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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal : gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-45094765 

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 : Mick van den Berg, Vijverstraat 7, 2801 ZT Gouda, 
extern tel. 0182-512794

e-mail: bergmick@hetnet.nl

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.:

invaller henk-jan evengroen 
verrassende winnaar vink top
12-toernooi

de ijssel opweg naar de 50 jaar

een nieuw gezicht als extern
wedstrijdleider

hans lodeweges nieuwe 
clubkampioen

harm hoogeveen de nieuwe
jeugdkampioen

uit de media
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg en Gerard van der Wouden

Bij de voorplaat:

Schaken is ‘hersens kraken’ en vraagt
om denkwerk. Als symbool hiervoor
ditmaal op de voorpagina een afbeel-
ding van ‘De Denker’ (Le Penseur),
een bronzen beeldhouwwerk van de
Franse beeldhouwer Auguste Rodin.



In het vierde en laatste nummer van het
schaakseizoen 2010/11 de eindresultaten
van een seizoen lang schaken. 
Een eresaluut is hier op zijn plaats voor
Hans Lodeweges die de ‘dubbel’ in de
wacht sleepte, dus zowel het clubkampi-
oenschap als de beker. Aftredend kampi-
oen Pim te Lintelo was de enige die hem
tweemaal de baas was, maar die stuitte
op zijn beurt op de andere titelkandida-
ten. In dit nummer het relaas van de laat-
ste beslissende ronden. 
Een andere hoofdrolspeler in dit nummer
is Henk-Jan Evengroen. Met het winnen
van het VINK Top 12 toernooi en het toer-
nooi om De Zilveren Dame was hij suc-
cesvoller dan hij ooit voorheen als clublid
was. Uitgebreid wordt teruggeblikt op de
verrassende finish van de invitatiegroep
op het top 12 toernooi. Maar ook alle 
andere groepen komen aan bod met 
uiteraard alle uitslagen en een aantal
foto’s van de hoofdrolspelers. Het toer-
nooi werd prachtig in beeld gebracht door
Justin Jacobse en kan nog steeds worden
bekeken op internet (www.fotojj.nl/top12).
Na het voortijdig vertrek van Samir Akrawi
freewheelde Henk-Jan ook naar de zege
in de strijd om de Zilveren Dame. Te 
lezen valt hoe De IJsseltop door hem en
zijn broer Bernard werd ingemaakt. 
Het gebrek aan spanning in de hoofd-

groep werd goed gemaakt met een span-
nende finale om de Hoekveldtrofee. Hier
trok uiteindelijk nog wel een IJsselspeler
aan het langste eind. Ook buiten de club-
grens waren clubleden actief in diverse
toernooien. Toernooiwinsten werden niet
genoteerd, wel goede prestaties en op-
vallende uitslagen. Een damestrio
maakte indruk in Spijkenisse en inte-
greerden daar naar hartelust. 
Bij de jeugd viel weer veel te beleven en
dat is ook terug te vinden in dit clubblad.
De slotronde om de Groene Hart Cup
werd bijna gemist, maar kon toch nog
met goed gevolg worden afgesloten. Het
team was redelijk succesvol en bij de
jeugdleiding willen ze nu ook wel een
tweede team. In de competitie was de
strijd om het jeugdkampioenschap al lang
beslist. Toch werd de nieuwe kampioen
in de slotronden danig in het nauw ge-
bracht. Bij de prijsuitreiking werden veel
bekers uitgedeeld en moesten de in
grote getale aangetreden ouders ervaren
dat hun kroost hen op dit gebied inmid-
dels aardig de baas is. 
Aan de vergadertafels werd inmiddels al
gewerkt aan plannen voor het nieuwe
seizoen. In de RSB-competitie wordt het
zeker in de laagste klassen een hele
kunst om degradatie te ontlopen. Maar
daardoor komt er het jaar daarop hopelijk

een einde aan de op voorhand kansloze
confrontaties. Tegenstanders en speel-
data zijn bekend en kunnen in de agen-
da’s worden genoteerd. Een nieuwe
competitieleider gaat zich inwerken, zo
blijkt. 
De historische ranglijst laat zien dat er
komend seizoen waarschijnlijk oorkondes
moeten worden uitgereikt voor een 100e,
een 200e en zelfs een 300e wedstrijd. 
Lang niet al het schaaknieuws passeerde
de revue bij de redactieleden op hun 
vakantieadres in Menorca. Het media-
nieuws blijft derhalve beperkt tot een en-
kele pagina met vooral wat genoteerde
kritische kanttekeningen bij de kandida-
tenmatches voor de WK titelstrijd en het
NK in Nederland. Daarmee waren de
twintig pagina’s vol en voor nog vier pagi-
na’s was er te weinig kopij. Graag had de
reactie ook wat echt schaakwerk willen
toevoegen maar de toelevering daarvan
was minimaal. Het bleef bij een enkel
partijmoment ingezonden om mee te 
dingen naar de prijs voor het leukste/
mooiste moment van dit kalenderjaar. 
Veel leesplezier met dit nummer of met
de kleureneditie op de website. 
Bijdragen voor het volgende nummer, dat
in november zal verschijnen, zijn weer
van harte welkom. 
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van de redactie

ijsseltoppers op open kampioenschap van

rotterdam en de drechtstreek

Léon en Justin Jacobse deden een po-
ging om in het Open kampioenschap
van Rotterdam het succes van Samir
Akrawi van vorig jaar te evenaren.
Voor dit kampioenschap had SO Rot-
terdam tien clubavonden gereser-
veerd. In totaal meldden zich 71
deelnemers waarvan een kwart met
een rating boven de 1800. 
Justin speelde een uitstekend toer-
nooi. Hij klopte o.a. de sterke Cor de
Wit (Charlois Europoort, 2063) en
Lendert den Ouden (Charlois Euro-
poort, 2057). Maar in tegenstelling tot
Ad Multem in Sliedrecht dolf hij wel het
onderspit tegen Melvin Holwijn. Ook
oud-clubgenoot Henk-Jan Evengroen
was hem de baas. Met twee bye’s (re-
mise) eindigde hij met 6 punten en een
tpr van 1930 als 15e. Wat minder goed
verging het Léon. Zijn score was wat
minder indrukwekkend. De beste re-
sultaten waren remises tegen René de
Lange (Shah Mata, 1898) en Sebasti-

aan Smeets (Geleen, 1858). Met zijn
score van 5 punten en een tpr van
1766 werd hij 30e. 
Winnaar met 7,5 punten werd Sten
Goes (Woerden, 2185) die dankzij een
betere tpr Henk-Jan Evengroen  (Mes-
semaker 1847, 1985) en Wim de Paus
(SO Rotterdam, 1915), die evenveel
punten scoorden, net voor bleef. 

Ad Multem was van de partij in het
toernooi om het Open kampioenschap
van de Drechtstreek. Twee jaar gele-
den maakte hij daar furore met het
winnen van de trofee voor de meest
opvallende speler. Daarvoor moest hij
zeven avonden naar Sliedrecht om
zich te meten met toppers van voor -
namelijk Dordrecht en Sliedrecht. De
tegenstand was met 11 van de 32
deelnemers met een rating van boven
de 1800 pittig. Na een bye in de eerste
ronde leek hij met een overwinning
tegen de sterke Dordtenaar Melvin

Holwijn (1960) opnieuw hoge ogen te
gaan gooien. Door nederlagen tegen
Moerkapellenaar Arno Luinenburg
(1901) en de Sliedrechters Theo Dek-
ker (1945) en Hans Klein (1896) zat
een hoge klassering er echter ditmaal
niet in. Met 2,5 uit 6 eindigde hij dit
jaar op de 20e plaats. 
Sliedrechter Henk Prins, met 1725 op
papier lang niet de sterkste deelnemer,
finishte in Sliedrecht verrassend als
eerste.   



Het was weer een geweldig toernooi,
het 16e VINK Zuidplas Top 12 toer-
nooi. Maar voor het zover was….
Sponsor Bouwbedrijf Frans Vink & Zn
had reeds na afloop van het voor-
gaande toernooi de sponsorbijdrage
toegezegd, dus het geld was geen pro-
bleem. Een stuk lastiger was zeker dit
jaar het deelnemersveld. Tussentijdse
afzeggingen en gebrek aan belang -
stelling bij Moerkapelle zorgden voor
de nodige problemen. Tot twee dagen
voor de speeldatum moesten nog wij-
zigingen in de deelnemerslijst worden
verwerkt. Dat betekende ook wijzigin-
gen in de al gereed liggende score -
borden en programma’s. Maar ook dat
kon worden opgelost en op 21 mei kon
Bauke Vink, directielid van Bouwbedrijf
Frans Vink & Zn, na de opening door
de voorzitter van De IJssel, met de

pelle), Edo Pouwelse (SVN) en Nico
Dannis (WSV). Daarnaast waren er
behalve de voorzitter en secretaris, die
het leeuwendeel van de organisatie
voor hun rekening namen, nog meer
hulptroepen. Tini van den Berg ont-
wierp de toernooi affiche en zorgde
voor de broodnodige administratieve
ondersteuning en Leo Schmahl, vriend
van de voorzitter, nam de reproductie
van de affiches voor zijn rekening. Op
de dag zelf waren er de wedstrijdlei-
ders, Aad van den Berg en Gerard van
der Wouden bij de senioren, Frank Ja-
cobse en Ton van Smirren bij de jeugd
en Ronald Mandersloot bij de Vink-
groep. Dan waren er natuurlijk vele be-
reidwillige handen die hielpen bij het
opzetten en opruimen van het mate -
riaal en Arie Reijm en zijn mensen die
paraat stonden voor de horeca ser-

schaaak van De IJssel. Vervolgens
werd zoals gebruikelijk de dan gel-
dende ratinglijst gehanteerd als crite-
rium voor de overige deelnemers. Drie
toppers Marcel Glissenaar, Erik Hen-
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invaller henk-jan evengroen 

verrassende winnaar 

VINK top 12-toernooi

eerste zet aan het bord van de titel -
verdediger Gerard Nieuwenkamp, het
startsein geven. Ook toen echter nog
de nodige consternatie, want twee
deelnemers uit Moerkapelle, Arian de
Bruijne en Gerard van Ommeren  ble-
ken afwezig. Na informatie bleek dat
Van Ommeren zich had verslapen en
De Bruijne, die met hem zou mee -
rijden, dus zonder vervoer zat. Nog
voor de aanvang van de tweede ronde
was echter iedereen present. De nog
niet gespeelde partijen werden in de
lunchpauze ingehaald. 

Achter de borden verschenen niet al-
leen de regionale toppers, maar ook
de subtoppers, de beste jeugd, minder
getalenteerde clubschakers en huis-
schakers. Een breed scala van deel -
nemers dus, mede dankzij de inspan-
ningen van de contactpersonen bij de
verenigingen, Kevin Bakker (Moerka-

vice. Justin Jacobse en familieleden
zorgden voor een uitgebreide fotore-
portage en ook de webmaster van de
RSB-website, Ab Scheel, verscheen
voor dat doel in de speelzaal. Zonder
hun hulp zou de realisatie van dit toer-
nooi zeker niet mogelijk zijn geweest.
Wat aan het slot van het toernooi bij de
prijsuitreiking nogmaals door de voor-
zitter werd onderstreept. Ook van wet-
houder Jan Verbeek van de gemeente
Zuidplas, die de prijzen uitreikte, waar-
derende woorden voor organisatoren
en prijswinnaars. 

