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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 : 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.:

moerkapellenaar gerard van 
ommeren de sterkste op 
vink top-12 2012

verenigingen geloven het wel
met de rsb

pim te lintelo herovert club -
kampioenschap

de ijssel op weg naar de de
50 jaar (7)

eindspel (1 en 2)

harm hoogeveen prolongeert
clubtitel bij de jeugd

léon jacobse klopt titelfavoriet
en wint zilveren dame

de ijsseljeugd sluit groene 
hartcompetitie succesvol af

wel kansen maar geen punten
voor lotte van der wouden
op het nk

uit de media
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: geen

Bij de voorplaat:

Impressie van de Vink top-12 2012.



In het vierde en laatste nummer van het lo-

pende schaakseizoen gaat de vlag uit voor

veel winnaars. Lang verwachte en in een

aantal gevallen ook verrassende winnaars.

Dat laatste houdt tegelijkertijd in dat er fa-

vorieten waren die niet wonnen. 

Dat laatste was zeker het geval bij het 

VINK Top 12-toernooi waar wel een kans-

hebber won, maar de favoriet en titelverde-

diger op de tweede plek belandde. Er

waren ook andere favorieten die het in dit

toernooi niet waar maakten. Zo kregen de

‘reserves’ wel een bijzondere winnaar die in

de voetsporen van zijn vader hoopt te tre-

den. Iets wat de nummer twee van de

hoofdgroep overigens vorig jaar al deed.

Op de nummer twee bij die ‘reserves’ had al

niemand gerekend, maar hij slaagt er in elk

seizoen opnieuw te verrassen. Bij de jeugd

was er een vrijwel alles verslindende win-

naar uit Nieuwerkerk, die de rijk vertegen-

woordigde Moordrechtse jeugd de baas

was. Het toernooiverloop verloop wordt uit-

gebreid uit de doeken gedaan en foto’s sie-

ren ook de voorpagina.

De Top 12 favoriet die net niet won, ver-

speelde ook een tweede titel en daardoor

verhuist de Zilveren Dame nu naar Nieu-

werkerk. De winnaar verraste de titelver -

dediger, die kwam daardoor net een puntje

te kort. De gemiste punten uit die ene ronde

die hij niet speelde bleken nu wel erg duur.

Een vroegere jeugdspeler, dit seizoen weer

aangetreden bij de senioren, veroverde het

Hoekveld. Eens te meer een bewijs dat

schaaklessen vroeg of laat renderen. 

Het clubkampioenschap keerde zo als al

lang werd verwacht weer terug bij degene

die de titel vorig jaar verspeelde. De titel-

verdediger streed niet mee, die richtte zijn

peilen op de prolongatie van de K.O.-beker,

waar hij in de finale zijn concurrent de baas

bleef. Ooit werd beweerd dat de tak van

jeugdschaakleider de schaakprestaties na-

delig zou beïnvloeden. De jeugdschaaklei-

der bij De IJssel, tevens voorzitter en actief

bij de organisatie van diverse toernooien,

bewees het tegendeel. Hij behaalde in de

clubcompetitie zijn beste resultaat sinds

jaren. Ook hier aandacht voor een jeugd-

speler die laat zien op de goede weg te zijn.

Bij de jeugd eveneens een verwachte win-

naar, al moest hij er dit jaar flink zijn best

voor doen. Zijn opvolgers staan al te trap-

pelen. Een aantal nieuwe kandidaten

meldde zich aan. Het wordt supervol bij de

jeugd. Ook de resultaten doen van zich

spreken. Bij de GH Cup werden de startpo-

sities, na een tijdelijke terugval, weer her-

overd. Bij de NK zat het niet mee, maar

daar over werd niet getreurd.

Vier weken in de zon op Menorca bood de

redacteur van dit blad ruim de gelegenheid

zich te verdiepen in de beschrijving van het

woelige leven van Bobby Fischer. Voor de

lezers twee fragmenten betrekking heb-

bende op confrontaties met andere ex-we-

reldkampioenen. Meer historie voorts in het

alweer zevende deel van de historie van De

IJssel, ditmaal de periode 1999-2003. Een

periode waarin De IJssel bijna de landelijke

competitie haalde,  aan de weg timmerde

met snelschaak en de Evengroenen bij

jeugd en senioren de lakens uitdeelden.

