Het boek beschrijft ver-
schillende facetten van het
(schaak)leven van, volgens de tekst op
de achterzijde, de beste schaker die
Nederland ooit heeft gehad. ‘Het ver-
telt niet alleen het verhaal van een
unieke schaakcarrière met alle triom-
fen en tragedies, maar schetst ook een
tijdsbeeld. Het was een tijd waarin een
schaker niet alleen de sterren van de
hemel speelde, maar ook een bon-vi-
vant kon zijn die verkeerde tussen
kunstenaars en schrijvers.’ De op-
komst, het bohemienleven, het leven
aan de top, de teleurstellingen, relaties
met de pers en anderen, goed en
slechte eigenschappen, de nadagen,
het  zijn de onderwerpen die in ver-
schillende settings worden beschre-
ven. Niet chronologisch, zonder
partijen en toernooitabellen, wel met
veel citaten. 
Interessant is de beschrijving van zijn
relatie met Hans Böhm, vooral in de
jaren 1968-1985. Die relatie bekoelt
flink in1984. Beiden doen dan mee
aan het Amsterdam Open, beter be-
kend als het Ohra toernooi. Bij het in-
gaan van de laatste ronde delen
Timman en de Hongaar Portisch de
eerste plaats met een halve punt voor-

sprong op de Nieuw-Zeelander Chand-
ler. Böhm volgt met nog vier anderen
met een punt achterstand. De indeling
voor de laatste ronde heeft als resul-
taat dat  Timman tegen Böhm speelt
en Portisch tegen de Argentijn Cam-
pora, ook een van de vijf met een punt
achterstand. Böhm heeft aan remise
voldoende voor zijn tweede en defini-
tieve grootmeesterresultaat. Het ver-
volg zoals beschreven in het boek:
‘Vermoedelijk denken zowel Portisch
als de partijindelers dat Jan en Hans
remise zullen maken. Portisch en
Campora delen het punt na vijftien zet-
ten, hetgeen Böhm aan Timman meldt.
Laatstgenoemde kan bij winst het toer-
nooi ongedeeld winnen en de bijbeho-
rende tienduizend gulden opstrijken.
Remise, winst of verlies, elke uitkomst
zal een gevoel van onvrede achterla-
ten. Speelt vriendschap dan nog een
rol? Timman, achter de zwarte stukken
gezeten, gaat ook uit van de situatie
op het bord en die is zeer sterk in zijn
voordeel. Hij vindt dat hij als prof móet
winnen, dat die insteek zwaarder
weegt dan het halfje wat Böhm groot-
meester zal maken. Was de stelling
gelijk, zo zei hij later, dan zou hij zeker
remise hebben gegeven. Echter een
gewonnen stand en de ongedeelde
toernooiwinst weggeven, is voor hem
ondenkbaar. En dus verslaat hij de sto-
mende Böhm. Timman: ‘Ik ging er op

een zeker moment van uit dat Portisch

zou winnen. Ik wilde Hans ter wille zijn,

maar niet als dat mij de gedeelde zege

zou kosten. Toen Portisch toch remise

maakte, had Hans echter net een blun-

der begaan. Op dat moment kon ik

hem niet meer helpen. Een zet voor

die blunder had ik nog wel remise aan-

genomen. Het is pertinent onjuist dat ik

per se het toernooi alleen wilde win-

nen. Dat het zo gebeurde was alleen

achteraf prettig voor mij. Hans maakte

er met veel commotie een schandaal

van en dat vond ik schandelijk.’ Hans
Ree neemt dit standpunt in: bedelen
doe je in het schaakspel niet. ‘Dat vind

ik ook. Bovendien ik was Hans al eens

ter wille geweest in 1975, door met wit

remise te geven toen hij dat nodig

had,’ blikt Timman terug. Lajos Por-
tisch kijkt al wandelend eerst verbaasd
en dan boos op, die was uitgegaan
van remise bij Timman en dat zou hem
de gedeelde toernooizege hebben ge-
bracht. Maar één blik op de stelling
kan de Hongaar leren dat Böhm zich-

Böhm - Timman

Amsterdam Open, 1984
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.g3
c5 5.Pf3 cxd4 6.Pxd4 0–0 7.Lg2
d5 8.cxd5 Pxd5 9.Ld2 Lxc3
10.Lxc3 Pxc3 11.bxc3 e5 12.Pb5
Da5 13.Db3 Pc6 14.0–0 Le6
15.Db2 Tfd8 16.Tfd1 Db6

Moest Timman remise geven juist
op het moment dat hij een pion ging
winnen? Na bijvoorbeeld 17.Txd8+
Txd8 18.Tb1 (of 18.Db1 Lc4)
18...a6 19.Pa3 Dxb2 20.Txb2 Td1+
21.Lf1 Pa5 gaat de pion op a2 ver-
loren. Böhm maakte het nog erger
door 17.Tdb1 te spelen, want na
17.. a6 moet wit een stuk verliezen.
Niet mogelijk is namelijk 18.Pa3
Td1+ 19.Lf1 Dxb2 20.Txb2 Txa1
met torenwinst. Timman besloot dat
het een kwestie van zelfrespect was
om een gewonnen staande positie
ook te winnen en daarmee hielp hij
het grootmeester resultaat van
Böhm om zeep. Aldus het commen-
taar in New In Chess 1. 18.c4 axb5
19.cxb5 Pa5 20.Dxe5 Td2 21.a4
Tad8 22.h4 f6 23.Dh5 Lf7 24.Dg4
Pb3 25.Ta3 T2d4 26.e4 Td2 27.Df4
Pd4 28.Lf1 Da5 29.Tc1 Pe2+
30.Lxe2 Txe2 31.T ac3 Le6 32.Df3
Ted2 33.e5 fxe5 34.De3 Dxa4
35.Dxe5 Dg4 36.Te1 Td1 37.Tce3
Lf7 38.Txd1 Dxd1+ 39.Te1 Df3
40.Dg5 Td1 41.Txd1 Dxd1+
42.Kh2 Dd5 43.Dc1 h6 44.b6 Df3
45.Dc8+ Kh7 (0–1)
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de geest van het spel:
geen vrienden achter het schaakbord

zelf schaaktechnisch om zeep heeft
geholpen.’ 
Een grootmeestertitel voor Hans Böhm
zat er dus niet in en dat is er ook nooit
meer van gekomen. (Aad)