Zeker in de invitatiegroep waren er
de nodige problemen geweest. Reeds
vroeg in het jaar werd begonnen met
het uitnodigen van de deelnemers. Dat
waren in ieder geval de titelverdediger,
de vier clubkampioenen, de winnaar
van de kandidatengroep van het voor-
gaande jaar en de kampioen rapid-

nink en Jesse van Elteren meldden al
direct niet te kunnen/willen deelnemen.
Later moest echter ook Samir Akrawi
van de deelnemerslijst worden afge-
voerd en bleek ook de clubkampioen
van De IJssel Pim te Lintelo niet be-
schikbaar. In Henk-Jan Evengroen en
Wouter Vroegindeweij  kreeg de orga-
nisatie twee acceptabele vervangers.
Op het allerlaatste moment, twee
dagen voor de speeldatum liet de op
papier sterkste deelnemer Jos van der
Kaap van SVN weten dat hij die dag
moest werken. In zijn plaats werd toen
de qua rating sterkste deelnemer uit
de kandidatengroep Edo Pouwelse
alsnog doorgeschoven naar de hoofd-
groep.  
Wellicht mede daardoor werd het een
extra spannend toernooi. Al snel werd
duidelijk dat titelverdediger Nieuwen-
kamp de goede vorm miste. Hij is geen
actief clublid meer en dat wreekte zich.

De invitatiegroep, met op de voorgrond twee

hoofdrolspelers, Dick Brus tegen Jan Evengroen.

Eerste zet aan het bord van de titel verdediger. Ab Scheel, zelf op de foto.



Halfweg het toernooi gingen er zes
spelers aan de leiding waarvan drie,
Henk-Jan Evengroen, Jan Evengroen
en Léon Jacobse een halve punt voor-

de drie koplopers had Jan Evengroen
aan vankelijk de beste papieren. Na de
negende speelronde had hij een halve
punt voorsprong op Brus en Van Om-

voorlaatste ronde tegen Van Ommeren
kwam zijn tegenstander echter met
een halfje voorsprong aan de leiding
en kwamen zijn andere twee con -
currenten langszij. Dat betekende een-
superspannende finale. Beide Even-
groenen wonnen hun partij, maar Van
Ommeren ging verrassend onderuit
tegen de Waddinxveense kampioen
Ronald Dannis en Léon Jacobse 
sneuvelde tegen Moerkapellenaar
Arian de Bruijne. Vader en zoon Even-
groen eindigden daardoor beiden met
7,5 punten. Vanwege het beste resul-
taat tegen de sterkste deelnemers
(SB-score) werd Henk-Jan Evengroen
gekroond tot winnaar van deze zes-
tiende editie. 
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sprong hadden op Gerard van Omme-
ren, Dick Brus en Arjan Hennink. Van

meren en een punt op Léon Jacobse
en zoon Henk-Jan. Door verlies in de

resultaten invitatiegroep

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

1. Henk-Jan Evengroen (MM)    x 0,5 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7,5

2. Jan Evengroen (MM) 0,5 x 0 1 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7,5

3. Gerard van Ommeren (M) 0 1 x 1 0 1 1 0 0,5 1 1 3 7

4. Dick Brus (K) 0 0 0 x 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 7

5. Léon Jacobse (IJ) 0 1 1 0 x 0 1 0,5 1 1 0 1 6,5

6. Arian de Bruijne (M) 1 0,5 0 0 1 x 1 0 1 0 0,5 1 6

7. Arjan Hennink (W)  0 0,5 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 6

8. Ronald Dannis (W) 1 0 1 0,5 0,5 1 0 x 0 0 1 0 5

9. Wouter Vroegindewij (M) 0 0 0,5 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4,5

10. Gerard Nieuwenkamp 1 0 0 0 0 1 0 1 0 x 0,5 0 3,5

11. Edo Pouwelse (N) 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 x 1 3

12. Léon Willemen (N) 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 1 0 x 2,5

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

1. Henk-Jan Evengroen (MM)    1 1 2 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5

2. Jan Evengroen (MM) 0,5 0,5 1,5 2 3 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5

3. Gerard van Ommeren (M) 0,5 1,5 1,5 2 3 4 4 5 6 7 7

4. Dick Brus (K) 0,5 1,5 2,5 3 3 4 4 5 6 6 7

5. Léon Jacobse (IJ) 1 2 2 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5

6. Arian de Bruijne (M) 1 1 1 1,5 1,5 2 3 4 4 5 6

7. Arjan Hennink (W)  0,5 1,5 2,5 3 3 3 4 4 5 5 6

8. Ronald Dannis (W) 0,5 0,5 0,5 1 2 2 2 3 4 4 5

9. Wouter Vroegindewij (M) 0 0 1 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5

10. Gerard Nieuwenkamp 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3,5 3,5

11. Edo Pouwelse (N) 0 1 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3

12. Léon Willemen (N) 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Ook bij de tweede groep, de kandi-
datengroep, met de door de vereni-
gingen aangewezen deelnemers de
nodige problemen. Moerkapelle liet
weten dat aldaar niemand zin had om
mee te doen. Dat betekende voor de
overige verenigingen elk vier deel -
nemers. Bij De IJssel was Frank Visser
niet beschikbaar en in zijn plaats
speelde Sjaak in ’t Veld die daarvoor
voor een keer zijn vaste deelname aan
het viertal liet schieten. Door het door-
schuiven van Pouwelse en een late af-

melding van Rob Hoogland hier op het
laatste moment ook problemen met de
Nieuwerkerkse deelnemers. De deel-
name van oud-lid Hans Ranft, die net
buiten het Zuidplasgebied woont, werd
als vervanger geaccepteerd. Op voor-
stel van De IJsselvoorzitter werd
voorts een talentvolle jeugdspeler,
Mustafa van Zoest, als twaalfde man
toegevoegd. 
Tot halfweg het toernooi ging Hans van
Woudenberg hier aan de leiding ge-
volgd door het trio Jeroen Eijgelaar,

Winnaar Henk-Jan Evengroen tegen concurrent

Léon Jacobse.

Gerard van Ommeren, in de laatste ronde 

onderuit.

Winnaar Hans Ranft (l.) in actie tegen 

Hans Lodeweges.



Justin Jacobse en Hans Ranft. In de
slotronden moesten Eijgelaar en Van
Woudenberg terrein prijsgeven en
kwam Wim Mulder opzetten. De strijd
om het podium ging vervolgens tussen
Jacobse, Mulder en Ranft. Door een
ongelukkige nederlaag tegen Mulder
verspeelde Justin zijn kansen en pakte

verrassend ook in deze groep een in-
valler, Hans Ranft, hier de eerste
plaats. Wim Mulder scoorde evenveel
punten, maar moest door verlies in de
onderlinge partij genoegen nemen met
de tweede plaats. Hans Lodeweges
verloor in de laatste ronden twee be-
langrijke partijen en greep mede daar-

door net naast het podium. Ad Multem
verloor slechts drie partijen, maar won
er ook maar drie, niet genoeg voor een
hoge positie. Voor Sjaak in ’t Veld was
de tegenstand te groot. Het bleef bij
een halfje tegen Justin. Achteraf een
duur halfje voor zijn tegenstander.  
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resultaten kandidatengroep

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

1. Hans Ranft (K) x 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 8,5

2. Wim Mulder (W) 0 x 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 8,5

3. Justin Jacobse (IJ) 0,5 0 x 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 8

4. Jeroen Eijgelaar (N) 0,5 0 0 x 1 0,5 1 0 1 1 1 1 7

5. Hans Lodeweges (IJ) 0,5 0 0,5 0 x 0,5 1 0,5 1 1 1 1 7

6. Hans van Woudenberg (W) 0 1 0 0,5 0,5 x 0 1 0,5 1 1 1 6,5

7. Tjerk Tinga (N) 0 0,5 0 0 0 1 x 1 0,5 1 1 1 6

8. Ad Multem (IJ) 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0 x 0,5 0,5 1 1 5,5

9. Mustafa van Zoest (MM) 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 x 1 0,5 1 4

10. Bert van der Knaap (W) 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5

11. Albert Prins (W) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 2

12. Sjaak in ’t Veld (IJ) 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,5

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

1. Hans Ranft (K) 1 2 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 8,5

2. Wim Mulder (W) 1 2 2 3 4 4 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

3. Justin Jacobse (IJ) 1 1,5 2 3 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8

4. Jeroen Eijgelaar (N) 1 2 3 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7

5. Hans Lodeweges (IJ) 0,5 1,5 2 2,5 3 4 5 5 6 6 7

6. Hans van Woudenberg (W) 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5 6 6 6 6 6,5

7. Tjerk Tinga (N) 0 0 1 1 1,5 1,5 2 3 4 5 6

8. Ad Multem (IJ) 0 0,5 1 1,5 2 3 3 4 5 5 5,5

9. Mustafa van Zoest (MM) 1 1 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3,5 4 4

10. Bert van der Knaap (W) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2,5

11. Albert Prins (W) 0 0 0 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2

12. Sjaak in ’t Veld (IJ) 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

In de dubbele vierkamp tussen vier-
tallen van de Zuidplasverenigingen
ging de eerste prijs naar het team van
WSV uit Waddinxveen bestaande uit
Nico Dannis, Theo Goor, René Klei-
weg en Chris de Kogel. Ondanks een
gemiddelde hogere rating, 1640 tegen
1591 moest het team van Nieuwerkerk
a/d IJssel (Leen Klein, Han Everaars,

Willem van der Wel, Hans Dijkers) het
tegen hen afleggen en eindigde hier
als tweede, De IJssel (Leen Boonstra,
Hans Kortrijk, Aad van der Meer, Lotte
van der Wouden) werd derde en het
jeugdige team van Moerkapelle (Kevin
Bakker, Freek Hofman, Jan Noorland,
Juriaan van der Waal) eindigde punt-
loos als laatste.

eindstand vierkamp 

1 2 3 4 mp bp

1 WSV x 4 4 4 12 18,5

2 Nieuwerkerk a/d IJssel 0 x 3 4 7 12

3 De IJssel 0 1 x 4 5 10,5

4 Moerkapelle 0 0 0 x 0 7

Winnaar WSV met vlnr. René Kleiweg, Chris de

Kogel, Nico Dannis en Theo Goor.



In de Vinkgroep streden familieleden
van de sponsor ook dit jaar om ‘de
beste Vink’. Jan, Frits,  Panc en Peter
waren hier de hoofdrolspelers. De on-
derlinge wedstrijden waren beslissend.
Peter verspeelde hierin slechts twee
halfjes tegen Jan en Panc en met

winst in de laatste ronde tegen Frits
trok hij ditmaal aan het langste eind.
Panc die behalve dat halfje ook een
punt verspeelde aan Frits werd
tweede. Frits verloor op zijn beurt ook
nog van Jan en dat betekende voor
hem de derde plaats.  