Veel clubhistorie in cijfers herbergt ook de

jaarlijkse ranglijst van de deelname aan de

RSB-competitie voor De IJssel. 

Het bijzondere schaaknieuws uit de media

betrof met name het wk duel waarin Anand

overeind bleef maar, naar eigen zeggen,

schaakte met ‘een pistool op zijn hoofd ge-

richt’. Voorts items over o.a. een Telegraaf

reporter die vindt dat schakers psychopaten

zijn, een gedevalueerd NK schaken en een

website voor schoolschakers.

Daarnaast nog berichten van de vergader -

tafels, ledenvaria en toernooiresultaten van

elders. Veel leesplezier met dit nummer of

de kleureneditie op de website. Bijdragen

voor nummer 96 dat in november zal ver-

schijnen zijn weer van harte welkom. 
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van de redactie

promovendus de ijssel 2 stuit op fikse 

tegenstand in rsb-competitie
De voorlopige indeling voor de RSB-
competitie voor het seizoen 2012/13 is
inmiddels bekend. Blijft deze indeling
gehandhaafd, dan behoort het eerste
team van De IJssel tot de kanshebbers
voor de eerste plaats. Er vanuit gaande
dat het team in dezelfde formatie kan
aantreden. Op papier zijn het uit de

promotieklasse gedegradeerde Eras-
mus en Fianchetto de grootste concur-
renten. Fianchetto is dit seizoen
versterkt met de leden van Chess dat
met ingang van 1 juli is opgeheven. 
Minder goed ziet het er uit voor De IJs-
sel 2. Zij stuiten in de 2e klasse op
sterke tegenstanders en het zal alle

zeilen moeten bijzetten om zich te
handhaven. Slechts twee teams zijn op
papier van vergelijkbare sterkte, de
overigen opereren met gemiddelde ra-
tings van 1700 of meer, althans in het
voorgaande seizoen.
Hieronder de indeling met speeldata en
resultaten in het voorgaande seizoen:

speel- 2011/12

datum resultaat rating

De IJssel 1 3e 1e kl 1834

Krimpen a/d IJssel 2 ma 8/10 4e 1e kl 1818

Fianchetto 1 (Chess) ma 5/11 4e 1e kl 1869

IJsselmonde 1 vr 30/11 1e 2e kl 1745

Erasmus 1 ma 7/1 8e Pr kl 1943

Zwijndrecht 1 ma 11/2 6e 1e kl 1742

WSV 1 do 14/3 5e 1e kl 1789

Barendrecht 1 ma 15/4 1e 2e kl 1767

De IJssel 2 1e 3e kl 1637

Krimpen a/d IJssel 3 ma 24/9 7e 1e kl 1834

SO Rotterdam 5 ma 22/10 4e 2e kl 1698

RSR Ivoren Toren 5 vr 16/11 4e 2e kl 1589

Papendrecht/Albl. 1 ma 10/12 2e 2e kl 1753

Erasmus 3 ma 28/1 3e 2e kl 1627

Fianchetto 2 (1) ma 25/2 4e 2e kl 1745

Hendrik Ido Ambacht 1 di 19/3 2e 2e kl 1722



Zaterdag 12 mei was de Zespunt het
toneel van het door het dit jaar hon-
derd jaar bestaande Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn weer gesponsorde VINK
Zuidplas Top 12 toernooi, de zeven-
tiende editie inmiddels. Een rapid-
schaaktoernooi voor schakers die
wonen in de Zuidplasregio of spelen bij
de vier schaakverenigingen in dit ge-
bied t.w. Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d
IJssel, de Waddinxveense Schaakver-
eniging en het Moordrechtse De IJssel. 
Voor de organisatoren weinig proble-
men ditmaal. Het draaiboek kon vrijwel
volgens plan worden afgewerkt. De
voorzitter en secretaris namen hierbij
het leeuwendeel voor hun rekening,
maar er waren nog meer hulptroepen.
Tini van den Berg zorgde voor de
broodnodige administratieve onder-
steuning. Zij zorgde ook voor de vorm-
geving van de toernooi-affiche en Leo
Schmahl, vriend van de voorzitter, nam
de reproductie hiervan voor zijn reke-
ning. Van het deelnemersveld werd de
hoofdgroep, de invitatiegroep, door de
organisatoren uitgenodigd. Voor de be-