Met overmacht werd, zoals verwacht,
Tobias de opvolger van Harm Hooge-
veen. Met nogmaals zesmaal winst in
de laatste ronden kwam zijn totaal op
24 keer winst, eenmaal remise en een-
maal verlies. Die verliespunten ver-
speelde hij aan nummer twee Neal.
Die bleef met achtmaal verlies op
ruime afstand, maar toch met een
flinke voorsprong op de rest van de
deelnemers. Spannend was de strijd
om de derde plaats. Hier trok Olivier
aan het langste eind. Met viermaal
winst en alleen verlies tegen Tobias en
Neal bleef hij Sjoerd net voor. Ook die
gooide hoge ogen, maar verspeelde te
veel punten door verlies tegen zijn
concurrenten Jent en Olivier en een
nul tegen Mohammed. Jent trof het

niet met tweemaal Tobias als tegen-
stander, daarnaast kostte ook het ver-
lies tegen Bink de nodige punten.
Dankzij hun goede resultaten klommen
Bink en Joppe drie plaatsen op de
ranglijst. Tegen de drie toppers moest
Bink het afleggen, maar met zijn winst-
partijen tegen Jent,  Silvan en broer
Rijk scoorde hij net genoeg om Joppe,
die vijf van zijn zes partijen won, voor
te blijven. Waar stijgers zijn, zijn ook
dalers en dat waren Silvan, die geen
enkele partij won, Martijn, die alleen
zijn partij tegen Silvan wist te winnen
en Mohammed met alleen winst tegen
Sjoerd. Prima resultaten in de laatste
ronden ook voor Jeroen, 5 uit 5. Rijk,
die maar twee keer in actie kwam, en
Mohammed werden op de ranglijst in-

gehaald en hij eindigde nu nog net bij
de tien beste jeugdschakers van dit
seizoen. In de tweede helft van de
ranglijst weinig veranderingen meer.
Die tweede helft wordt aangevoerd
door Ramon, Pascal en Max. Dankzij
zijn 4 uit 5 wisselde Ramon van plaats
met Pascal die niet verder dan 2 uit 6
kwam. Met een honderd procent score
was ook Joram goed op dreef. Ook hij
klom een plaats en had ook bijna Max
nog ingehaald. In het onderste deel
van de ranglijst moesten de punten uit
de onderlinge wedstrijden komen. An-
nouar scoorde 2 uit 4, lang niet slecht.
Niemand deed het hier beter. De volg-
orde op de ranglijst veranderde dan
ook niet. 
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tobias lipschart jeugdkampioen 2013

De eindstand in de jeugdcompetitie en de resultaten in de laatste speelronden:

Cat Resultaten ronde 24 t/m 29 gt na score
1. Tobias Lipschart (TL) E JI 1, SS 1, NT 1, BR 1, OL 1, JI 1 682,5
2. Neal Twigt (NT) D MN 1, SB 1, TL 0, BR 1, OL 1, SB 1 491,3
3. Olivier Lipschart (OL) H MK 1, MN 1, SS 1, TL 0, NT 0, BR 1  382,7
4. Sjoerd Steenbergen (SS) E TL 0, OL 0, JI 0, SB 1, MK 0 1x 348,0
5. Jent Immelman (JI) D TL 0, BR 0, MK 1, SS 1, RE 1, TL 0 329,0
6. Bink Revet (BR) E RR 1, JI 1, SB 1, TL 0, NT 0, OL 0 326,2
7. Joppe in 't Veld (JV) E JP 0, MN 1, MK 1, PA 1, ME 1 1x 326,0
8. Silvan de Berg (SB) C NT 0, BR 0, MN 0, SS 0, NT 0 1x 303,3
9. Martijn van Noort (MN) D NT 0, OL 0, JV 0, SB 1  2x 301,7
10. Jeroen Pons (JP) C JV 1, JJ 1, PA 0, MV 1, MK 1 1x 298,0
11. Rijk Revet (RR) D BR 0, MV 1 4x 273,2
12. Mohammed Karroumi (MK) D OL 0, JI 0, JV 0, JP 0, SS 1 1x 272,0
13. Ramon van EK (RE) B PA 1, NaE 1, JJ 1, PA 1, JI 0 1x 243,5
14. Pascal Admiraal (PA) E RE 0, ME 1, JP 1, RE 0, JV 0, JD 0 230,0
15. Max van Vuuren (MV) C JJ 1, RR 0, JP 0, ME 1, NE 1 1x 208,8
16. Joram Dul (JD) F AK 1, NE 1, ME 1, JJ 1, PA 1  1x 198,5
17. Milan van EK (ME) D LT 1, PA 0, AK ½, JD 0, MV 0, JV 0 150,2
18. Jelt Jongsma (JJ) E MV 0, JP 0, RE 0, NE 1, JD0, LT 1 134,8
19. Nadir Essakali (NE) C LT ½,  JD 0, JJ 0, TK 1, MV 0 104,3
20. Nasim Essakali (NaE) D RE 0 102,2
21. Annouar Karroumi (AK) G JD 0, ME ½, LT 1, TK ½ 1x 1x 96,5
22. Tarik Karroumi (TK) G LT 0, NE 0, AK ½ 1x 64,0
23 Luna Twigt (LT) E ME 0, NE ½, TK 1,  AK 0, JJ 0 1x 49,0

Het schaakseizoen werd traditiege-
trouw afgesloten met een ouder-kind-
toernooi waarin de jeugd met 8-7 aan
het langste eind trok. 
Bij de prijsuitreiking kon Tobias de
kampioensbeker in ontvangst nemen.
Maar daarnaast waren er ook bekers
voor de besten in elke leeftijdscatego-
rie t.w. Ramon van Ek (cat B), Silvan
de Berg (cat C), Neal Twigt (cat D),
Joram Dul (cat F), Anouar Karroumi
(cat G) en Olivier Lipschart (cat H). De
prijs van cat E was eigenlijk voor To-
bias Lipschart maar omdat die al de
kampioensprijs had ging die naar de
nummer twee Sjoerd Steenbergen.
Tenslotte was er ook een prijs voor het
enige en dus beste meisje, Luna Twigt.
(Aad)

De prijswinnaars, v.l.n.r. Annouar, Joram, Sjoerd, 

Tobias, Silvan, Neal, Olivier en Luna.



In zijn woonplaats Moordrecht over-
leed op 7 juni oud-lid Piet van Hees.
Van september 1966 tot september
1988, 22 jaar, was de drogist uit de
Dorpsstraat lid van De IJssel. Een
korte periode, van september 1968 tot
september 1971 maakte hij als pen-
ningmeester deel uit van het bestuur.
Daarnaast vervulde hij diverse functies
op het gebied van propaganda, team-
leiding en jeugdschaak. Hij was het
tweede lid die de mijlpaal van 100
RSB wedstrijden voor De IJssel over-

schreed (1983). In totaal werden het er
uiteindelijk 115. Clubkampioen is hij
nooit geworden. Een derde plaats in
1977 was de hoogste positie die hij be-
reikte. In 1984 werd hij de eerste win-
naar van de Hoekveldtrofee. In de loop
der jaren verdrong de bridgesport het
schaken naar het tweede plan. Dat hij
het schaken niet verleerd was bleek bij
de laatste jaarmarkt waar Teus Boere
alle zeilen moest bij zetten om remise
te maken. Hieronder Piet in actie in
deze laatste partij. (Aad)