Voor de negende maal was er ook een
jeugd top 12 voor jeugdspelers tot
en met 13 jaar. Ook hier hadden de or-
ganisatoren het nodige te stellen met
het deelnemersveld. Moerkapelle had
geen in aanmerking komende deelne-
mers en ook door Nieuwerkerk en
WSV konden ondanks dat de leeftijds-
grens met een jaar werd verhoogd
geen vier deelnemers worden gele-
verd. Het werden er in totaal vijf en die
werden aangevuld met zeven jeugdle-
den van De IJssel. 
Titelverdedigster Djarah Kleiweg uit
Waddinxveen legde hier opnieuw be-
slag op de eerste plaats. Zij verloor
slechts een partij, tegen Storm Revet,
en bleef daarmee haar naaste concur-
renten een punt voor. Nummer twee
Tjeerd van Schie liet zich verrassen
door Neal Twigt, maar pakte dankzij
winst tegen Marten Evengroen toch de
tweede prijs omdat hij de onderlinge

I J s s e l s c h a a k  9 1

7

de resultaten

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

1. Peter Vink x 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 10

2. Panc Vink 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5

3. Frits Vink 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9

4. Jan Vink 0,5 0 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 8,5

5. Michel Vink 0 0 0 0 x 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5

6. Frans Vink 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6

7. Machiel Vink 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 6

8. Bauke Vink 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1 1 4

9. Bas Vink 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5

10. Jasper Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2

11. Merijn Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1

12. Henk Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

partij won. Marten was dus de hoogst-
geplaatste deelnemer van De IJssel.
Harm Hoogeveen verloor behalve van
de top drie ook nog een partij van zijn
vriend Jeroen Box, goed genoeg voor
de vierde plaats, ook een prima pres-
tatie. Hij werd gevolgd door Storm
Revet, Neal Twigt en Lars Murre, de
nummer twee van vorig jaar, alle drie
met zes punten.

de resultaten bij de jeugd

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

1. Djarah Kleiweg (W) x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10

2. Tjeerd van Schie (N) 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9

3. Marten Evengroen (IJ) 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

4. Harm Hoogeveen (IJ) 0 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 7

5. Storm Revet (IJ) 1 0 0 0 x 0 1 0 1 1 1 1 6
6. Neal Twigt (IJ) 0 1 0 0 1 x 0 1 1 0 1 1 6

7. Lars Murre (W) 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1 6

8. Jeroen Box (IJ) 0 0 0 1 1 0 0 x 1 0 1 1 5

9. Maikel Terlouw (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3

10. Quinten Stehouwer (N) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 x 0 1 3

11. Thijs Kranenburg (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2

12. Tim in ’t Veld (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

Uitreiking van ‘de beste Vink’ door wethouder

Jan Verbeek (r.).

De jeugdgroep in actie, op de voorgrond 

Storm Revet tegen Jeroen Box.

Djarah Kleiweg, opnieuw nummer één.



De verenigingsprijs voor het beste totaalresultaat (excl. jeugd) ging naar WSV. Zij verzamelden gemiddeld per deelne-
mer (excl. jeugd) de meeste punten.

de eindstand

invit. kand. vier- tot

groep groep kamp

WSV 5,5 4,9 12 22,4

De IJssel 6,5 5,3 5 16,8

Nieuwerkerk a/d IJssel 2,5 7,2 7 16,7

Moerkapelle 5,8 0 0 5,8

(K= Krimpen a/d IJssel, M=Moerkapelle, MM=Messemaker 1847, N=Nieuwerkerk a/d IJssel, W=WSV, IJ=De IJssel)
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jeugdteam handhaaft positie in slotronde groene hart cup
Doordat regelaar Mick van den Berg op va-

kantie was ging het bijna nog mis met de

deelname van het IJsselteam aan de slot-

ronde om de Groene Hart Cup van dit jaar.

Op het laatste moment ontdekte jeugdleider

Gerard van der Wouden dat er gespeeld

moest worden en gelukkig bleken alle

teamleden (Marten Evengroen, Harm Hoo-

geveen, Storm Revet, Maikel Terlouw, Lotte

van der Wouden) beschikbaar. 

Na het goede resultaat in de voorlaatste

ronde moest dus opnieuw in de 2e klasse

groep worden aangetreden. Weer zware te-

genstand dus. In de eerste ronde bleek

Klim-Op 2 duidelijk sterker. De winstpartij

aan bord een van Lotte tegen de sterke

Kevin Nguyen was wel een prima prestatie.

Ook in de tweede wedstrijd tegen Spijke-

nisse zorgde Lotte met remise voor het

enige halfje. De slotwedstrijd tegen Bode-

graven, dat ook beide duels had verloren,

moest dus gewonnen worden. Dat lukte

prima. Behalve winst voor Lotte nu ook

winstpartijen voor Harm en Storm en een

remise van Marten. 

de eindstand

1 2 3 4 mp bp

1. Spijkenisse 1 xx 2 2,5 4 5 8,5

2. Klim-Op 2 2 xx 3 3 5 8

3. De IJssel 1,5 1 xx 3,5 2 6

4. Bodegraven 0 1 0,5 xx 0 1,5

Winnaar van de Groene Hart Cup van dit

seizoen werd Klim-Op 1. Lotte ging naar

huis met de trofee voor het beste meisje.



Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 702 wedstrijden
gespeeld met in totaal 5612 partijen. Hiervan 311 wedstrijden door De IJssel 1, 254 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen
1973/74), 127 door De IJssel 3 (vanaf het seizoen 1989/90) en 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001). De totaalscore in deze
wedstrijden bedraagt 2678,5 bordpunten. 
Hieronder de top van de ranglijst gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de daarin be-
haalde punten.

1 Berg, A. vd 296 148,5 De aantallen van de overige
2 Berg, M. vd 257 152 deelnemers, voor zover behorend tot het 
3 Vink, P. 243 124,5 het huidige ledenbe¬stand:
4 Duine 233 113
5 Dubois 231 102,5
6 Boonstra 206 110,5 Spee 66 35
7 Mandersloot 198 127,5 Macdaniël, Chr. 49 27
8 Boere 192 79 Jacobse, L. 38 22,5
9 Multem 179 95,5 Smirren, v. 36 13,5

10 Wouden, G. vd 173 91,5 Jacobse. J. 35 24,5
11 Jong, de * 154 67 Meer, vd 35 13
12 Pavoordt, vd 132 76 Vink, J. 24 12,5
13 Veld, in 't 129 74 Kortrijk 20 11,5
15 Scheepers † 116 56 Penders 6 2
16 Hees, v.* 115 57 Rietveld, B. 6 0
16 Evengroen, J.* 106 72 Wouden, L. vd 4 3
17 Kolhoff * 104 47,5 Eck,  J. v. 1 0
18 Ordelman † 102 55 Evengroen, M. 1 0
19 Visser 102 66 Jacobse, Jer. 1 0
20 Macdaniël, A. 94 44,5
21 Lintelo, te 85 51,5
22 Dijk, v. 80 37,5
23 Lodeweges 80 40
24 Noomen 75 32
25 Heek* 70 34

Niet inbegrepen: 

RSB-bekerwedstrijden Viertallencompetitie

Evengroen, J. * 24 12,5 Veld, in ‘t 23 18,5
Pavoordt, vd 19 7,5 Smirren, v. 21 9
Berg, M.vd 18 11,5 Meer, vd 19 11
Lintelo, te 17 11 Dubois 18 11,5
Visser 12 6,5 Duine 11 7
Vuuren, v. * 9 4,5 Kortrijk 2 1,5
Ordelman † 9 4 Wouden, L. vd 2 0,5
Lodeweges 7 3, Vink, P. 2 1
Mandersloot 7 1,5 Rietveld, B. 2 0
Wouden, G. vd 7 2 Jacobse, J. 1 0
Boonstra 5 2 Noomen 1 0,5
Jacobse, L. 3 1 Pavoordt, vd 1 1
Akrawi* 2 2 Wouden, G. vd 1 1
Multem 2 1
Dijk, v. 1 1
Evengroen, HJ* 1 0 
Jacobse, J. 1 0

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



bijzondere partijmomenten

Er zijn soms van die momenten in een partij waarin een zet tot een plotselinge winst leidt of de partij een geheel an-
dere wending geeft of hadden kunnen geven. Soms kan een fraaie actie toch nog een remise resultaat bewerkstelli-
gen. Ook dit jaar is er voor leukste/mooiste bij IJsselschaak aangemelde partijmoment weer 20 euro te verdienen. 
Zo’n moment kan zelfs het slot zijn zoals in onderstaande partij waarin Ton van Smirren een misser van zijn tegen-
stander Jan Vink afstraft met een heel fraai mat. 

Jan (wit) heeft hier zojuist  Lh6 gespeeld. De tegenzet van Ton:  Ld4+ en Jan kon opgeven. 
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cor ijsselstijn overleden

Tijdens de Moordrechtse jaarmarkt in september 2007 meldde Cor IJsselstijn
zich bij de schaakkraam van De IJssel. Hij had wel zin om te gaan schaken.
Veel kon hij er niet van, maar door lid te worden van De IJssel dacht hij het
beter onder de knie te kunnen krijgen. Na wat kennismakingsbezoeken en
een verblijf in Indonesië werd dat lidmaatschap op 22 april 2008 een feit. Cor
bleek een enthousiast clublid die met veel plezier de clubavonden bezocht.
Met de nodige hulp kon hij zijn schaakkennis wat opvijzelen en wist hij zelfs
partijtjes te winnen. Zelfs toen zich begin dit jaar een ernstige ziekte open-
baarde bleef hij optimistisch en dacht hij via een internetlidmaatschap tijdens
zijn ziekbed nog wat te kunnen schaken. Op 11 april verscheen hij nog een-
maal op de clubavond waar hij zijn laatste partij speelde tegen Jaap van Wal-
sem. Op 2 juni werd hij door de ziekte definitief verslagen. 
Met hem verloor De IJssel een trouw clublid en een betrokken schaakvriend. 

hans lodeweges winnaar k.o.-beker 
In de strijd om de K.O. beker resteerden nog vier kanshebbers: Léon Jacobse, Pim te Lintelo, 
Hans Lodeweges en Frank van de Pavoordt. 
In de eerste halve finale wedstrijd verkreeg Frank duidelijk het initiatief in zijn partij tegen Pim.
Hij kwam een pion voor en het kostte zijn tegenstander veel bedenktijd de bakens te verzet-
ten. Een pionoffer had niet het gewenste effect en daarna was het snel gedaan. De tweede
halve finale tussen Léon en Hans vond plaats in de tuin van de familie Jacobse. Het thuis -
voordeel bracht niet het gewenste succes. Léon dolf het onderspit en Hans plaatste zich voor de finale.
In de finale kwam Frank er niet aan te pas. Al in de opening kwam hij op onbekend terrein en dat brak hem op. Hans
profiteerde optimaal en won gemakkelijk. 
De beker verhuist derhalve dit jaar van huize Multem naar huize Lodeweges. 



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

het vierde lustrum 1984 - 1988
Internationaal zit Karpov in 1984 nog
steeds op de schaaktroon, maar hij
wordt serieus belaagd door Kasparov.
Die wordt inderdaad wereldkampioen
na winst in een marathon tweekamp in
1985. Vervolgens verdedigt hij twee-
maal met succes zijn titel tegen op-
nieuw Karpov. Bij de winnaars van de
grote toernooien doen, behalve beide
kemphanen, Beliavsky, Kortsnoj, Lju-
bojevic, Miles, Timman en Short van
zich spreken. Het team van de Sovjet-
Unie is nummer een op de Olympiades
in Thessaloniki en Dubai. In 1987 wordt
Anand wereldkampioen bij de jeugd.
Bij de toppers in Nederland natuurlijk
Jan Timman en daarnaast John van
der Wiel, Paul van der Sterren, Gena
Sosonko, Jeroen Piket en Hans Ree.
In 1986 wordt het Max Euwe centrum
geopende. Opkomst van het ‘Schaken
Overdag’. Volmac Rotterdam is nog
steeds het sterkste schaakteam. De
tumultueuze opkomst en afgang van
profclub Koningsclub. Invoering van de
3e klasse KNSB. 