manning van de andere groepen waren
de verenigingen zelf verantwoordelijk
en mede dankzij de uitstekende steun
van de contactpersonen bij de drie ver-
enigingen, Kevin Bakker voor Moerka-
pelle, Edo Pouwelse voor Nieuwerkerk
a/d IJssel en Nico Dannis voor WSV,
kon een sterk en enthousiast deelne-
mersveld worden gepresenteerd. 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. Daarnaast natuurlijk vele bereid-
willige handen die hielpen met het
opzetten en opruimen van het speel-
materiaal en Arie Reijm en zijn mensen
die paraat stonden voor de horecaser-
vice. Frank en Léon Jacobse zorgden
er voor dat de hoogtepunten op de ge-
voelige plaat werden vastgelegd. Zon-
der deze hulptroepen zou de realisatie
van dit toernooi zeker niet mogelijk zijn
geweest. Wat aan het slot bij de prijs-
uitreiking nogmaals door de voorzitter
werd onderstreept. 

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

1. Gerard van Ommeren (M) x ½ 1 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 9

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

3. Jan Evengroen (MM) 0 ½ x 1 1 ½ 0 0 1 1 1 1 7

4. Pim te Lintelo (IJ) 1 0 0 x 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 7

5. Dick Bac (M) 0 0 0 1 x 1 0 1 0 1 1 1 6

6. Ronald Dannis (W) 0 0 ½ ½ 0 x 1 1 ½ 1 ½ ½ 5½

7. Barthold Jansen (W) 0 0 1 0 1 0 x ½ ½ 1 1 0 5

8. Wouter Vroegindewij (M) 0 ½ 1 ½ 0 0 ½ x 1 1 0 1 5

9. Dick Brus (K) ½ 0 0 0 1 ½ ½ 0 x ½ 1 ½ 4½

10. Edo Pouwelse (N) 0 1 0 0 0 0 0 0 ½ x 1 1 3½

11. Hans Lodeweges (IJ) 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 0 0 x 1 3

12. Hans Ranft (K) 0 0 0 0 0 ½ 1 0 ½ 0 0 x 2
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moerkapellenaar gerard van ommeren 

de sterkste op VINK top 12 2012
Dankzij deze inspanningen kon wet-
houder Jan Verbeek van de gemeente
Zuidplas om half elf het startsein geven
met de eerste zet aan het bord van de
titelverdediger Henk-Jan Evengroen. 

Al snel werd duidelijk dat het drietal
dat vorig jaar de eerste drie plaatsen
bezette, Moerkapellenaar Gerard van
Ommeren en de bij het Goudse Mes-
semaker 1847 spelende Jan en Henk-
Jan Evengroen uit Moordrecht, in de
invitatiegroep ook nu weer de grote
favorieten waren. Kanshebber Dick
Brus miste de vorm van de dag en kon
geen rol van betekenis spelen. Van
Ommeren had met zes overwinningen
op rij een uitstekende start. Beiden
Evengroenen kwamen de eerste ron-
den niet ongeschonden door. Jan
Evengroen ging onderuit tegen Bart-
hold Jansen -de sterkste speler van
Waddinxveen- en dolf ook het onder-
spit tegen Wouter Vroegindeweij, de
clubkampioen van Moerkapelle. Henk-
Jan Evengroen verloor verrassend van
de Nieuwerkerkse kampioen Edo Pou-

welse. Die had daarmee zijn kruit ver-
schoten en scoorde vervolgens zes
nullen op rij. Door verlies van Van 
Ommeren in ronde zes tegen Pim te
Lintelo van De IJssel slonk zijn voor-
sprong op titelverdediger Henk-Jan
Evengroen tot een half puntje. Na 
remise tussen beide hoofdrolspelers
kregen de Evengroenen nog een
kansje. Vader Jan moest dan in de
laatste ronde zijn duel tegen Van Om-
meren winnen. In dat geval trok zoon
Henk-Jan of hijzelf aan het langste
eind. Dat lukte echter niet. Van Omme-
ren bleef alert en zegevierde ook in
deze partij. Een verdiende overwinning
voor de man die ook in 2001 de beker
won. 
Voor De IJssel boekte Pim te Lintelo
met een prima vierde plaats een uitste-
kende prestatie. 