permarkt Super De Boer in Moor-
drecht. 
Wisseling van de wacht bij de strijd om
de clubtitel. Nadat zowel Jan als Henk-
Jan Evengroen waren verkast naar het
Goudse Messemaker 1847 was het
driemaal de beurt van Pim te Lintelo.
Alleen in 2011 was Hans Lodeweges
hem de baas. Nieuwe concurrentie
kwam er van de junioren Léon en,
voordat hij vanwege studie moest af-
haken, ook van Justin Jacobse. Zowel
in 2011, 2012 en 2013 finishte Léon
als tweede. Podiumplaatsen waren
eveneens voor de oudgedienden
Frank Visser, Ad Multem en Gerard
van der Wouden. 
Het wegvallen van een aantal promi-
nente spelers (Jan en Henk-Jan Even-
groen, Ronald Mandersloot en René
Ordelman) leidde in 2009 tot een diep-
tepunt bij het optreden in de RSB-com-
petitie met de degradatie van alle drie
de teams. Het enige team wat niet in
de malaise deelde was het viertal. De
posities werden een jaar later echter
weer teruggewonnen. In 2013 onver-
wachte degradatie van De IJssel 1
naar de tweede klasse en ook voor De
IJssel 2 bleef het bij een heen en weer
tussen de tweede en derde klasse en
het derde team zakte mede vanwege
een versterkte degradatie in 2012
weer terug naar de vierde klasse. Het
viertal veroverde na tweemaal een
tweede plaats in 2011 het kampioen-
schap in de viertallencompetitie. Samir
Akrawi, aan het eerste bord met een
honderd procent score, was in 2010
een welkome versterking. Dat gold ook
voor de teruggekeerde Frank van de
Pavoordt, in 2010 topscorer voor De
IJssel 2 en in 2012 voor De IJssel 1.
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oud-lid piet van hees overleden

de ijssel op weg naar de 50 jaar (9)

ten-Spakenburg. Ron Langeveld werd
in 2012 de derde Nederlander met de
wereldtitel bij het correspondentie-
schaak.

Bij De IJssel bleef het ledental stijgen
met als top in 2012 30 senioren en 29
jeugdleden. Tot zijn gedwongen terug-
keer naar Irak in 2011 onder hen in
vluchteling Samir Akrawi voor het eerst
een FIDE meester op de ledenlijst.
Mede dankzij bemoeienissen van het
bestuur van De IJssel verkreeg hij het
lidmaatschap van de Nederlandse
Schaakfederatie. 
Na vertrek van Jan Evengroen uit het
bestuur in 2008 ging de portefeuille
voor jeugdzaken naar de voorzitter.
Die nam ook zijn taak als jeugdleider
over. In 2011 nam Léon Jacobse de
functie van extern wedstrijdleider over
van Mick van den Berg en trad tevens
toe tot het bestuur. Een jaar later
haakte Mick ook af als bestuurslid en
ging het bestuur opnieuw met vier man
verder. 
Het jaarprogramma werd vanaf 2009
uitgebreid met een k.o. bekertoernooi.
In 2012 kwam een training voor vol-
wassenen door Pim te Lintelo op het
programma en werd een jubileumcom-
missie ingesteld voor de voorbereiding
van de jubileumviering. Aan het ‘uit-
vluggeren’ kwam met ingang van het
seizoen 2010/11 een einde. In navol-
ging van de RSB werd het speeltempo
gewijzigd in 105 minuten voor de ge-
hele partij. 
Naast deelname aan de Moordrechtse
braderie, inmiddels gewijzigd in jaar-
markt, en het jaarlijkse invitatietoernooi
werd aan de weg getimmerd met deel-
name aan verenigingsacties van su-

De IJssel is hard op weg naar haar vijf-
tig jarig bestaan. Op 1 september 2013
zal dat een feit zijn. Hieronder het laat-
ste deel van de terugblik op bijna een
halve eeuw clubhistorie. 

het tiende lustrum, 2009-2013
Het is internationaal het tijdperk van
Anand. Hij verdedigde zijn wereldtitel
met succes in tweekampen tegen
Kramnik, Topalov en Gelfand. Als
nieuwe uitdager wacht de Noor Carl-
sen. Oost-Europa heerst bij de landen-
teams. Armenië won zowel het WK in
2011 als de Olympiades in 2008 en
2012. Ook Oekraïne won in 2010 een
Olympiadetitel en stond net als Rus-
land bij vrijwel alle landenkampioen-
schappen op het podium, zowel bij de
mannen als de vrouwen. Hoofdrolspe-
lers op de toernooien zijn Carlsen,
Kramnik, Aronian, Topalov, Gelfand,
Ivanchuk, Svidler, Nakamura, Grischuk,
Karjakin, Radjabov en Caruana. Eind
2012 vestigde Carlsen met 2851 een
nieuw rating record. In 2010 overleed
oud-wereldkampioen Smyslov.
In Nederland werd Smeets in 2008
nog nationaal kampioen maar daarna
deelde Giri de lakens uit. Alleen in
2010 was zijn voorganger hem nog
een keer de baas. Bij de vrouwen werd
Peng alleen in 2012 geen kampioen,
toen moest zij Lanchava voor laten
gaan. Internationaal waren er inciden-
tele successen voor Giri, Sokolov en
Tiviakov. Nationale toppers, naast Giri
en Smeets,  Van Wely, Tiviakov, Soko-
lov, Stellwagen, L’Amie, Ernst. Bij de
clubs was het Hilversumse HSG tot en
met 2011 de sterkste.  In 2012 ging de
titel naar het Limburgse Voerendaal en
1n 2013 naar En Passant uit Bunscho-



Ad Multem sleepte zowel in 2009,
2011 als 2013 de meeste punten bin-
nen voor het eerste team. Ook de
broers Jacobse, Justin (2012) en Léon
(2009) traden in dit opzicht op de voor-
grond. Bij het tweede team waren dit
de oudgedienden Leen Boonstra, Mick
van den Berg en Gerard van der Wou-
den. Bij het derde team hoofdrollen
voor Arie en Christian Macdaniël, Panc
Vink, Huibert Looren de Jong,  Aad
van der Meer en Ton van Smirren. Bij
het viertal was Sjaak in ’t Veld het
meest succesvol. 
In deze periode weinig succes in de
RSB bekerstrijd.  De kwartfinale in
2012 was het beste resultaat. 
Oorkondes waren er voor 100 RSB
wedstrijden voor De IJssel voor Arie
Macdaniël in 2012 en voor 200 RSB
wedstrijden voor Leen Boonstra in
2010 en Ronald Mandersloot in 2012.
In 2011 overschreed Aad van den 
Berg als eerste de grens van 300 wed-
strijden.
Bij de strijd om de Zilveren Dame
heerste de nieuwe generatie. Justin
Jacobse bleef Henk-Jan Evengroen,
inmiddels clublid van het Goudse Mes-
semaker 1847, een halfje voor. Het
jaar daarop pakte zijn concurrent wel
de eerste plaats. Daarbij verwees hij
de grote favoriet, FM Samir Akrawi,
naar de tweede plaats. Zonder de om
studieredenen afwezige Justin Ja-
cobse en de weer naar Irak vertrokken
Akrawi maakte Henk-Jan Evengroen
ook in 2011 zijn favorietenrol waar. Van
de kopstukken van De IJssel kon al-
leen Léon Jacobse zich met hem
meten. Die werd tweede en Henk-
Jan’s jongere broer Bernard eindigde
als derde. Inmiddels was de toernooi-
formule weer aangepast. Er werd weer
gestart in twee groepen met een ra-
tinggrens van1500. In 2012 was het