Bij De IJssel daalde met name door
het afhaken van junioren het ledental
weer tot rond de 20. Het laatste jaar
werd echter de 25 opnieuw gehaald.
Wel veel niet-Moordrechters, z'on 40%
werd in 1984 becijferd. In de loop van
dit lustrum nam het aantal aspiranten,
mede door de inzet van Mick van den
Berg, aanvankelijk weer fors toe. Maar
van de 19 in 1986 waren er twee jaar
later nog maar 4 over. 
In 1985 verscheen onder redactie van
Frans Dubois en later ook Ronald
Mandersloot het eerste clubblad, vanaf
1987 'IJsselschaak' geheten.

‘Bij het verschijnen van het eerste
clubblad van onze schaakvereniging
“de IJssel” past een bescheiden ge-
voel van trots. Worden we nu een
echte club? Ach, dat waren we natuur-
lijk al lang en door de voortreffelijke
verslagen van ons aller Aad van den
Berg werden we natuurlijk uitstekend

geïnformeerd, maar toch, een eigen
clubblad, daar had zelfs een eenvou-
dige voorzitter niet van gedroomd ‘,
aldus toenmalig voorzitter Panc Vink in
het eerste nummer. 
In 1986 werd voor het eerst niet meer
deelgenomen aan de luilakmarkt. De
schaakstand verhuisde naar de jaar-
lijkse braderie in augustus. Mede ten
behoeve van de schakers werd na het
vertrek van Roel de Jong de exploitatie
van 'Het Posthuis' op bescheiden
schaal door de familie van de Kuy
voortgezet. Een aanvankelijk, ten 
behoeve van een mogelijk hogere
zaalhuur, tot 95 gulden verhoogde
contributie kon daardoor een jaar later
weer met 5 gulden worden verlaagd. 
In de clubcompetitie bleef Mick van
den Berg, met als belangrijkste bela-
gers Ronald Mandersloot, Aad van den
Berg, Leen Boonstra en Bert Wolvers,
nog 3 jaar de sterkste. Uit Rotterdam
meldde zich vervolgens de gerouti-
neerde schaker Maarten Leopold. In
1987 troefde hij Ronald Mandersloot
af, maar een jaar daarop werd hij ver-
rassend op de valreep verslagen door
Aad van den Berg. 
Bij de jeugd titels voor René Ordelman
(1984, 1985), Jeroen van Hees (1986)
en Rob Stapersma (1987, 1988). In
1986/87 voor het eerst ook teamwed-
strijden voor de jeugd. In de samen
met Gouda Bloemendaal, Moerka-

pelle, Reeuwijk en WSV georgani-
seerde regionale jeugdcompetitie kon
de jeugd van De IJssel het echter niet
bolwerken tegen de meer gerouti-
neerde tegenstanders.
De Zilveren Dame wisselde veelvuldig
van eigenaar: Rien Duine (1984), Bert
Wolvers (1985), Maarten Leopold
(1986), Ronald Mandersloot (1987) en
Jan Evengroen (1988). De Koperen
Pion, in 1985 vervangen door de door
Ko Scheepers beschikbaar gestelde
Hoekveldtrofee, eveneens: Piet van
Hees (1984), Carl van Vloten (1985),
Marco de Booy (1986), Aad van den
Berg (1987) en Rein Leopold (1988).
Vanaf 1986 werd het toernooi ook
opengesteld voor niet-leden, in 1988
20% van de deelnemers.
In de RSB kaapte Yugoslavia in 1984
de titel voor de neus van De IJssel
weg. In 1985 lukte het echter wel, met
één bordpunt voorsprong op Nieuwer-
kerk a/d IJssel werd de 2e klasse weer
bereikt. Na degradatie in 1986 het sei-
zoen daarop weer kampioen en op-
nieuw naar de 2e klasse. Topscorers
bij De IJssel 1: Ronald Mandersloot
(1985, 1986, 1987), Leen Boonstra
(1984) en Jan Evengroen (1988). Het
tweede team promoveerde in 1985
naar de 3e klasse, maar kon het daar
niet bolwerken. De hoofdrolspelers in
dit team: Peter de Jong, Piet van
Hees, Marco de Booy, Ko Scheepers
en oudgediende Dick Wolthers. Inmid-
dels passeerden weer drie spelers de
100 wedstrijden grens: Piet van Hees,
Panc Vink en Ronald Mandersloot.
Het vijfde lustrum, en 25 jarig jubileum,
werd gevierd op 10 oktober 1988. Vrij-
wel alle verenigingen uit de regio
Gouda gaven acte de présence op het
jubileum rapidtoernooi. Het viertal van
Moerkapelle werd eerste vóór Messe-
maker en Reeuwijk.
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de ijssel op weg naar de 50 jaar (4)



De via de drie voorronden geplaatste
acht finalisten streden de laatste drie
ronden in de finalegroep om de 
Zilveren Dame. Bij die finalisten ook
Bernard Evengroen. Hij nam de plaats
over van een te drukbezette Arie Mac-
daniël.  
Na de vierde ronde was het al bijna
zeker dat het verblijf van de Zilveren
Dame in huize Evengroen met een jaar
kon worden verlengd. Zelf won Henk-
Jan Evengroen met 9-0 van Waddinx -
vener Ton van Nieukerke, terwijl zijn
concurrenten allen punten verspeelden.
Theo Goor won verrassend de rapidpar-
tij van Léon Jacobse en die zag daar-
door ondanks zijn 6-3 winst zijn
achterstand met drie punten toenemen.
Een 6-3 uitslag werd ook genoteerd

voor het duel tussen Hans Lodeweges
en Frank Visser, waarin Hans alleen in
de rapidpartij aan het langste eind trok.
In het laatste duel was Bernard Even-
groen uitstekend op dreef tegen Ad Mul-
tem. Hij verspeelde slechts wat punten
door remise in de rapidpartij en won met
7,5-1,5. 
In de vijfde ronde hadden de toppers
bij De IJssel, Hans Lodeweges en
Frank Visser, geen verweer tegen
Henk-Jan en Bernard Evengroen. Voor
Hans tegen Henk-Jan Evengroen ver-
lies in alle drie de partijen en voor Frank
bleef het bij een enkele remise in het
snelschaakpartijtje. Respectievelijk 9-0
en 8-1 voor de Evengroenen dus. Ook
voor de nummer twee, Léon Jacobse,
een forse zege. Tegen Ton van Nieu-

kerke, die alleen bij het snelschaak re-
mise liet aantekenen, werd het 8-1. Voor
Ad Multem was er een reglementaire 9-
0, vanwege verhindering van zijn tegen-
stander Theo Goor. 
In de laatste ronde speelden de broers
Evengroen tegen elkaar. Een enkel punt
was voldoende voor Henk-Jan om zijn
titel te prolongeren. Hij maakte het zijn
broer dan ook niet lastig. Na winst voor
Henk-Jan in de eerste partij liet hij de
twee overige partijen van het duel aan
zijn broer, die daarmee de derde plek in
de finalegroep veiligstelde. Vanwege
verhindering van zowel Ad Multem, Ton
van Nieukerke als Theo Goor speelden
Léon Jacobse, Hans Lodeweges en
Frank Visser een rapid driekamp waarin
de punten onderling werden gedeeld.

12

I J s s e l s c h a a k  9 1

henk-jan evengroen prolongeert winst zilveren dame

Eindstand:
60 min 20 min 5 min afw tot

1. Henk-Jan Evengroen 24 12 10 46

2. Léon Jacobse 16 15 7 38

3. Bernard Evengroen 12 13,5 7 32,5

4. Frank Visser 12 7,5 6 25,5

5. Ad Multem 8 10,5 5 2 25,5

6. Ton v. Nieukerke 10 6 5 2 23

7. Theo Goor 6 7,5 4 4 21,5

8. Hans Lodeweges 6 10,5 1 2 19,5

In de strijd om de troostprijs, de Hoek-

veldtrofee, kreeg de B-groep gezel-
schap van de A-groepers die de finale
niet haalden. Dat betekende in de
vierde ronde weer een aantal ‘kat en
muis’ confrontaties met een 9-0 uitslag
voor Leen Boonstra tegen Marian
Schoonerwoerd, voor Aad van den
Berg tegen Anita van Eck, voor Michiel
Rensen tegen Cees van de Heuvel en
voor Kevin Bakker tegen Teus Boere.
Daarnaast een aantal spannende on-
derlinge matches tussen de toppers in
deze groep op dat moment. Panc Vink
zegevierde met 5-4 over Lotte van der
Wouden en diezelfde uitslag was er bij
Aad van der Meer tegen Frank Pen-
ders, bij Frans Dubois tegen Hans
Kortrijk, bij Sjaak in ’t Veld tegen René
Kleiweg, bij Jerome Jacobse tegen
Judie van Eck en bij Marten Even-
groen tegen Ton van Smirren. In een
rapidonderonsje verdiende Rien Duine
met slechts eenmaal remise 8 punten.
Gerard van der Wouden bleef steken
op 3,5 punten en Peter Koolmees
kreeg voor zijn twee remises nog
2 punten.
In de vijfde ronde klopte ranglijstaan-
voerder Panc Vink Frank Penders met

7-2, maar zijn concurrente, Lotte van
der Wouden, deed het met een 9-0
tegen Aad van der Meer nog beter.
Met Moerkapellenaar Kevin Bakker,
die Marten Evengroen met 9-0 de
baas was, en Leen Boonstra, die
eveneens met 9-0 zegevierde over Ton
van Smirren, meldden zich twee
nieuwe kandidaten voor de eindzege.
Dat was niet het geval voor Waddinx-
vener René Kleiweg, maar hij deed na
zijn 9-0 tegen Jerome Jacobse nog
wel mee voor de prijzen. Bij de overige
partijen ging het alleen nog om de eer.
Aad van den Berg won met 5-4 nipt
van Sjaak in ’t Veld en een zelfde
score was er voor Cees van den Heu-
vel tegen Marian Schoonderwoerd.
Moerkapellenaar Michiel Rensen
boekte een 9-0 tegen Jan Vink en Pim
te Lintelo verloor tegen Rien Duine 
alleen het snelschaken.
In de laatste ronde een spannende
ontknoping. Er waren nog vier titelkan-
didaten die ook nog eens tegen elkaar
uitkwamen. Omdat kanshebber Panc
Vink op de geplande speeldag niet
aanwezig kon zijn werden beide duels
vooruitgespeeld. Panc  had de meeste
kans op de winst, maar verspeelde die

door tegen Kevin Bakker twee  partijen
te verliezen. Maar doordat hij de snel-
schaakpartij won bleef hij Kevin nog
net voor. In het andere duel haalde
Leen Boonstra echter met 9-0 fors uit
tegen Lotte van der Wouden. Met deze
uitslag passeerde Leen alle anderen
en legde met een half punt voorsprong
beslag op de eerste plaats. De overige
duels werden op de geplande speel-
dag gespeeld. Daarbij waren nog twee
kat-en-muis duels: Pim te Lintelo en
Rien Duine wonnen met maximale
score van respectievelijk Ton van Smir-
ren en Marian Schoonderwoerd. Ver-
der eindigden drie duels met een 6-3
uitslag: René Kleiweg tegen Aad vd
Meer, Michiel Rensen tegen Frank
Penders en Cees van de Heuvel tegen
Peter Koolmees en pakte Jerome Ja-
cobse tegen Marten Evengroen met 
5-4 de winst. Bij Mick van den Berg en
Gerard van der Wouden werd de eer-
ste partij gewonnen door Gerard en
eindigden de andere partijen met re-
mise. Tenslotte speelden Jan Vink,
Teus Boere en Bastiaan Rietveld met
z'n drieën een match. Jan en Teus
speelden onderling remise en wonnen
beiden van Bastiaan. 