Gerard van Ommeren-Henk-Jan Even-
groen: remise.

De beker voor de sterkste deelnemer.



Het totaal per ronde: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Gerard van Ommeren (M) 1 2 3 4 5 6 6 6½ 7½ 8 9

2. Henk-Jan Evengroen (MM)    1 2 3 3½ 3½ 4½ 5½ 6 6½ 7½ 8½

3. Jan Evengroen (MM) 1 2 2 2½ 3½ 4½ 4½ 5 6 7 7

4. Pim te Lintelo (IJ) 0 0 ½ 1½ 2½ 3½ 4½ 5½ 6 6 7

5. Dick Bac (M) 0 0 1 2 3 3 4 4 5 6 6

6. Ronald Dannis (W) ½ 1½ 2 2½ 2½ 3½ 3½ 4 4½ 4½ 5½

7. Barthold Jansen (W) 0 0 1 1½ 2 2 3 3 3 4 5

8. Wouter Vroegindewij (M) 0 1 1 1 1½ 1½ 2½ 3½ 4 5 5

9. Dick Brus (K) ½ ½ 1 1½ 1½ 2½ 3 4 4 4½ 4½

10. Edo Pouwelse (N) ½ 1½ 1½ 1½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 3½

11. Hans Lodeweges (IJ) 1 1 1½ 2 2 2 2 3 3 3 3

12. Hans Ranft (K) ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 2 2 2

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

1. Rob Hoogland (N) x ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 0 1 1 9

2. Ad Multem (IJ) ½ x ½ 1 1 1 1 ½ 1 0 ½ 1 8

3. Léon Jacobse (IJ) 0 ½ x ½ ½ 1 1 0 1 1 1 1 7½

4. Tjerk Tinga (N) 0 0 ½ x 1 ½ ½ 0 1 1 ½ 1 6

5. Frank Visser (IJ) 0 0 ½ 0 x 1 0 ½ 1 1 1 1 6

6. Boudewijn Weijermars (M) 0 0 0 ½ 0 x ½ 1 ½ 1 1 1 5½

7. Peter de Louw (W) ½ 0 0 ½ 1 ½ x 0 ½ 1 ½ 1 5½

8. Teun vd Linden (W) 0 ½ 1 1 ½ 0 1 x 0 0 1 0 5

9. Kevin Bakker (M) 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 x ½ 1 1 4½

10. Wim Mulder (W) 1 1 0 0 0 0 0 1 ½ x ½ 0 4

11. Cees Klein (N) 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ x 1 3

12. Sjaak in 't Veld (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 x 2

Het totaal per ronde:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Rob Hoogland (N) ½ 1½ 1½ 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Ad Multem (IJ) ½ 1½ 2½ 3 3½ 3½ 4½ 5½ 6 7 8

3. Léon Jacobse (IJ) 1 2 2½ 3 3½ 4½ 4½ 5½ 5½ 6½ 7½

4. Tjerk Tinga (N) 1 1 1½ 2 3 3½ 4 4 5 6 6

5. Frank Visser (IJ) 1 2 2½ 3 4 5 5 5 5 5 6

6. Boudewijn Weijermars (M) 0 1 2 2½ 3 3½ 4½ 4½ 5½ 5½ 5½

7. Peter de Louw (W) ½ ½ 1 2 2½ 2½ 3½ 4 5 5 5½

8. Teun vd Linden (W) 0 0 1 1½ 1½ 2½ 3½ 4½ 5 5 5

9. Kevin Bakker (M) 0 ½ ½ 1 2 2 2 2½ 2½ 3½ 4½

10. Wim Mulder (W) 1 1½ 2½ 2½ 2½ 3½ 3½ 4 4 4 4

11. Cees Klein (N) ½ ½ ½ 1½ 1½ 1½ 2 2½ 2½ 2½ 3

12. Sjaak in 't Veld (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
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Spannend was het eveneens in de
kandidatengroep, met door de vereni-
gingen aangewezen deelnemers. Van-
wege een late afmelding van de derde
deelnemer van Moerkapelle versche-
nen er vier deelnemers van De IJssel
achter de borden. Viertal speler Sjaak
in ’t Veld bezette de opengevallen
plaats. Niet hij, maar wel twee andere
IJsselspelers, het duo Léon Jacobse
en Frank Visser, gooiden hier aanvan-
kelijk hoge ogen. Halverwege het toer-
nooi ging het echter mis bij Visser. Hij
verloor viermaal op rij en verspeelde
daarmee zijn kansen. Ook Jacobse