echter geen Henk-Jan Evengroen
maar Léon Jacobse die door winst in
het onderlinge duel aan het langste
eind trok. Kevin Bakker van sv Moer-
kapelle bleef de andere kopstukken
van De IJssel voor en legde beslag op
de derde plaats. Een jaar later waren
de rollen omgedraaid en pakte Henk-
Jan weer de titel met een 9-0 tegen
zijn rivaal in de laatste ronde. Die
haalde daardoor het podium niet, Hans
Lodeweges werd tweede en Wim Mul-
der derde. Soms haalden favorieten de
finalegroep niet en daarmee werden zij
gelijk kanshebber voor de Hoekveld-
trofee. Zo ging die trofee in 2009 naar
Frank Visser en in 2010 naar Hans Lo-
deweges. De laatste winnaars waren
Leen Boonstra en tweemaal Arie Mac-
daniël jr.
In het VINK Top 12-toernooi ging de
strijd om de podiumplaatsen met name
tussen de voor het Goudse Messema-
ker 1847 spelende Jan en Henk-Jan
Evengroen en Moerkapellenaar Ge-
rard van Ommeren. De eerste plaats
was in 2009 voor Jan Evengroen, in
2011 en 2013 voor Henk-Jan Even-
groen en in 2012 voor Gerard van Om-
meren. In 2010, het laatste jaar van
zijn actieve schaakloopbaan, ging de
titel naar Nieuwerkerkerk Gerard Nieu-
wenkamp. Succes voor De IJssel was
er in 2013 met Tobias Lipschart als
winnaar bij de jeugd. 
De animo voor het jeugdschaak was
ook in deze periode groot, steeds twin-
tig tot vijf en twintig deelnemers op de
vroege maandagavond. In jeugdcom-
petitie prolongeerde Lotte van der
Wouden in 2009 haar titel en vertrok
vervolgens evenals nummer twee Sid-
ney Siahay naar de seniorencompeti-
tie. Nummer drie, Marten Evengroen,
pakte de titel een jaar later en ook hij
meldde zich daarna bij de senioren.
Jeroen Box finishte dat jaar als
tweede. 
Zowel in 2011 als 2012 was de hoog-
ste eer voor de nummer drie van 2010
Harm Hoogeveen met podiumplaatsen
voor Storm Revet (2011), Neal Twigt
(2011, 2012) en Tobias Lipschart
(2012). Nadat Harm Hoogeveen ver-
kaste naar de seniorencompetitie werd
Tobias Lipschart in 2013 de nummer
één op de voet gevolgd door Neal
Twigt en broer Olivier.
Vanaf het seizoen 2008/09 kwam er
een dubbele massakamp tegen de

jeugd van Messemaker 1847 op het
programma. Aanvankelijk met weinig
succes voor de jeugd van De IJssel,
maar vanaf 2010 werden de rollen om-
gedraaid en trok De IJssel met drie-
maal winst aan het langste eind. Ook
bij de strijd om de Groene Hart Cup
verscheen De IJssel vanaf 2010 weer
op de deelnemerslijst. In 2011/12 zelfs
met twee teams.
In 2009 waren er bij de RSB kampi-
oenschappen dankzij Henk-Jan en
Bernard Evengroen met een eerste
plaats bij de B-jeugd en een tweede bij
de C-jeugd nog successen voor De
IJssel. Na hun vertrek was er alleen
een incidenteel succes voor Lotte van
der Wouden, zij werd in 2010 meisjes-
kampioen bij de C-jeugd. 

Met de broers Olivier en Tobias Lip-
schart deed De IJssel in 2013 wel
weer van zich spreken. Beiden plaat-
sten zich dankzij een vierde plaats bij
respectievelijk de G- en E-jeugd voor
het NK. 
De k.o. bekercompetitie, vanaf 2009 op
het programma, werd in dat eerste jaar
gewonnen door Ad Multem en hij her-
haalde dit in 2013. Tussentijds was het
Hans Lodeweges die de beker twee-
maal mee naar huis mocht nemen.
In de rapidcompetitie waren het ach-
tereenvolgend Frank Visser, Justin Ja-
cobse, Léon Jacobse en tweemaal
Pim te Lintelo die aan het langste eind
trokken.
De snelschaakactiviteiten stonden dit
lustrum op een laag pitje. Niet alleen
bij De IJssel maar ook bij de RSB. Het
RSB snelschaakkampioensschap voor
teams werd na de editie van 2009 nog
eenmaal georganiseerd. In 2010
waren de prestaties van Pim te Lintelo,
Samir Akrawi, Justin en Léon Jacobse
goed voor de derde plaats in de hoog-
ste klasse.
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De IJssel 1 met geheel rechts aan het 
eerste bord Samir Akrawi.

Lotte van der Wouden, RSB-meisjes -
kampioen 2010.



Het aantal winstpartijen van Bastiaan
Rietveld in de clubcompetitie is be-
perkt. Vaak komt dat omdat hij te gul is
met zijn materiaal. In zijn partij tegen
Ton van Smirren op 29 april laat hij
zien in de loop der jaren toch wel het
een en ander te hebben opgestoken.
Mede geholpen door zijn tegenstander,
die af en toe een paar beslissende te-
genkansen liet liggen, kreeg hij dankzij
een aantal prima zetten goede winst-
kansen. Nadat Ton op zet 12 stukwinst
heeft gemist, brengt Bastiaan hem ern-
stig in de problemen die hem na een
foutieve 16e zet een pion plus een
kwaliteit kosten. Bastiaan profiteert
vervolgens optimaal van opnieuw een
blunder op de 23e zet en krijgt dikke
winstkansen. Hij mist echter de win-
nende voortzetting. Vrouwe Fortuna is
vervolgens op zijn hand als Ton op de
30e zet op zijn beurt een winnende
voortzetting mist. Vervolgens gaat het
gelijk op, maar na een fatale 40e zet
trekt Ton toch nog aan het langste
eind.
Hieronder deze partij  tussen Ton van
Smirren (wit) en Bastiaan Rietveld.
1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.Pf3 Lf5 4.Pc3 e6
5.e3 Pc6 6.Le2 Lb4 7.Ld2 0–0 8.0–0
Ph5? Een linke zet, wit kan nu met
voordeel Pe5 spelen omdat het paard
op h5 komt in te staan bv. 9.Pe5 Lxc3
10.Pxc6 bxc6 11.Lxc3 Pf6 12. Da4.
Maar gelukkig voor zwart wordt dit
door wit gemist. 9.a3 Ld6 Wit kon nu
met 10.cxd5 exd5 11.Db3 een pion
winnen. 10.c5 Le7 11.Pe5

11…Pxe5? Het beste was het paard
terug naar f6. Nu kon wit met dxe5 een
stuk winnen omdat het paard op h5
dan geen vluchtveld meer heeft. Dat
doet hij niet. Hij speelt 12.Lxh5 en

daarmee is die kans verkeken.
12...Pd3 13.b4 Pb2 14.Df3 Lg5
15.Tfe1 Pc4 De loper op d2 moet wor-
den verdedigd. 16.Te2? Maar niet
zo!16…Ld3 17.Tae1? Dat kost een
kwaliteit. Na Tee1 blijft de schade be-
perkt omdat wit na 17…Pxd2 met
18.Dd1 het stuk terugwint. 18..Lxe2
Nog beter was 17…g6 omdat wit na h4
of Lh3 ernstig in de problemen komt.
18.Txe2 Lh6? 18...Pxa3 wint nog een
pion. 19.a4 g6 20.Dg3 Df6 21.Lg4
Tac8 22.f4 Tcd8 23.e4?? Een fikse
blunder die voor de nodige problemen
zorgt. 23…dxe4 24.Pxe4 Dxd4+
25.Df2

Zwart heeft nu drie goede mogelijkhe-
den om zijn voordeel te vergroten:
- 25…f5 en zowel na 26.Lc3 (26…

Dxf2 27.Pxf2 fxg4), 26.Lh3 
(26..fxe4 27.Lxe6 Kh8 28.Dxd4 
Txd4 29.Lc3 Lg7 30.Lxd4 Lxd4) of 
26.Dxd4 (26…Txd4 27.Lc3 Td1+ 
28.Kf2 fxg4) komt hij een vol stuk 
of meer voor. 