Eindstand:

1. Leen Boonstra 12 16,5 8 36,5

2. Panc Vink 14 15 7 36

3. Kevin Bakker 14 12 9 35

4. René Kleiweg 20 4,5 8 32,5

5. Lotte vd Wouden 14 10,5 8 32,5

6. Pim te Lintelo 12 10,5 3 4 29,5

7. Aad vd Meer 12 12 5 29

8. Frank Penders 8 12 8 28

9. Michiel Rensen 12 6 7 2 27

10. Rien Duine 4 16 6 26

11. Marten Evengroen 4 12 9 25

12. Aad vd Berg 10 10,5 2 2 24,5

13. Sjaak in 't Veld 10 4,5 6 2 22,5

14. Jerome Jacobse 8 6 6 2 22

15. Ton v. Smirren 8 8,5 4 20,5

16. Judie v. Eck 12 6 0 2 20

17. Gerard vd Wouden 4 10,5 3 2 19,5

18. Arie Macdaniël 4 3 2 10 19

19. Teus Boere 4 9,75 3 2 18,75

20. Frans Dubois 6 6 4 2 18

21. Hans Kortrijk 10 1,5 2 4 17,5

22. Cees vd Heuvel 4 7,5 6 17,5

23. Mick vd Berg 6 6 1 4 17

24. Willem Schouten 4 3 2 8 17

25. Jan Vink 4 9,75 0 2 15,75

26. Marian Schoonderwoerd 4 9 0 2 15

27. Peter Koolmees 4 8 0 2 14

28. Bastiaan Rietveld 6 0 2 2 10

29. Anita v. Eck 0 8 0 2 10

30. Jaap v. Walsem 0 0 0 10 10
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toernooiwinnaars 2000-2011

zilveren dame

2000 Frank Visser Jan Evengroen Gerard vd Wouden
2001 Ronald Mandersloot Frank Visser Hans Ranft
2002 Edo Pouwelse Jan Evengroen Ronald Mandersloot
2003 Theo van Herk Jan Evengroen Frank Visser
2004 Jan Evengroen Theo van Herk Rene Ordelman
2005 Jan Evengroen Mark van Putten Pim te Lintelo
2006 Pim te Lintelo Henk-Jan Evengroen Frank Visser
2007 Jan Evengroen Henk-Jan Evengroen Edo Pouwelse
2008 Pim te Lintelo Léon Jacobse Justin Jacobse
2009 Justin Jacobse Henk-Jan Evengroen Ad Multem
2010 Henk-Jan Evengroen Samir Akrawi Léon Jacobse
2011 Henk-Jan Evengroen Leon Jacobse Bernard Evengroen

hoekveldtrofee

2000 Ad Multem Mick vd Berg Sjaak in ’t Veld
2001 Ad Multem Ko Scheepers Henk Vis
2002 Jeroen Eijgelaar Mick vd Berg Panc Vink
2003 Gerard vd Wouden Aad vd Berg Sjaak in ’t Veld
2004 Arie Macdaniël Mick vd Berg Rien Duine
2005 Henk-Jan Evengroen Sjaak in ’t Veld Aad vd Meer
2006 Léon Jacobse Leen Boonstra Rien Duine
2007 Sjaak in ’t Veld Mick vd Berg Gerard vd Wouden
2008 Ad Multem Mick vd Berg Gerard vd Wouden
2009 Frank Visser Rien Duine Gerard vd Wouden
2010 Hans Lodeweges Ad Multem Sjaak in ’t Veld
2011 Leen Boonstra Panc Vink Kevin Bakker



‘Vanaf het moment dat ik bij De IJssel
kwam, werd ik al gauw degene die de
RSB-wedstrijden regelde. Ik doe dat
dus al ongeveer 35 jaar. Eerst met nog
slechts één team maar al snel kwam
er een tweede team bij en er was zelfs
een seizoen met maar liefst 4 teams in
de RSB competitie. Bovendien werd in
de loop van de jaren in alle klassen
deelgenomen. Veel mooie geschiede-
nis dus. Maar eigenlijk heb ik het lang-
zamerhand genoeg gedaan. Vooral 
om die reden lijkt het me dan ook 
beter dat een jonger iemand de kar

eens gaat trekken.’ 
Bovenstaande is een citaat uit een arti-
kel van IJsselschaak van twee jaar ge-
leden. Ik wilde een stapje terug doen
en deed daarin een oproep aan een
mogelijke vervanger. Het leek toen een
goed moment nadat maar liefst drie
teams waren gedegradeerd. Aange-
zien er toen geen kandidaten kwa-
men/waren, heb ik op verzoek van het
bestuur en de vereniging het nog een
paar seizoenen gedaan. Maar de wens
om een ander de kar eens te laten
trekken is er nog en ook dit seizoen

kom ik weer met dat voorstel. Maar in
tegenstelling tot twee jaar geleden
kom ik nu zelf ook met een gegadigde
die het stokje van me wil overnemen.
Léon Jacobse heb ik gevraagd of hij
dat zou willen doen en hij heeft daar
positief op gereageerd. Natuurlijk is
dat pas zover als de vergadering in
september zich er over heeft uitge-
sproken. Tot dat moment zal ik de
voorbereidingen op het nieuwe sei-
zoen dus nog voor mijn rekening
nemen, maar natuurlijk zal ik wel re-
gelmatig met hem overleggen. (Mick)
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een nieuw gezicht als extern wedstrijdleider

voorlopige indeling rsb-competitie 2011/2012

Inmiddels is de voorlopige indeling voor
het nieuwe RSB seizoen bekend. Hier-
onder de tegenstanders van de drie
IJsselteams met tussen haakjes de
speeldatum en uit- of thuiswedstrijd.
Voor De IJssel 1 in de 1e klasse B vier
oude bekenden t.w. Nieuwerkerk a/d
IJssel 1 (u, di, 10/1), Erasmus 2
(th,10/10), WSV 1 (th, 28/11) en Krim-
pen a/d IJssel 3 (th, 16/4) en voorts
het uit de promotieklasse gedegra-
deerde CHESS 1 (u, ma, 7/11) en de
uit de 2e klasse gepromoveerde teams
3 Torens 1(th, 6/2) en RSR Ivoren
Toren 4 (u, vr, 16/3). 
Het vorig seizoen gedegradeerde De
IJssel 2 speelt evenals De IJssel 3 in
de derde klasse. In klasse 3A treffen
zij in mededegradant 3 Torens 2 (u, vr,
17/2) een tegenstander van het voor-
gaande seizoen (toen met 6-2 verlo-
ren!) en voorts de ook vorig seizoen in

de 3e klasse spelende teams Krimpen
a/d IJssel 5 (th, 31/10), Nieuwerkerk
a/d IJssel 3 (u, di, 22/11), Onesimus 2
(th, 12/12), Overschie 3 (th, 5/3) en het
net aan degradatie ontsnapte HZP
Schiedam 4 (u, ma, 26/3). De laatste
tegenstander, Spijkenisse 5 (th, 3/10)
promoveerde uit de 4e klasse. 
Voor De IJssel 3 in klasse 3B geen te-
genstanders van het voorgaande sei-
zoen. Naast het uit de 2e klasse
gedegradeerde WSV 3 (th, 10/10) en
het uit de 4e klasse gepromoveerde
Sliedrecht 4 (th, 6/2)  nog vijf teams
die ook vorig seizoen in de 3e klasse
speelden t.w. Spijkenisse 3 (u, vr, 13/1),
Charlois Europoort 7 (u, vr, 16/3), De
Pionier 2 (u, do, 10/11), Shah Mata 3
(th, 28/11) en HZP Schiedam 3 (th, 16/4). 
Voor alle drie de teams vier thuiswed-
strijden. Met zowel het eerste als het
derde team in dezelfde speelweek dus

viermaal volle bak in De Zespunt. 
De indeling is echter nog voorlopig en
de ervaring leert dat in het programma
nog de nodige wijzigingen zullen wor-
den aangebracht. Zeker is al dat twee
verenigingen zijn gefuseerd, Groen-
oord en Unilever en Eeuwig Schaak en
Lombardijen. Met die laatste fusie is bij
de voorlopige indeling nog geen reke-
ning gehouden. 

Vanwege het op de RSB vergadering
aangenomen voorstel voor herinrich-
ting van de competitie is er dit seizoen
een aangepaste promotie- en degra-
datieregeling. Uit de 3e klasse promo-
veren alleen de vier kampioenen en
niet ook de nummers twee zoals tot nu
toe het geval was. Degradatie naar de
4e klasse is er voor alle nummers 5
t/m 8 en de twee slechtste nummers 4.
(Aad)

ledenvaria

Aan het slot van het seizoen besloten een aantal leden hun lidmaatschap te beëindigen. Jaap van Walsem moest
ervaren dat schaken toch niet zijn ding is. Hij houdt het maar bij dammen. In plaats van lid wordt hij nu donateur.
Bij de jeugd stopt Jerome Jacobse. Hij kan het schaken niet meer combineren met zijn studie. Ook Bonne Jong-
sma en Tim in ’t Veld houden het schaken voor gezien. 

Voorts een kort levensteken van Samir Akrawi. Frank Penders ontving naar aanleiding van een mailtje het onder-
staande bericht:

hello Mr. frank
fine and how are you? I am in erbil
best regards to you, moordrecht and all friends 
(pim, frankfisher, gherard, add, mik, hans lodovijec, justen- lion jacobs, add moltum, ruin duin, leen bonstra,
lotta, yan, ellin, hinkyan, rubn, benart, martin and diseray for bibloteek)
wish u all the the best in your live and I hope see u



Op de 164e ALV van de RSB op 11 mei

was er veel waardering voor het door het

bestuur overgenomen voorstel van De

IJssel voor herinrichting RSB competitie.

Dit betekent dat in het komende seizoen

uit de 2e klasse in elke groep nu drie ipv

twee teams degraderen en in de derde

klasse in elke groep vier teams plus de

twee slechtste nummers vier. Uit de 3e

klasse promoveren alleen de kampioe-

nen. Dit leidt dan voor de competitie van

2012-2013 tot een competitie bestaande

uit een promotieklasse groep, twee eerste

klasse groepen, drie tweede klasse groe-

pen, drie derde klasse groepen en een

vierde klasse met de resterende teams.  