ging tweemaal onderuit en werd op de
ranglijst gepasseerd door clubgenoot
Ad Multem en Nieuwerkerker Rob
Hoogland. De laatste trok uiteindelijk

aan het langste eind. Hij mag nu vol-
gend jaar proberen de prestaties van
zijn vader, winnaar in 1997 en 1999, te
evenaren. 

Op de voorgrond Ad Multem (l) op weg naar

de 2e plaats.

Felicitaties voor winnaar Rob Hoogland.



In de dubbele vierkamp tussen viertal-
len van de Zuidplasverenigingen ging
de eerste prijs naar het team van WSV
uit Waddinxveen bestaande uit Nico
Dannis, Theo Goor, René Kleiweg en
Mart Jan Luteijn. Zij verspeelden
slechts drie punten met een nederlaag
tegen Moerkapelle en een gelijkspel
tegen Nieuwerkerk. Het team van
Moerkapelle (Jan Blok, Freek Hofman,
Jan Noorland, Jojanneke Weijermars)

werd tweede en Nieuwerkerk a/d IJs-
sel (Ben Balm, Theo de Graaf, Leen
Klein, Ton vd Linden en Jelle Versluis)
werd derde. Het team van De IJssel
met Leen Boonstra, Aad van der Meer,
Lotte van der Wouden en Jan van den
Dorpel in de plaats van Sjaak in ’t Veld
won eenmaal van Moerkapelle en
speelde tweemaal  gelijk tegen Nieu-
werkerk, net niet genoeg bordpunten
voor de derde plaats.

Eindstand:  
1 2 3 4 mp bp

1 WSV x 2 3 4 9 15½

2 Moerkapelle 2 x 3 2 7 12½

3. Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1 x 2 4 10½

4. De IJssel 0 2 2 x 4 9½

6
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Vierkampwinnaar WSV met vrnl: Theo Goor,

René Kleiweg, Mart Jan Luteijn en 

Nico Dannis.

In de Vinkgroep streden familieleden
van de sponsor ook dit jaar om ‘de
beste Vink’. De overwinning ging dit-
maal naar Panc Vink die nog net zijn
zoon Michel aftroefde. De winnaar van
vorige jaar, Peter Vink sr, werd derde. 

Winnaar Panc Vink in actie tegen 

zoon Michel.

De eindstand:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tot

1. Panc Vink x ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8½

2. Michel Vink ½ x 0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 8

3. Peter Vink sr 0 1 x 1 1 1 0 ½ 1 1 1 7½

4. Frans Vink jr 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6

5. Peter Vink jr 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 6

6. Jan Vink 0 0 0 1 1 x 0 1 ½ 1 1 5½

7. Bauke Vink 0 0 1 0 0 1 x 0 1 1 1 5

8. Frits Vink 0 0 ½ 0 0 0 1 x ½ 1 ½ 3½

9. Frans Vink sr 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ x 1 1 3½

10. Bas Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1

11. Joop Vink 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 x ½

Voor de tiende maal was er ook een
jeugd top-12 voor jeugdspelers tot en
met 12 jaar. Beperkte deelname vanuit
de buurverenigingen, zelfs in het ge-
heel niet van Moerkapelle. Dat moest
dus worden aangevuld met jeugd -

spelers van De IJssel. De eerste
plaats ging echter naar Nieuwerkerk.
Met een afgetekende score van 10½
uit 11 legde Lambert Wildermans be-
slag op de eerste plaats. Hij ver-
speelde slechts een enkel halfje aan

zijn clubgenoot Tjeerd van Schie. De
overige podiumplaatsen waren echter
voor De IJssel met een tweede plaats
voor Tobias Lipschart en een derde
voor Neal Twigt.

Lambert Wildemans, de troste winnaar bij

de jeugd.

Tobias Lipschart, nummer twee en de beste

van De IJsseljeugd.