- 25…Pxd2 en indien dan 26.Pxd2 
sneuvelen de pionnen op a4 en b4,
na 26.Dxd4 Txd4 27.Pxd2 pakt 
zwart de pionnen op f4 en b4. 

- 25…Dxf2 is lastiger. 26.Kxf2 f5 
27.Lh3 en na slaan op e4 heeft 
zwart geen voordeel vanwege 
Lxe6. Het beste lijkt 27..Kf7 28.Lc3 
Td3 en dan na 29.g3 voortzetten 
met g5 of e5. 

Die mogelijkheden worden niet benut.
Zwart speelt: 25…Da1+ 26.De1 Dd4+
27.Df2 Dg7? Toch maar geen remise
door herhaling van zetten, maar hier-
mee verspeelt zwart wel zijn winstkan-
sen. 28.Lc3 Td1+ Kansrijker lijkt hier
eerst 28…e5 29.Te1

29…Td2?? Verliest onmiddellijk, maar
wit slaat niet toe.30.Lxd2? Na 30.Lxg7
Txf2 31.Lxh6 Txf4 (31...Tb2 32.Pf6+
Kh8 33.Lxf8) 32.Lxf4 staat wit twee
stukken voor. 30...Pxd2 31.Dxd2 Te-
rugslaan met het paard geeft meer
voordeel. 31..f5 32.Pf2 Lxf5 eventueel
voorafgegaan met c6 was ongetwijfeld
beter geweest. Nu is zwart nog niet
verloren. 31..fxg4 33.Pxg4 Lxf4
34.De2 Dd4+ 35.Kh1 Te8 Een goede
optie was ook e5.36.g3 Lg5 37.Tf1
Dd5+ 38.Dg2 Dxg2+ Zwart heeft nog
steeds een plus, maar had de dame
wellicht beter niet kunnen afruilen. Di-
rect h5 is een dan een goed plan.
39.Kxg2 h5 40.Pe5 Kg7?? Jammer,
verliest onmiddellijk. De pion op g6
laten nemen en met Ld2 of Td8 kiezen
voor een tegenaanval was een betere
keuze geweest. 41.Tf7+ Kh6 42.Txc7
Tb8 43.Pf7+ (1–0) (Aad)

I J s s e l s c h a a k  9 9

19

bastiaan rietveld verdwaalt op weg naar 
een verdiende winst



Met nog zes speelronden te gaan ging
Frank Visser met een behoorlijke pun-
tenvoorsprong aan de leiding, maar
nederlagen tegen zijn beide concur-
renten Léon Jacobse en Pim te Lintelo
strooiden roet in het eten. Léon verloor
in deze laatste periode maar een partij,
maar wel een belangrijk namelijk tegen
Pim. De clubkampioen, die alleen wat
punten verspeelde door remise tegen
Wim Mulder, had daardoor in de laat-
ste ronde bij winst tegen Hans Lode-
weges titelprolongatie in handen en
die winst kwam er. Zijn vierde clubtitel
bij De IJssel. 
De ranglijstvolgorde bij de eerste tien
bleef vanaf plaats vier ongewijzigd. De
achterstand op de drie toppers was
aanzienlijk. Nummer vier, Wim Mulder,
debuteerde bij De IJssel met een
vierde plaats. Zijn achterstand bedroeg

al ruim driehonderd punten of meer.
Wel een mooie remise tegen Pim,
maar de andere toppers bleken te
sterk. De nul tegen Leen Boonstra was
een tegenvaller. Ad Multem speelde
deze laatste periode niet mee, maar
handhaafde zich dankzij zijn doortel-
lende goede score op de vijfde plaats.
Gerard kon niet op tegen de toppers
en ging ook onderuit tegen Mick van
den Berg. Dankzij een mazzeltje tegen
Rien Duine bleef hij Mick nog net voor.
Leen boekte goede resultaten met re-
mise tegen Hans en winst tegen Mick
en Wim, maar de remise tegen Lotte
kostte weer punten. Het bleef uiteinde-
lijk bij de negende plaats, wel winnaar
van de laatste periodetitel. Rien ver-
speelde de nodige punten met blun-
ders in de slotfase. Soms was het
echter ook andersom zoals met zijn

winst tegen Arie Macdaniël jr. Uiteinde-
lijk bleef hij Sjaak in ’t Veld welgeteld
vier punten voor. 
Sjaak kon in de laatste ronde niet op
tegen Wim, zijn enige nederlaag in
deze periode. Het leverde hem twee
plaatsen winst op van dertien naar elf.
Daarachter op ruim honderd punten
het trio Arie Macdaniël sr, Aad van den
Berg en Aad van der Meer. Het pun-
tenverschil was minimaal. Ook de
vierde onderlinge partij tussen Arie en
Aad (vdB) eindigde in remise. Met
1013 tegen 1009 punten was het beste
eindresultaat voor Arie. Vier nederla-
gen kostten Aad van der Meer zijn
elfde plaats. Het cadeautje van Lotte in
de laatste ronde kon dat niet meer
goedmaken. Halverwege de ranglist,
nog in de negenhonderd punten, ver-
volgens Ronald Mandersloot, die zijn
deelname in deze competitie verdub-
belde tot twee partijen, Arie jr en Ste-
fan Lipschart. Arie jr had in Rien en
Sjaak twee B-tegenstanders. Die par-
tijen werden wel verloren maar waren
dankzij de extra punten naast zijn
overwinningen tegen Aad (vdM) en
Jan (V) goed voor de periodeprijs.
Achter hen handhaafde Jan Vink zijn
positie. Hij kon niet winnen van Stefan
en dolf dus ook het onderspit tegen
Arie jr. Klimmen op de ranglijst zat er
daarom niet in. Dat was wel het geval
voor Teus Boere. Die sloot af met drie-
maal winst en twee remises, goed voor
de periodetitel maar net te weinig om
Jan op de ranglijst te achterhalen. Wel
ging hij Casper de Pijper voorbij. Die
won drie van zijn vier partijen, maar
dolf juist tegen Teus het onderspit. 
Zowel Frank Penders, Frans Dubois
als Lotte waren veel afwezig. Dat zet
weinig zoden aan de dijk. Frank liet
nog tweemaal winst noteren, maar ver-
speelde extra punten toen hij zich ver-
gat af te melden. Jan van den Dorpel
had een met driemaal winst en een-
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clubtitel opnieuw voor pim te lintelo