Ook aangenomen werd het voorstel tot

verhoging van de contributie. Dat bleek

noodzakelijk vanwege met name een ver-

hoging van de contributieafdracht aan de

KNSB van vier procent. Reden daarvan is

dat het door de KNSB dit jaar ingevoerde

nieuw systeem voor contributieheffing een

nadelig effect heeft op de contributie-in-

komsten. Omdat 95% van de inkomsten

van de RSB naar de KNSB gaan is die

verhoging onvermijdelijk. 

Ook nu weer aandacht voor de vacatures

in het RSB bestuur. De functies van pen-

ningmeester (nog waargenomen door de

afgetreden penningmeester), wedstrijdlei-

der en jeugdleider zijn nog steeds vacant.

Per 1 september komt daar hoogstwaar-

schijnlijk ook nog de functie van competi-

tieleider bij. 

Voorts uitreiking van de prijzen van het af-

gelopen seizoen waaronder een waarde-

bon van 12,50 euro voor het

kampioenschap van het viertal van De

IJssel. Alles nauwkeurig vastgelegd door

de camera van Ab Scheel.

Op de 62e ALV van De IJssel op 27 juni

werden de activiteiten van het afgelopen

seizoen geëvalueerd. Veel tevredenheid

bij de aanwezigen. Maar ook een aantal

kanttekeningen. 

T.a.v. de clubcompetitie was er de wens

van minder periodes met als gevolg meer

spreiding van de tegenstanders. Omdat er

veel rondes afvallen door oa beker, rapid,

rsb etc. komt het vaak voor dat er in een

periode door sommigen maar heel weinig

rondes voor de clubcompetitie gespeeld

worden. Aan de uiteinden van de ranglijst

zorgt dit ervoor dat je dan vaak dezelfde

tegenstander treft.

Over het nieuwe systeem voor het toer-

nooi om de Zilveren Dame was lang niet

iedereen tevreden. Opgemerkt werd dat

afvallers uit de hoofdgroep in het systeem

bij het vervolgtoernooi nagenoeg kansloos

zijn. Er kwamen twee mogelijke oplossin-

gen op tafel. Een puntencompensatie

voor de afvallers of als tweede optie het

gescheiden houden van de twee groepen

met afschaffing van de finalegroep. 

Het jeugdschaak is bijzonder succesvol,

maar kampt met te kort aan begeleiding.

Ter vergadering werd een verzoek ge-

daan aan de leden op om eerder op de

clubavond te komen (bijvoorbeeld om half

acht) om een handje te helpen door een

paar jeugdleden ‘bij de hand te nemen’. 

Als mogelijke aanvulling van het pro-

gramma werd het (weer) instellen van een

snelschaakkampioenschap geopperd. 
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van de vergadertafels



Zoals in het voorgaande nummer voorspelt kreeg de strijd om de clubtitel nog een spannende finale. Hans Lodeweges gaf
zijn voorsprong echter niet meer uit handen. Echt moeilijk werd het hem ook niet gemaakt. Viermaal remise, waarvan twee
tegen zijn concurrenten Pim te Lintelo en Frank Visser, en eenmaal de volle winst volstond voor zijn eerste clubtitel bij De
IJssel. In de strijd om de tweede plaats bleef Léon Jacobse Pim net voor. Ook voor zowel Léon als Pim een prima score,
maar voor beiden veel afwezigheid. Daardoor bleef het bij respectievelijk 2 uit 2 en 2,5 uit 3. Met die resultaten passeerden
zij wel Frank Visser die het seizoen afsloot met een nederlaag tegen Léon en vervolgens ook nog verrassend verloor van
Rien Duine en tegen Leen Boonstra genoegen moest nemen met remise. 
De strijd om de clubtitel ging met name tussen deze vier toppers. De onderlinge resultaten waren nogal uiteenlopend. Een
positieve score voor Hans tegen Léon en Frank, maar Pim was hem duidelijk de baas. Bij Pim ging het duidelijk mis in zijn
partijen tegen Frank waarin hij slechts een half uit vijf scoorde. Een overzichtje:

1 2 3 4 Overigen na beker rsb

1. Lodeweges xxx 3/4 1/4 3/4 5/7 4x 3x 5x

2. Jacobse 1/4 xxx 1/1 3/4 6,5/9 4x 4x 5x

3. Lintelo 3/4 0/1 xxx 0,5/5 7,5/8 4x 4x 5x

4. Visser 1/4 1/4 4,5/5 xxx 8,5/11 1x 1x 5x

Ad Multem leek de vijfde plaats vast in handen te hebben, maar werd op de valreep
nog gepasseerd door Mick van den Berg. Verlies in de onderlinge wedstrijd deed
hem de das om. De onderlinge verschillen tussen de hierna volgende groep 
(7 t/m 12) waren gering. Rien Duine klom vooral dankzij zijn winst tegen Frank Visser
nog een aantal plaatsen. Voor Gerard van der Wouden en Sjaak in ’t Veld was het slot van de competitie minder succesvol,
maar zij kregen het met diverse toppers als tegenstander ook niet makkelijk. Voor zowel Leen Boonstra en Aad van den
Berg eenmaal winst en daarnaast de nodige remises. Bij het hierna volgende kwartet kwam Arie Macdaniël door drukke
werkzaamheden niet in actie en dat kostte hem een paar plaatsen op de ranglijst. De overigen handhaafden hun positie.
Puntverlies, met name tegen Rien Duine, bracht daarin geen verandering. Ook in de middengroep van de ranglijst weinig
wijziging van de posities. Panc Vink ging onderuit tegen Frank Penders maar behield zijn 17e plaats. Lotte van der Wouden
leverde uitstekend werk met onder andere winst tegen Aad van der Meer en een plus remise tegen Leen Boonstra. Daar-
mee verdiende zij nog een paar plaatsen. Ook Frank Penders sloot af met een prima score van 3,5 uit 4. In de staart van de
ranglijst eveneens weinig wijzigingen in de rangorde. Vanwege ziekte kon Willem Schouten niet spelen, maar het had geen
nadelig gevolg voor zijn rangschikking. Inmiddels ex jeugdkampioen Marten Evengroen had tegen de middenmoters nog
weinig succes, maar was wel Peter Koolmees en Judie van Eck de baas. Judie pakte een halfje tegen Panc Vink, tien plaat-
sen hoger op de ranglijst, een mooie prestatie. De overigen pakten met name punten in onderlinge wedstrijden. Peter was
daarin met driemaal winst het succesvolst. Marian Schoonderwoerd was succesvol tegen Bastiaan Rietveld en de in de
competitie debuterende Anita van Eck. De verliezers slachtofferden op hun beurt Jaap van Walsem, maar daar bleef het bij.
Twee jeugdschaakleden, Harm Hoogeveen en Jeroen Box, speelden een keertje mee en lieten zien best mee te kunnen. 

De eindstand:
gr resultaten van  ronde 26 t/m 31 gt avc na start club waarde totaal

rating rating cijfer score

1. Hans Lodeweges (HL) A FV 0,5, AM 0,5, PL 0,5, MB 0,5, SV 1 - - 1x* 1762 1870 84 1693

2. Léon Jacobse (LJ) A FV 1, MB 1 - - 4x* 1698 1835 80 1610

3. Pim te Lintelo (PL) A SV 1, HL 0,5, GW 1 - - 3x* 1810 1839 80 1584

4. Frank Visser (FV) A HL 0,5, SV 1, GW 1, LJ 0, RD 0, LB 0,5 - - - 1794 1804 77 1576

5. Mick vd Berg (MB) B GW 1, AM 1, HL 0,5, LJ 0 - - 2x 1682 1757 72 1396

6. Ad Multem (AM) A HL 0,5, MB 0, GW 1 - - 3x 1746 1762 72 1391

7. Rien Duine (RD) B AvM 1, TB 0,5, HK 1, FV 1, GW 0,5 - - 1x 1650 1653 63 1275

8. Aad vd Berg (AB) B LB 0,5, HK 0,5, TB 0,5, SV 1 - - 2x 1586 1632 61 1254

9. Gerard vd Wouden (GW) B MB 0, FV 0, AM 0, PL 0, RD 0,5 - - 1x 1666 1608 59 1170

10. Leen Boonstra (LB) B AB 0,5, HK 0,5, FD 1, LW 0,5, FV 0,5 - - 1x 1602 1609 59 1163

11. Sjaak in ’t Veld (SV) B FV 0, PL 0, AB 0, HL 0 1x - 1x 1634 1615 59 1147

12. Frank vd Pavoordt (FvP) A - - 6x* 1824 1730 69 1140

13. Hans Kortrijk (HK) B AB 0,5, LB 0,5, RD 0 1x - 2x 1570 1590 57 1063

14. Aad vd Meer (AvM) C RD 0, PV 0,5, LW 0, TS 1, JV 1 - - 1x 1505 1521 52 1047

15. Teus Boere (TB) C RD 0,5, AB 0,5, FD 0,5 - - 3x 1521 1546 54 1038

16. Arie Macdaniël (AMC) B - - 6x 1618 1573 56 1034

17. Panc Vink (PV) C ME 1, AvM 0,5, FP 0, JE 0,5 1x - 1x 1537 1489 50 989

18. Lotte vd Wouden (LW) D JV 0,5, TS 1, AvM 1, LB 0,5, MS 1 - - 1x 1425 1491 50 956

19. Frans Dubois (FD) C FP 0,5, LB 0, TB 0,5 - - 3x 1553 1546 54 935

20. Frank Penders (FP) C FD 0,5, JE 1, PV 1, ME 1 - - 2x 1457 1460 48 931

21. Ronald Mandersloot (RM) A - - 6x 1778 1691 66 928

22. Ton v. Smirren (TS) D PK 1, TS 0, JV 1, AvM 0 - - 2x 1441 1404 45 839

23. Jan Vink (JV) C LW 0,5, ME 1, TS 0, BR 1, AvM 0 - - 1x 1489 1409 45 838

24. Willem Schouten (WS) D - - 6x 1409 1301 39 686

25. Marten Evengroen (ME) D PV 0, PK 1, JV 0, JE 1, FP 0 - - 1x 1377 1222 35 637
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hans lodeweges nieuwe clubkampioen



gr resultaten van  ronde 26 t/m 31 gt avc na start club waarde totaal

rating rating cijfer score

26. Harm Hoogeveen (HH) D BR 1 - - 5x 1315 1310 39 552

27. Judie van Eck (JE) D FP 0, ME 0, MS 1, PV 0,5 - - 2x 1328 1263 37 534

28. Peter Koolmees (PK) D TS 0, ME 0, BR 1, JW 1, AE 1 - - 1x 1361 1057 28 523

29. Jeroen Box D JW 1 - - 3x 1301 1290 38 514

30. Bastiaan Rietveld (BR) D HH 0, MS 0, PK 0, JV 0, JW 1 - - 1x 1335 977 25 498

31. Marian Schoonderwoerd (MS) D BR 1, JW 0, AE 1, JE 0, LW 0 - - 1x 1329 909 23 446

32. Anita van Eck (AE) D MS 0, JW 1, PK 0 - - - 1287 1185 33 423

33. Jaap v Walsem (JW) D JB 0, MS 1, PK 0, AE 0, BR 0 - - 1x 1338 589 15 300

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig ( * miv geen deelname vanwege k.o. bekerwedstrijd), avc=afwezig voor club, 
r=reglementair. Deelnemers die geen enkele competitiewedstrijd hebben gespeeld zijn niet in de ranglijst opgenomen.