Neal Twigt, ook nu weer in de prijzen.



De resultaten in de jeugdgroep: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot

1. Lambert Wildemans (N) x 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10½

2. Tobias Lipschart (IJ) 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9

3. Neal Twigt (IJ) 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8

4. Tjeerd van Schie (N) ½ 1 0 x 1 0 1 1 ½ 1 1 1 8

5. Martijn van Noort (IJ) 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7

6. Chris Markus (N) 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 1 1 7

7. Sjoerd Steenbergen (W) 0 0 1 0 0 0 x 1 1 0 ½ 1 4½

8. Jent Imelman (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4

9. Silvan de Berg (IJ) 0 0 0 ½ 0 0 0 0 x 1 1 1 3½

10. Tim vd Lans (W) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 1 2

11. Kevin Steenbergen (W) 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 x 0 1½

12. Mohammed Karroumi (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1

Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 723 wedstrijden gespeeld met in
totaal 5780 partijen. Hiervan 318 wedstrijden door De IJssel 1, 261 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen 1973/74), 134 door De IJssel 3
(vanaf het seizoen 1989/90) en 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001). De totaalscore in deze wedstrijden bedraagt 2775,5 bordpunten. 
Hieronder de top van de ranglijst gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de daarin behaalde punten.

1 Aad vd Berg 303 154,5 De aantallen van de overige
2 Mick vd Berg 267 160 deelnemers, voor zover behorend tot het 
3 Panc Vink 250 128,5 het huidige ledenbe¬stand:
4 Rien Duine 241 120
5 Frans Dubois 238 105
6 Leen Boonstra 213 115 Huibert Looren de Jong 66 34,5
7 Ronald Mandersloot 201 129 Hendrik Spee 66 35
8 Teus Boere 192 79 Christian Macdaniël 49 27
9 Ad Multem 186 98,5 Léon Jacobse 44 25,5

10 Gerard vd Wouden 183 98 Ton v. Smirren 43 15,5
11 Peter de Jong * 154 67 Aad vd Meer 42 17
12 Frank vd Pavoordt 138 80,5 Justin Jacobse 41 29
13 Sjaak in ‘t Veld 136 78 Jan Vink 24 12,5
14 Ko Scheepers † 116 56 Hans Kortrijk 22 13,5
15 Piet van Hees * 115 57 Frank Penders 12 4,5
16 Frank Visser 109 70,5 Lotte vd Wouden 12 7
17 Jan Evengroen * 106 72 Bastiaan Rietveld 6 0
18 Henk Kolhoff * 104 47,5 Casper de Pijper 3 0,5
19 Arie Macdaniël 102 50 Marten Evengroen 2 0
20 René Ordelman † 102 55 Jan vd Dorpel 1 1
21 Pim te Lintelo 92 55 Judie v. Eck 1 0
22 Hans Lodeweges 87 43 Peter Koolmees 1 0
23 Menno  van Dijk 84 40,5 Arie Macdaniël jr 1 1
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. 29 11
Pim te Lintelo 20 13 Aad vd Meer 27 15,5
Frank vd Pavoordt 19 7,5 Frans Dubois 25 15
Mick vd Berg 18 11,5 Sjaak in ‘t Veld 25 19,5
Frank Visser 15 7,5 Rien Duine 11 7
Hans Lodeweges 9 5 Lotte vd Wouden 6 3,5
René Ordelman † 9 4 Hans Kortrijk 3 2,5
Wim van Vuuren * 9 4,5 Bastiaan Rietveld 2 0
Ronald Mandersloot 7 1,5 Panc Vink 2 1
Gerard vd Wouden 7 2 Justin Jacobse 1 0
Léon Jacobse 6 2 Erik-Jan Noomen 1 0,5
Leen Boonstra 5 2 Frank vd Pavoordt 1 1
Samir Akrawi* 2 2 Casper de Pijper 1 0r
Justin Jacobse 2 0 Gerard vd Wouden 1 1
Ad Multem 2 1
Menno van Dijk 1 1
Henk-Jan Evengroen * 1 0

(* = oud-lid, † = overleden)
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De verenigingsprijs voor het beste
totaalresultaat ging naar WSV uit Wad-
dinxveen. Zij verzamelden gemiddeld
per deelnemer (excl. jeugd) in totaal

19,1 punten. Moerkapelle kwam tot
18,7, De IJssel tot 14,5, en Nieuwer-
kerk a/d IJssel tot 13,5 punten. 