Pim te Lintelo (l.) op weg naar titelprolonga-
tie in zijn partij tegen Hans Lodeweges.



maal remise een goed competitieslot.
Daarmee passeerde hij Ton van Smir-
ren die maar tot twee uit vier kwam.
Met zeges tegen Ton en Bastiaan gaf
Panc  zijn laat gestarte deelname aan

deze competitie toch nog wat glans.
Meer punten dan de onder hem geëin-
digde deelnemers deze periode met el-
kaar in totaal binnenhaalde. Harm
Hoogeveen boekte vier verliespartijen,

Bastiaan Rietveld won alleen van Harm
en ook Peter Koolmees ging in zijn
enige partij onderuit. Alleen Willem
Schouten verloor niet, maar hij speelde
deze periode dan ook niet. (Aad)
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Eindstand:
gr resultaten ronde 24 t/m 29 gt na club waarde totaal

rating getal score

1 Pim te Lintelo (PL) A WM ½, FV 1, LJ 1, GW 1, HL 1 1x* 1971 96 1820
2 Léon Jacobse (LJ) A FV 1, PL 0, WM 1, LB 1 2x** 1932 91 1765
3 Frank Visser (FV) A LJ 0, RD 1, PL 0, GW 1, WM 1, MB 1 1941 92 1742
4 Wim Mulder (WM) A PL ½, LJ 0, LB 0, FV 0, SV 1 1x* 1791 75 1429
5 Ad Multem (AM) A 1833 80 1398
6 Hans Lodeweges (HL) A LB ½, PL 0 1x 1775 74 1300
7 Gerard vd Wouden (GW) A RM 1, MB 0, FV 0, PL 0, RD 1 1x 1687 66 1248
8 Mick vd Berg (MB) B LB 0, GW 1, RD 1, FV0 1x 1x 1669 64 1227
9 Leen Boonstra (LB) B SV ½, MB 1, HL ½, WM 1, LW ½, LJ 0 1696 66 1215
10 Rien Duine (RD) B AvM 1, FV 0, SV ½, AMCj 1, MB 0, GW 0 1626 60 1127
11 Sjaak in 't Veld (SV) B LB ½, AB1, RD ½, AvM 1, AMCj 1, WM 0 1620 60 1123
12 Arie Macdaniël (AMC) B AvM 1, SL 0, FP 1, AB ½ 2x 1529 53 1013
13 Aad vd Berg (AB) B PV 1, SV 0, AMC ½ 3x 1535 53 1009
14 Aad vd Meer (AvM) C RD 0, AMCj 0, AMC 0, SV 0, LW 1 1x 1513 52 1000
15 Ronald Mandersoot (RM) A GW 0 5x 1704 67 951
16 Arie Macdaniël jr (AMCj) C AvM 1, JV 1, RD 0, SV 0 2x 1522 52 947
17 Stefan Lipschart (SL) C FP 0, AMC 1, JV ½ 1x 2x 1491 50 938
18 Jan Vink (JV) D FD ½, AMCj 0, FP 0, SL ½ 2x 1459 48 858
19 Teus Boere (TB) C JD ½, HH 1, PV ½, CP 1, TS 1 1x 1402 45 852
20 Casper de Pijper (CP) C PV 1, BR 1, TB 0, HH 1 1x 1x 1414 45 838
21 Frans Dubois (FD) C JV ½ 5x 1429 46 821
22 Frank Penders (FP) C SL 1, JV 1, AMC 0 3x 1446 47 816
23 Lotte vd Wouden (LW) C LB ½, AM 0 4x 1543 54 786
24 Jan vd Dorpel (JD) D TB ½, BR 1, PV 1, PK 1 1x 1x 1358 42 782
25 Ton van Smirren (TS) D BR 1, PV 0, HH 1, TB 0 1x 1x 1327 40 729
26 Panc Vink (PV) C AB 0, TS 1, CP 0, TB ½, JD 0, BR 1 1285 38 570
27 Harm Hoogeveen (HH) D BR 0, TB 0, TS 0, CP 0 2x 1210 34 560
28 Willem Schouten (WS) D 6x 1126 31 514
29 Bastiaan Rietveld (BR) D TS 0, HH 1, JD 0, CP 0, PV 0 1x 1002 26 474
30 Peter Koolmees (PK) D JD 1 5x 1054 28 465

gt=geen tegenstander,  na=niet aanwezig, * = inclusief manual bye ko beker

Winnaars van de vierde periodetitel (ronde 23 t/m 29): Pim te Lintelo (A), Leen Boonstra (B), Arie Macdaniël jr  (C) 
en Teus Boere  (D).

Op zaterdag 15 juni vond in het Jan
Tinbergencollege in Roosendaal het
Nederlands Kampioenschap voor de
jongste kinderen plaats, leeftijdsklasse
F, G en H of wel de Nationale Pupil-
lendag. Door zijn goede resultaat bij de
PK van de RSB had Olivier Lipschart
zich geplaatst in de groep tot en met 7
jaar (categorie H). Er deden 32 kinde-
ren mee in deze groep.
Olivier begon vol goede moed aan zijn
wedstrijden, van nervositeit was geen
sprake. Toen hij de eerste twee wed-
strijden achterelkaar verloor, ontdekte
hij snel dat het schaken tegen de beste
kinderen van Nederland toch wel moei-
lijk is. In Mathijs Salomons uit Leiden
en Krishna Mutnuri uit Hoofdorp had hij
ook tegenstanders die van wanten wis-
ten. Maar hij hield de moed erin, de
volgende drie wedstrijden tegen Isa-
bella Bertholee (Koog aan de Zaan),
Daniel van Cleef (Amsterdam) en Mar-

olivier lipschart geeft goed partij op nationale pupillendag

tijn Kooistra (Leeuwarden)
wist hij te winnen. De laatste
twee tegen Amin Harchaoui
uit Voorburg en Simon Gra-
veland uit Nieuwerkerk a/d
IJssel verloor hij, zodat hij
met drie punten uit zijn
zeven wedstrijd in de mid-
denmoot, 18e plaats, ein-
digde. Als herinnering kreeg
hij aan het einde van de dag
een mooie medaille mee
naar huis.
Ook broer Tobias, die net als
zijn vader als supporter van
de partij was, ging niet met
lege handen naar huis. 
Tijdens het toernooi werden er verschil-
lende dingen voor kinderen ge -
organiseerd. Tobias viel in de prijzen bij
het zo snel mogelijk opzetten van de
schaakstukken. Alle stukken worden in
de doos gedaan. Het bord wordt dicht-

geklapt en dan gaat de tijd lopen. To-
bias wist in 37 seconden de stukken
correct op het bord te zetten. Daarmee
werd hij gedeeld tweede en mocht op
het podium een prijsje ophalen. 
(Stefan/Aad)