Op basis van de ranglijst wordt ook na elke periode van zes speelronden een periodekampioenschap naar speelsterkte
vastgesteld. De deelnemers zijn hiervoor op basis van KNSB rating (1/9/2010) ingedeeld in vier groepen. Degene met het
hoogste aantal punten per groep wordt periodekampioen. Elk periodekampioenschap is goed voor één knaak (2,5 euro), die
aan het slot van de competitie wordt uitbetaald. Na elke periode begint de teller weer op nul. 
De prijswinnaars van de vierde en vijfde periode: Léon Jacobse (A), Hans Lodeweges (A), Mick van den Berg (B) 2x, Panc
Vink (C), Aad van der Meer (C) en Lotte vd Wouden (D) 2x. 
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snelschaak seizoenafsluiting

Op 29 juni werd na de ledenvergadering het schaakseizoen 2010/2011 volgens traditie afgesloten met een
snelschaaktoernooi(tje). Van de tien deelnemers was Pim te Lintelo met 8 uit 9 duidelijk de sterkste. 
Mick van den Berg en Panc Vink deelden met twee punten achterstand, 6 punten dus, de tweede plaats. 
Vervolgens Rien Duine en Hans Kortrijk met 5,5, Sjaak in 't Veld met 5, Leen Boonstra met 4, Aad van der
Meer met 3,5, Peter Koolmees met 1 en Jan Vink met 0,5 punt.



Het was geen verrassing meer. Al lange tijd

was duidelijk dat Harm, na het vertrek van

heersend jeugdkampioen Marten Even-

groen naar de seniorencompetitie en het af-

haken van Jeroen, de kandidaat nummer

een was voor de jeugdtitel. Ook de terug-

keer van Jeroen bracht daarin geen veran-

dering. En ook het verlies van drie van de

zes partijen in de laatste zes ronden

(Judie 2x en Storm) deerde hem gezien zijn

puntenvoorsprong niet. Storm pakte dankzij

een honderd procentscore ten koste van

Neal de tweede plaats. Niet alleen Harm,

maar ook Jeroen (2x), Judie, Maikel en

Neal dolven tegen hem het onderspit. Neal

won alleen van Maikel en verloor ook nog

van Harm en Judie. Ook voor Judie hon-

derd procent winst in de vier door haar ge-

speelde partijen, maar dat was net niet

genoeg voor de derde plaats. Met zijn score

van 5 uit 6 klom Jent van de 10e naar de 5e

plaats. Daarbij waren geen partijen tegen

de toppers, dus of hij die de baas kan moet

volgend seizoen blijken. De vijfde plaats in

een lidmaatschapsperiode van amper een

half jaar is een prestatie die er zijn mag. Je-

roen, vorig jaar nog nummer twee, werd nu

zesde. Maar hij speelde na zijn terugkeer

slechts elf partijen. Storm (2x) en Harm

waren hem in de slotronden nog de baas.

Voor zowel Maikel als Martijn weinig succes

in de slotronden. Voor Maikel bleef het  bij

een enkele winstpartij tegen Carl en voor

Martijn was er slechts een halfje tegen Jent.

Dat kostte hen een plaatsje op de ranglijst.

Met 2 uit 4 (Martijn en Silvan) haalde Carl

net de 500 score en handhaafde zich daar-

mee bij de top tien. De verschillen tussen

de plaatsen 10 tot 15 zijn gering. Door

goede prestaties in de laatste ronden klom-

men met name Joppe, van 13 naar 10 en

Sydney van 17 naar 11, nog behoorlijk op

de ranglijst. Joppe scoorde 3,5 uit 6 en

Sydney zelfs 5,5 uit 6. Dat ging ten koste

van Tim die zijn schaakactiviteiten bij De

IJssel afsloot met een overwinning tegen

zijn broer Joppe en remises tegen Jent en

Mohammed. Daarnaast viermaal verlies.

Jean Fritz boekte een mooie winst tegen

Tim, maar er was ook verlies tegen Jent en

Joppe. Mohammed kwam maar driemaal in

actie. Voor hem een halfje tegen Tim, winst

tegen Bonne, maar eveneens een nul tegen

Jent. Vervolgens op de plaatsen 15 t/m 17

Silvan, Max en Bonne. Silvan won een par-

tijtje van Max en Bonne veroverde slechts

een keer winst  (tegen Kim) in haar vijf par-

tijen. Ook zij keert volgend seizoen niet

terug. Voor Max bleef het bij 0,5 uit 3 (re-

mise tegen Jean-Fritz). Geen scores waar-

mee je klimt op de ranglijst. De staart van

de ranglijst wordt aangevoerd door Kim. Zij

is Oliver gepasseerd. Een winstpartij tegen

Casper en remise tegen gastspeler Bink

Revet leverden haar 1,5 punt in de door

haar gespeelde drie partijen. Oliver kwam

niet verder dan een enkele nederlaag tegen

Sydney. Casper won zowel van Jelt als

Tarik en bracht daarmee zijn totaal aantal

winstpartijen op vijf. Zover is Jelt nog niet.

Tot nu toe is hij alleen Tarik de baas. 

Tijdens de laatste ronden speelden ook

Bink en Rijk Revet een aantal ronden mee.

Zij deden dat lang niet slecht en wie weet

zij zijn volgend seizoen definitief van de

partij. (Aad)
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harm hoogeveen de nieuwe jeugdkampioen

De eindstand na 35 speelronden:
score wd w r v

1. Harm Hoogeveen (C) 982,5 33 24 4 5

2. Storm Revet (D) 759,0 34 20 2 12

3. Neal Twigt (E) 671,8 33 17 4 12

4. Judie van Eck (B) 666,8 8 7 0 1

5. Jent Imelman (E) 610,5 15 10 4 1

6. Jeroen Box (C) 602,8 11 7 0 4

7. Maikel Terlouw (C) 553,5 29 12 3 14

8. Martijn van Noort (F) 518,0 29 12 3 14

9. Carl Schiebroek (D) 505,8 31 13 4 14

10. Joppe in ’t Veld (G) 474,5 32 13 7 12

11. Sydney van der Hoek (E)  455,5 17 10 5 2

12. Tim in ’t Veld (D) 454,5 32 11 6 15

13. Mohammed Karrouni (E) 445,3 26 12 3 11

14. Jean Fritz Boom (D) 436,2 32 12 5 15

15. Silvan de Berg (D) 391,7 31 10 4 17

16. Max van Vuuren (D) 366,5 29 9 3 17

17. Bonne Jongsma (D) 335,2 29 9 3 17

18. Kim de Rivecourt (E) 280,0 24 8 3 13

19. Oliver Sietsma (D) 253,5 13 4 1 8

20. Casper Liem (F) 227,5 24 5 5 14

21. Jelt Jongsma (G) 196,0 10 3 1 6

22. Tarik Karroumi (H) 144,7 8 0 0 8

kent u jent al?

De namen Neal, Martijn en Mohammed zijn al bekend binnen De IJssel en zelfs binnen de

RSB. Het zijn de ruwe, jongste parels van De IJssel die in de toekomst hopelijk nog veel

wedstrijden met elkaar gaan spelen en dan zeker een hoop prijzen gaan pakken. Bij deze al

bekende namen kan sinds kort een nieuwe naam worden toegevoegd. Die niet misstaat in

dit rijtje. Die naam is Jent Imelman. Jent, 9 jaar, is een vriendelijke, slimme jonge kerel, niet

snel tevreden en daarom altijd kritisch over zijn spel. Soms te kritisch, waardoor hij niet altijd

optimaal geniet van zijn eigen behaalde resultaten. Behalve bij De IJssel traint Jent ook op

zijn school, de Leonardoschool in Gouda.

Begin van dit jaar werd hij lid bij De IJssel en in de jeugdcompetitie eindigde hij dit jaar als

vijfde. Een veelbelovende start en bij het jeugdschaak zijn we daarom blij met Jent en

hopen we dat zijn liefde voor de schaaksport blijvend is. (Gerard)

Nummer 1.

Nummer 22.

Jent Immelman.



tweede groene hartteam?

Voor de ontwikkeling van de talentvolle

jongste jeugd is ervaring in wedstrijdschaak

belangrijk. De jeugdschaakleiding hoopt het

nieuwe seizoen daarom een tweede team

met deze talentvolle jeugd in te kunnen

schrijven voor deelname aan de Groene

Hart Cup. Dat betekent dan zeven vrijdag-

avonden drie wedstrijden spelen tegen

teams van andere verenigingen. Dat kan al-

leen als daarvoor begeleiding en vervoer

voor beschikbaar is. Hulp van ouders is

daarbij onontbeerlijk. (Gerard)

I J s s e l s c h a a k  9 1

19

jeugd is ouders de baas op slotavond

Kan de jeugd winnen van hun ouders? Dat is de inzet van een mas-

sakamp op de slotavond. Veel ouders hadden aan de oproep gehoor

gegeven en dat resulteerde in een massakamp aan 19 borden. De

exacte uitslag kon niet meer achterhaald worden maar in elk geval

werd duidelijk dat de jeugd de winst had gepakt. 

Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking. Voor elke leeftijdscategorie

was er een beker t.w.

Algeheel kampioenschap: Harm Hoogeveen

Categorie B: Judie van Eck

C: Jeroen Box 

D: Storm Revet

E: Neal Twigt

F: Martijn van Noort

G/H: Joppe in ‘t Veld

Maar door Gerard werden niet alleen de winnaars daarvan in het

zonnetje gezet. Voor elke jeugdspeler was er aandacht en een zakje

chips. (Mick)

schaakfestijnen in spijkenisse
In het weekend van 17 t/m 19 juni vond in

Spijkenisse voor de tweede maal het Inte-

gratieschaaktoernooi plaats of beter het

weekend toernooi georganiseerd door de

Stichting Integratie-schaak Spijkenisse. De

Stichting heeft als doel het vrouwenschaak

te promoten en in het algemeen naar een

hoger niveau te tillen. Geen nieuwe activi-

teit want het eerste toernooi werd al in 1978

gehouden maar hield na 1995 op te be-

staan. Vorig jaar werd een nieuwe start ge-

maakt met een compleet nieuwe

organisatie en nieuwe opzet om te zien of

het vrouwenschaak in de afgelopen tien

jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Die toets vindt met name plaats in de invita-

tiegroep waar drie dames in het strijdperk

treden tegen drie heren waar ze elk twee

partijen tegen spelen. Daarnaast is er ook

een open toernooi waarin zes ronden vol-

gens Zwitsers systeem worden gespeeld.

Voor de deelnemende dames is er hier een

apart klassement voor ‘de beste dame’. 

Voor een drietal dames van De IJssel, Anita

en Judie van Eck en Lotte van der Wouden,

leek dit een mooie gelegenheid om eens

een spannend toernooi mee te maken. Of

gaf het diner op zaterdagavond voor alle

deelnemers dat aan de damesschakers

gratis werd aangeboden de doorslag? 

De dames deden mee in de B-groep, de

laagste groep met 37 deelnemers en 7

deelneemsters. De verwachtingen waren

niet hoog gespannen want de tegenstand

was van een hoog niveau en qua rating bi-

vakkeren de dames in de laagste regionen.