(K=Krimpen a/d IJssel, M=Moerka-
pelle, MM=Messemaker 1847,
N=Nieuwerkerk a/d IJssel, IJ=De IJs-
sel, W=WSV)

historisch overzicht deelname rsb-competitie



Gemeten naar de belangstelling op de
voorjaarsvergadering op 9 mei is de
RSB geen orgaan waren de verenigin-
gen warm voor lopen. Slechts 15 van
de 41 verenigingen tekenden de pre-
sentielijst. De afwezigen misten weinig
want er viel weinig interessants te mel-
den tijdens deze soms potsierlijk ge-
leide vergadering.  
De prijzen voor de kampioenen van de
team- en bekercompetitie 2011/12 wer-
den uitgereikt, maar dat kan ook per
post en dat laatste vonden diverse ver-
enigingen prima. Er viel nog meer te
applaudisseren, want RSB webmaster
en hoffotograaf Ab Scheel werd be-
noemd tot lid van verdienste.
De KNSB vraagt volgend seizoen weer
meer geld, inflatiecorrectie noemen zij
dat, en de vergadering stemde er mee
in dat dit in de tarieven wordt doorbere-
kend. Naar verwachting 84 cent voor
senioren en de helft daarvan voor junio-
ren. Er werd ook nog geld uitgegeven.
De aanschaf van 50 digitale klokken te
gebruiken voor RSB-toernooien werd
goedgekeurd. 
Een voorstel van SV Messemaker 1847

om bij het tijdens RSB-wedstrijden af-
gaan van een mobiele telefoon het re-
glement van de KNSB te volgen en dus
niet meer, zoals nu het geval is, eerst te
volstaan met een waar schuwing, komt
in de najaarsvergadering in september
bij de wijzing van het competitieregle-
ment opnieuw aan de orde. Ter plaatse
waren de meningen verdeeld, circa de
helft van de aanwezigen, waaronder De
IJssel secretaris en penningmeester,
vonden wijziging niet noodzakelijk.  
Penningmeester Bosman van de KNSB
was er ook. Hij had geen vrolijk nieuws.
Bij de herverdeling van de subsidiegel-
den van het NOC/NSF lijkt de schaak-
bond het kind van de rekening te
worden. Er dreigt een korting op de
subsidie van mogelijk 100.000 euro. De
KNSB staat dan voor bezuinigen (top-
sport of breedte sport ?) of verhoging
van de contributie met circa 5 euro. An-
ticiperend op dat laatste betoogde hij
dat het schaken en met name het
jeugdschaak eigenlijk te goedkoop is.
Andere sporten kosten ouders bedui-
dend meer. 
Bij de prijsuitreiking voor de RSB team-

en bekercompetitie bleven vanwege de
ruime absentie veel prijzen op de prij-
zentafel achter. Penningmeester Sjaak
in ’t Veld incasseerde voor De IJssel de
waardebon voor het kampioenschap
van het tweede team. 

Ter plaatse werd ook nog zonder suc-
ces gehengeld naar kandidaten voor de
bestuursvacatures voor wedstrijdleider
en PR/communicatie. Het bleek wat on-
duidelijk wat met name die laatste per-
soon zou moeten doen. Geld binnen
halen via sponsors vond de voorzitter,
maar waarvoor??? De RSB zit ruim in
de middelen en weet nu al niet wat zij
daar mee moeten doen. (Aad)
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Tuinbazaar.nl is hét adres om snel , makkelijk 

en veilig planten online te kopen .

Alle planten die u hier kunt bestellen worden direct 

vanaf de kwekerij verzonden zodat u verzekerd 

bent van de beste kwaliteit.