De voorzitter van De IJssel is bijna
even oud als de schaakvereniging.
Nog net voor de officiële verjaardag
van De IJssel werd hij op 17 juni 50
jaar. Reden genoeg voor hem om de
leden uit te nodigen op een speciaal
verjaardagsfeest op 29 juni bij hem
thuis.  
Lang niet iedereen was er, maar zij die
er waren hebben zich uitstekend ver-
maakt. Een door zijn vrouw Agnes ver-
zorgde meer dan voortreffelijke
Indische maaltijd en de nodige drank-
jes vormden de hoofdmoot van het
feest. Daarnaast werd er natuurlijk

veel geschaakt. Vooral het doorgeef-
schaak was in en Hans Lodeweges
gaf een demonstratie blindschaken. 
Bij een verjaardag horen cadeaus en
die waren er ook. Een door Mick van
den Berg vervaardigt schaakbord met
foto’s (zwart) en partijen (wit) van Ge-
rard. Voorts een gezamenlijk cadeau,
een pot voor eigen productie van zuur-
kool. Als toetje was er aan het slot van
het feest voor hem een door Pim te
Lintelo uitgereikt T-shirt met het
nieuwe logo van De IJssel, speciaal ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum
ontworpen. Dat logo was ook een on-

derdeel van een door Ton van Smirren
vervaardigt tableau met o.a. diverse
schaakpostzegels uit 1963. (Aad)
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voorzitter viert abraham met clubleden

Doorgeefschaak. Aparte toren.

Bijzonder schaakbord. Herinneringstableau. T-shirt met IJssellogo.



Aan het slot van het seizoen is er tij-
dens een algemene ledenvergadering
gelegenheid kritiek en wensen ten aan-
zien van het afgelopen en komende
schaakseizoen. Kritiek was er nauwe-
lijks, wel de nodige waardering. Dat
laatste gold met name voor de vorig

jaar gestarte training voor volwassen.
Een enkeling (de secretaris) vond de
deelname aan externe (RSB)wedstrij-
den door de jeugd zou moeten worden
bevorderd. Dit was dit jaar beduidend
minder dan vorig seizoen. Voorts waar-
derende woorden van Casper de Pij-

per, en per mail ook door de niet aan-
wezige Stefan Lipschart, voor de be-
stuursactiviteiten. Aandacht was er ook
voor de jubileumactiviteiten die door
Mick van den Berg, de voorzitter van
de jubileumcommissie, nader werden
toegelicht. (Aad)
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leden de ijssel tevreden over jaarprogramma

léon jacobse de beste snelschaker bij de ijssel

Het schaakseizoen 2012/13 werd op
1 juli volgens traditie afgesloten met
een snelschaakwedstrijd. Achttien
deelnemers speelden in drie groepen
een plaatsingsronde en vervolgens
een finale ronde. 
De plaatsingsronde leverde weinig ver-
rassingen op. In de eerste groep ver-
loor Pim te Lintelo wel van Rien Duine,
maar die ging op zijn beurt onderuit
tegen Casper de Pijper. Dat had daar-

door geen nadelige gevolgen, omdat
Pim in tegenstelling tot Rien wel won
van Hans Lodeweges. Achter de onge-
naakbare Léon Jacobse troefde Sjaak
in ’t Veld in de tweede groep concur-
rent Gerard van der Wouden af. In de
derde groep verspeelde de goed op
dreef zijnde Arie Macdaniël jr alleen
een punt tegen Mick van den Berg.
Dat had voor hem dankzij winst op 
medewinnaar Wim Mulder geen nade-

lige consequenties.  
In de finaleronde opnieuw 5 uit 5 voor
Léon en daarmee werd hij na de ge-
deelde winst met Pim in de eerste
snelschaakwedstrijd bij de seizoens-
start nu alleen winnaar. Opvallend was
het optreden van Panc Vink, die in de
tweede finalegroep al zijn partijen wist
te winnen. 
Hieronder de gedetailleerde resultaten:

Groep A
1. Léon Jacobse xx 1 1 1 1 1 5

2. Pim te Lintelo 0 xx 1 1 1 1 4

3. Hans Lodeweges 0 0 xx 1 ½ ½ 2

4. Sjaak in 't Veld 0 0 0 xx 1 1 2

5. Wim Mulder 0 0 ½ 0 xx 1 1½

6. Arie Macdaniël jr 0 0 ½ 0 0 xx ½

Groep B
1. Panc Vink xx 1 1 1 1 1 5

2. Mick vd Berg 0 xx 1 1 1 1 4

3. Rien Duine 0 0 xx 1 1 1 3

4. Aad vd Meer 0 0 0 xx 1 0 1

5. Arie Macdaniël sr 0 0 0 0 xx 1 1

6. Gerard vd Wouden 0 0 0 1 0 xx 1

Groep C
1. Ton van Smirren xx 1 1 - 1 1 4

2. Leen Boonstra 0 xx 1 1 1 1 4

3. Casper de Pijper 0 0 xx - 1 1 2

4. Jan Vink - 0 - xx 1 1 2

5. Jan vd Dorpel 0 0 0 0 xx 1 1

6. Peter Koolmees 0 0 0 0 0 xx 0

uit de media

En Passant uit Bunschoten-Spaken-
burg is kampioen van Nederland ge-
worden. In 2008 speelde de club nog
3e klasse KNSB. Ambitieuze plannen
konden dankzij sponsorgelden van
vooral vishandel De Graaf worden
waargemaakt. Met nationale topspe-
lers als Giri, l’ Amie, Smeets, Nijboer
en Peng en internationale topper Ikon-
nikov had het team dan ook een sterke
bezetting. Tegen de grootste concur-

rent werd ook nog een beroep gedaan
op enkele andere internationale vedet-
ten. Dat was tegen het zere been van
clublid Hans Böhm, die alleen eenmaal
als invaller mocht aantreden. In zijn ru-
briek in de Telegraaf schreef hij op
20 april: ‘In onze nationale competitie
kunnen spelers uit binnen- en buiten-
land gedurende het seizoen zomaar
aanschuiven en zo’n soepele regel
roept vraagtekens op. Zo speelde de
Engelse Grootmeester Nigel Short
ineens een partijtje mee en hij was niet
de enige. Tegenstander Daan in ’t Veld
(Elo 2250) was tevreden met remise

tegen zijn gerenommeerde tegenstan-
der (Elo 2700) die volgens het wed-
strijdverslag direct de speelzaal verliet
terwijl men toch gewend is dat de spe-
lers ‘aan de bar blijven hangen na de
partij’. Ja, je kunt van ingevlogen spe-
lers als Short geen clubliefde verwach-
ten. Het zou een eerlijker
competitieverloop geven, als alle
speelgerechtigde teamleden vóór de
competitie moeten worden opgegeven,
zoals bijvoorbeeld in de tennissport.’

De toernooiformule die De IJssel han-
teert bij de strijd om de Zilveren Dame



is ook internationaal opgedoken. In het
Spaanse Leon organiseerde men een
‘totaal-schaak tweekamp’. Giri en Ivan-
chuk speelden twee partijen met een
bedenktijd van 45 minuten, vier rapid-
partijen met 20 minuten op de klok en
tien vijfminuten vluggertjes. De eerste
twee disciplines werden door Giri ge-
wonnen met respectievelijk 1½-½ en
3½-½. Ivanchuk won het snelschaak
met 7½-2½. (Volkskrant 15/6) 

Volgens een bericht in de Telegraaf
(7/6) heeft de op 4 april vijftig jaar ge-
worden Kasparov gekozen voor een
ballingschap in Frankrijk. Op zijn Face-
bookpagina verklaarde hij dat er in zijn
visie door Poetin een nieuwe generatie
gevangenen in de maak is die doet
denken aan de dagen van Stalin. Hij
omschrijft Poetin en zijn ‘bende’ als
een ,,tijdelijke ziekte die door het Rus-
sische immuunsysteem spoedig zal
worden overwonnen.”