Maar natuurlijk is het meedoen aan dit toer-

nooi al een festijn op zich. Punten kwamen

er ook niet in de eerste ronden. Maar dat

gemis aan punten weerspiegelde niet de

verrichtingen van de dames die prima

waren. Vooral Judie maakte grote indruk en

had de eerste partij ook eigenlijk moeten

winnen. Waarschijnlijk miste zij nog de wed-

strijdervaring om de partij ook koelbloedig af

te maken. Maar gelukkig was de sfeer uitste-

kend en genoten de dames erg. Misschien

komen de punten dan ook nog wel, was de

hoopvolle verwachting. En dat gebeurde

ook. Allereerst in de derde ronde want toen

speelden Lotte en Judie tegen elkaar en

toen won

de meer er-

varen Lotte.

Maar in de

vierde

ronde

begon het

vuurwerk. 

Zowel Lotte

als Judie speelden toen prima en kwamen

beiden, volgens zeggen, in een gewonnen

positie. En Judie slaagde er toen in om

haar eerste punt te pakken! Met drankjes

en bitterballen wist Anita vervolgens een

tweetal toppers uit de hoofdgroep, Peter

Ypma en Julian Overdam, te strikken voor

een trainingssessie. En dat had succes.

Want de

andere dag

veroverde

Judie in de

laatste

twee ron-

den nog

een tweede

punt . Daar-

mee eindigde zij als 38e met een tpr van

1228 een prima resultaat. Lotte pakte in de

laatste twee ronden nog 1,5 punt en ein-

digde met een tpr van1402, hoger dan haar

rating van 1362. Met haar score van 2,5

punten werd ze 29e in het totaalklassement

en nummer twee in het damesklassement.

Anita trad vooral op als begeleidster, re-

gelde de

voedsel- en

drankvoor-

ziening en

ronselde

voor doch-

ter en nicht

aantrekke-

lijke jonge-

mannen voor het secondantenwerk. Zelf

deed zij ook wel mee, maar dat was bij-

zaak.  

Een week later op zaterdag 25 juni konden

de schaakliefhebbers opnieuw aan de bak

in Spijkenisse. Ditmaal betrof dit het 7e

Delta Psychiatrisch Centrum Open Schaak-

toernooi. Meer dan 180 deelnemers speel-

den zeven ronden met partijtjes van voor

ieder 20 minuten bedenktijd. Bij de toppers

in groep 1 (rating >1850) geen deelnemers

van De IJssel. Wel in groep 2 (48 deelne-

mers, rating 1650-1900). Hier boekte Ad

Multem met 5 uit 7 een uitstekende vijfde

plaats met overwinningen tegen o.a. Wim

Mulder (WSV/Krimpen a/d IJssel),  Dor-

drecht coryfee Johan van der Griendt en de

jeugdtalenten Daniel Zevenhuizen (Spijke-

nisse) en Robert Castelein (Krimpen a/d

IJssel). In groep 4 (58 dlnrs, rating < 1450)

eindigde Marten Evengroen met 3,5 uit 7

als 32e . Wel een tpr van 1258 en dat is

lang niet slecht gezien zijn rating van 1032.

Moeder en dochter van Eck waren opnieuw

van de partij. Judie werd met tweemaal

winst 50e en Anita trok eenmaal aan het

langste eind goed voor de 56e plaats op de

ranglijst. (Mick/Aad) 

Onderling duel.

Trainingssessie.

Voedsel, drankjes en secondanten.



Schafeltennis, het bestaat echt. In het
AD van 23 mei de aankondiging van
het vierde NK op 9 juli voorafgaande
aan het Amsterdam Chess Toerna-
ment. Het is dus inmiddels achter de
rug. De 43 deelnemers speelden
zeven ronden waarbij iedere ronde be-
stond uit twee snelschaaakpartijen 
(5 minuten) en vier games tafeltennis
tot elf punten. Schaker Rob Bertholee
werd voor de derde maal kampioen.

Van 3 tot 27 mei vonden in Kazan in
Rusland de kandidatenmatches plaats.
Vrijwel onopgemerkt, want in de dag-
bladen was er weinig van terug te vin-
den. Zelfs op de KNSB website was er
geen linkje te vinden. Belangstellen-
den waren aangewezen op schaak-
site.nl of buitenlandse schaakwebsites.
Elke match telde vier reguliere partijen
en bij een gelijke stand vervolgens
twee rapidpartijen zonodig gevolgd
door steeds twee snelschaakpartijen. 
In de eerste vier duels eindigde slechts
twee van de 16 partijen niet in remise.
Beslissende winst was er voor Kamsky
tegen Topalov en voor Gelfand tegen
Mamedyrov. In de twee andere mat-
ches moesten rapidpartijen de beslis-
sing brengen. Daarin klopte Grischuk
favoriet  Aroian met 2,5-1,5, maar in
het andere duel opnieuw twee remi-
ses. Uiteindelijk zegevierde Kramnik
hier in de vierde snelschaakpartij over
Radjabov. 
Vervolgens ook in de halve finales tus-
sen Kramnik tegen Grischuk en
Kamsky tegen Gelfand vier remises.
Ook de rapidpartijen brachten geen be-
slissing. Kamsky en Gelfand wonnen
elk een partij en in het andere duel op-
nieuw tweemaal remise. Gelfand won
vervolgens twee snelschaakpartijen op
rij en Grischuk won met 1,5-0,5.
In de finale won Gelfand met 3,5-2,5
van Grischuk. Hij mag het nu opnemen
tegen Anand om de wereldtitel.
In NIC 4 hekelde Timman vooral het
aantal partijen, van tien in 1988 terug-
gebracht naar zes in 2011, in de mat-
ches. Een winstpartij is dan al snel
beslissend voor de uitslag. Een aantal
toppers zijn volgens hem evenmin
aanhanger van de beslissende tie-
breaks. Wie de beste schaker is moet
worden bepaald in klassieke schaak,
herhaalde hij een uitspraak van de
vroegere topspeler Lajos Portisch. Een
mening die in ook werd gedeeld door
Kasparov. De korte matches leiden er
toe dat de spelers weinig risico’s
nemen en dat leidt weer tot veel remi-

separtijen. Het wordt een loterij waarin
de speler met de op dat tijdstip de
meeste wind in de rug aan het langste
eind trekt, aldus zijn commentaar in
het zelfde nummer van New In Chess.

Evenmin veel aandacht was er voor het
NK in Vught. Dat vond ook Teun Kore-
vaar op Schaaksite.nl: ‘De vraag is of
de landelijke media voldoende aan-
dacht aan dit NK hebben geschonken,
gelet op de geleverde strijd door de
deelnemers. Geen snelle remises, maar
vechten tot het eind, ook in de laatste
ronde. Het antwoord hierop moet he-
laas nee zijn. Als je de knipselborden
ziet moet je met een lantaarntje zoeken
naar dagverslagen. Ook hier lijkt de cri-
sis de laatste jaren te hebben toegesla-
gen. Enerzijds misten we aansprekende
namen zoals die van Jan Timman en
Loek van Wely doch anderzijds speelde
er een mogelijk toekomstige wereld-
kampioen mee die luistert naar de
naam Anish Giri en die pas zeventien
jaar is. Bij de dames ligt dit nog moeilij-
ker. Alleen de 43-jarige Hoofddorpse
grootmeester, geboren in China, Zhao-
qin Peng heeft enige bekendheid maar
de andere vijf meisjes zijn nog relatief
jong met weinig landelijke exposure. Op
de voorlaatste speeldag werden de
kaarten definitief geschut. Zhaoqin
Peng veroverde voor de dertiende keer
de landstitel bij de dames en Anish Giri
voor de tweede keer bij de heren.  De
grote vraag was hoe de landelijke bla-
den hierover zouden berichten. Natuur-
lijk, we leven in een internettijd- perk.
Dat heeft zo zijn voordelen bij het ‘live’
volgen van de partijen, de analyses en
de uitslagen. Maar op termijn heeft dit
ook zijn schaduwkanten. Immers veel
informatie verdwijnt na verloop van tijd
van de websites, websites houden er
mee op of worden gereorganiseerd,
websites willen geen kosten maken
voor langdurige activeringen etc. De in-
formatie is verder nogal gefragmenteerd
op internet te vinden. Toernooiboeken
hebben ook al het loodje gelegd. En
waar kunnen we dan later op terugval-
len als we nog iets over ‘vroeger’ willen
weten? Zoek zelf maar eens naar infor-
matie over de eerste vijf NK´s van deze
eeuw! Meer hebben we helaas niet te
melden over de landelijke dagbladen.
We mogen wel stellen dat de NK-ver-
slaggeving in de landelijke bladen een
dieptepunt heeft bereikt. ‘

Nog een ontevreden geluid kwam van
John van de Wiel. Op Schakers Info

prak hij zijn ongenoegen uit over het
naar zijn menig (te) lage prijzengeld:
‘Vanaf 25 juni strijden (natuurlijk
slechts) 10 heren (bezuinigen!) om de
nationale titel. De winnaar verdient nog
7500 euro, dan loopt het af via 4500
en 3000 naar 600 euro voor nummer
tien. Een totaal prijzenpotje van
€ 24.200,-, zelfs schamel voor een pijl-
tjesgooitoernooi. De dames, met haar
zessen in Boxtel, krijgen via 1800,
1000 en 750 naar 250 euro voor de
laatste, in totaal € 4.800,- voor de
moeite. Samengevoegd 29 duizend
voor twee toernooien!’ en ‘Ja KNSB,
roep maar dat dit het allersterkste NK
ooit is! Volkomen belachelijk, ik kan
met groot gemak een minstens even
sterk NK invullen met 10 andere men-
sen(!), te beginnen met Van Wely, 
Tiviakov, Timman, Stellwagen, Werle,
Reinderman en Van den Doel. We zijn
weer terug in de sfeer van de jaren
‘50, toen binnen de KNSB werd ge -
vonden, dat serieus geld verdienen
met schaken toch eigenlijk geen pas
geeft. Ook nu: topspelers zijn lastig en
kosten alleen maar geld. Ik houd over-
eind, dat een capabel en vooral toege-
wijd iemand er zo in slaagt om het
dubbele aan prijzengeld te vinden.
Maar het interesseert de KNSB niet,
het is verre van prioritair. En ze zien
niet, dat ze daarmee de toekomst van
ons topschaak kapot maken en daar-
door uiteindelijk ook het eigen ledental.
Een jeugdtalent kijkt thans wel uit,
voordat hij het profschakerschap seri-
eus overweegt. In sommige landen ligt
dat net andersom. Hoe kun je daar te-
genop (misschien met een supertalent,
goede begeleiding en veel geluk)? 
Ja KNSB, word maar boos op dit ver-
haal. Maar wie gaat het eigenlijk 
meer aan het hart, dat het NK al en-
kele jaren geen echt toptoernooi meer
is? Een status, die de nationale 
titelstrijd toch eigenlijk zou horen te
hebben.’

De Libische leider Khadaffi ligt zwaar
onder vuur. Dat was echter geen reden
voor Kirsan  Illjoemzjinov, de voorzitter
van de wereldschaakbond FIDE, om
niet bij hem op bezoek te gaan om de
schaaksport te promoten. Terwijl overal
in Libië strijd woedt speelden zij een
potje schaak. Daarbij liet Khadaffi na-
drukkelijk weten niet van plan te zijn
om op te stappen. ‘Khadaffi toont
strijdlust bij potje schaak’ aldus de kop
in het AD van 14 juli.
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uit de media