Anish Giri, Nederlands beste schaker,
werd anders dan de voorafgaande drie
jaar ditmaal niet uitgeroepen tot de
beste schaker van het afgelopen jaar.
Die eer ging naar Ron Langeveld die in
oktober 2012 het 26ste wereldkampi-
oenschap correspondentieschaak won.
Hans Ree, mede jurylid deed in zijn
kolom in het NRC (8/6) uit de doeken
waarom. 
‘Is het nog wel wat, correspondentie-
schaak in een tijd dat de computers, die
iedereen gebruikt, van de beste scha-
kers kunnen winnen? Het lijkt makkelij-
ker dan vroeger, maar in feite is de
dialoog tussen mens en computer in
ieder geval veel tijdrovender dan het
oude correspondentieschaak. Kun je
bijvoorbeeld een bepaalde openingsva-
riant wel spelen? Soms hangt dat af
van de beoordeling van een ver verwij-
derd eindspel, dat met de computer ge-
analyseerd kan worden. Wat kan, dat
moet, want de tegenstander kan het
ook.
Zijn eerste kwalificatiewedstrijd begon
in 2001, in 2005 begon de halve finale
en in 2010 de finale waarin hij vorig jaar
wereldkampioen werd. Een lange mars

van twaalf jaar, gekleefd aan het com-
puterscherm. ‘

Het twaalfde, halfjaarlijkse nummer
van Matten is uit en dat is gelijk ook de
laatste. “We hebben het zes jaar met
plezier gedaan”, zegt uitgever Allard
Hoogland, “maar het neemt te veel tijd
in beslag en we draaiden net quitte.”
‘Jammer dat financiële overwegingen
de doorslag hebben gegeven. Matten
bracht, met doorgaans verrassende ar-
tikelen, literaire afwisseling in onze
analytische wereld ’, aldus het com-
mentaar van Hans Böhm  in de Tele-
graaf (15/6)

In de strijd om het Europees Kampi-
oenschap in Legnica (Polen) eindigden
tien spelers met 8 uit 11 op de eerste
plaats. Na een tiebreak ging de eerste
plaats naar Alexander Moisenko uit de
Oekraïne. Die tien kwalificeerden zich
eveneens voor het toernooi om de
World Cup. De overige dertien be-
schikbare plaatsen gingen naar de
hoogst geëindigde deelnemers met
7½ punten. De beste Nederlander,
Erwin l’Amie kwam maar tot 7 punten
en plaatste zich dus niet.   

‘De WK match zal geen eenvoudige
klus worden voor Magnus,’ liet Kaspa-
rov aantekenen in NIC 2013/3. Die uit-
spraak was gebaseerd op de
resultaten van het kandidatentoernooi
in Londen waar Carlsen op het nipper-
tje Kramnik voor bleef. Volgens Kaspa-
rov zou de druk van het moeten
winnen hem wel eens kunnen opbre-
ken. Zijn laatste toernooioverwinnin-
gen bewezen hem ook geen goede
dienst, omdat hij zijn gevoel voor ge-
vaar is kwijtgeraakt. Je gaat je dan
onkwetsbaar voelen, aldus Kasparov.
Met name in de laatste partij, die hij
verloor, leek hij niet bestand tegen de
hoge druk van te moeten winnen.  

De matadoren deden het overigens
niet rustig aan de laatste maanden. Na
Londen was er voor het eerst een top-
toernooi in Noorwegen. In Stavanger
won Karjakin voor Carlsen, Nakamura,

Svidler, Aronian en Anand. In de  voor-
laatste ronde verloor Carlsen verras-
send van de Chinees Wang en kwam
Anand op gelijke hoogte. Met een
halve punt achterstand op Karjakin
deelden zij toen de tweede plaats. In
de laatste ronde klopte Wang echter
ook Anand, die daardoor de nodige
plaatsen moest prijsgeven. Vervolgens
was er het Aljechin Memorial dat deels
in Parijs en deels in St. Petersburg
werd gespeeld. Hier was Carlsen niet
van de partij. Anand wel, hij werd
derde achter Aronian en Gelfand.
Daarna vond in Moskou het traditio-
nele Tal Memorial plaats. Hier won
Gelfand, de oudste deelnemer, Carl-
sen werd tweede en Caruana derde.
Wereldkampioen Anand eindigde nog
net voor Kramnik als voorlaatste (9e).
Met winst in de onderlinge partij
deelde Carlsen vast een tikje uit. Tus-
sentijds was er nog het Grand Prix
toernooi in het Zwitserse Zug. Hier
waren beide WK kandidaten niet van
de partij. Topalov won, voor Naka-
mura, Ponomariov en Caruana. Voorts
een 7e plaats voor Giri na tien remi-
ses. Hans Böhm in zijn rubriek in de
Telegraaf (4/5): ‘Er is verschil tussen
een wereldtopper en een wereldkampi-
oenskandidaat. Alle Grand Prix deel-
nemers zijn toppers en staan op de
eerste dertig plaatsen van de FIDE-
ranglijst. Maar slechts enkelen beho-
ren tot het selecte groepje dat zich in
de strijd om het WK kan mengen. He-
laas is onze Anish Giri nog niet rijp
voor die allerlaatste horde. In de 22
partijen die hij in de twee Grand Prix
toernooien speelde, won hij geen en-
kele partij. Hij kan standhouden, dat
wel, maar remise is voorlopig het
hoogst haalbare op dit hoge niveau.
Dat is jammer want zijn ster rees tus-
sen dertien en achttien jaar net zo snel
als die van Magnus Carlsen en Gary
Kasparov. Maar daar waar de andere
twee door bleven gaan in toename van
kracht, stokt het bij Giri. Natuurlijk
hopen we dat er achteraf redenen zijn
voor die stilstand (school, relaties, twij-
fel over carrièrekeus, ??) en dat er op
korte termijn weer progressie komt.’

24
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jeugdkampioen bij de toppers in hellevoetsluis

Tobias Lipschart was op 29 juni een van de ruim dertig deelnemers van de groep met de D/E/F/G jeugd van het
door De Pionier georganiseerde Jan Zwarttoernooi in Hellevoetsluis, een van de RSB Grand Prix toernooien. Lang
gooide hij hoge ogen in de strijd om de eerste plaats, maar een nederlaag tegen groepswinnares D-speelster Lo-
rena Kalkman van Spijkenisse in de voorlaatste ronde deed hem de das om. Daardoor werd hij op de ranglijst ook
gepasseerd door de Klim-Op spelers Lucas Nguyen en Tommy Tran, net als Tobias behorend tot de E-jeugd. Daar-
door werd hij met 7 uit 9 vierde in de eindrangschikking, maar wel nummer drie van de E-jeugd.