Uw bestelling wordt binnen 48 uur bij u thuis afgeleverd.

verenigingen geloven het wel met de rsb



staan.
Wisse-
lende re-
sultaten,
zoals altijd
voor Jan
Vink en
Marten
Even-
groen.
Onderaan
de ranglijst weinig succes voor liefheb-
ster Marian Schoonerwoerd. Het bleef
bij een enkele winstpartij tegen Maikel
Terlouw. Jammer dat zij vanwege ver-
huizing naar Benschop de club gaat
verlaten. Bastiaan Rietveld had met 3
uit 7 meer succes. Jammer voor hem
dat er geen punten zijn voor ‘bijna ge-
wonnen’, dan had hij er nog wat meer
gehad. Peter Koolmees had lange tijd
last van een schaakdip, maar in deze
laatste competitieperiode ging het een
stuk beter. Hij klopte zelfs jeugdtalent
Marten Evengroen en ook routinier Ton
van Smirren kreeg klop. Bij de dames
van Eck is de schaaktrek wat over en
zitten ook huiswerkperikelen het scha-
ken dwars. Anita verloor de enige partij
die zij speelde tegen Maikel Terlouw en
dat betekende voor hem zijn eerste en
tot nu toe enige overwinning. Ook Wil-
lem Schouten was er weinig, Hij vaart
over Neerlands waterwegen en hoopt
zich in september weer te melden.
Inmiddels zijn alle fouten in het compe-
titiesysteem gerepareerd, ook de weer-
gave op de website is nu correct.

Na zijn terugval in de derde competitie-
periode was het de vraag of Pim te Lin-
telo zijn voorsprong op zijn naaste
concurrenten zou kunnen handhaven.
Hij bleek weinig te kunnen spelen,
maar dat gold evenzo voor een van zijn
twee concurrenten, Léon Jacobse. Bei-
den kwamen maar tweemaal in actie.
Gerard van der Wouden hield hen bei-
den knap op remise en remise werd
het ook in het duel tussen Pim en zijn
andere concurrent Frank Visser. De
laatste verspeelde echter zijn titelkan-
sen met nederlagen tegen Gerard van
der Wouden, Ad Multem en Mick van
den Berg. Uiteindelijk bleef het verschil
van bijna honderd punten gehandhaafd
en heroverde Pim zijn vorig jaar aan
Hans Lodeweges verspeelde titel.
Diens aspiraties stonden dit seizoen op
een laag pitje en hij speelde maar en-
kele partijen. Frank zag zich in de slot-
fase ook nog verrassend voorbij
gestreefd door Gerard die met 5,5 uit 7
in deze laatste periode een superscore
liet aantekenen. Ad Multem en beiden
Bergen handhaafden hun posities. Aad
besloot met twee nederlagen, tegen
Léon en broer Mick, en moest daar-
door wel een veer laten, maar finishte
toch nog als zevende. Ook Mick sneu-
velde onder de dadendrang van Ge-
rard maar de winst tegen Frank maakte
veel goed. Winnen van Frank deed ook
Ad en met een aantal remises en winst
tegen Sjaak bleef hij Mick net een aan-
tal punten voor. Het daarop volgende
viertal Arie Macdaniël, Leen Boonstra,

Rien Duine en Sjaak in ’t Veld, deed
weinig voor elkaar onder. Zowel Leen,
Rien als Sjaak pakten de nodige pun-
ten tegen lager geplaatsten, maar
sneuvelden tegen de toppers. De on-
derlinge duels waren uiteindelijk beslis-
send. Arie werd het kind van de
rekening met nederlagen tegen zowel
Leen als Rien. Sjaak eindigde, dankzij
winst tegen Rien in de laatste ronde,
samen met Leen op de achtste en ne-
gende plaats met voor beiden evenveel
punten. Na de veelvuldig afwezigen,
nog net boven de duizend punten, ver-
volgens Aad van der Meer. Hij kan
terug zien op een prima seizoen. Voor
Lotte van der Wouden bleken de sub-
toppers te sterk en dat kostte haar een
aantal plaatsen. Nog in de negenhon-
derd punten voorts ook Frank Penders,
Panc Vink, Casper de Pijper en Stefan
Lipschart. De punten werden door hen
met name gepakt tegen tegenstanders
uit het onderste deel van de ranglijst.
Opvallend waren de nederlagen van
zowel Frank als Panc tegen Stefan.
Die scoorde deze laatste periode 4 uit
5 en klom daardoor van 29e naar de
20e plaats op de ranglijst. Vanaf plaats
21 bleef de ranglijst vrijwel ongewijzigd
in vergelijk met de voorgaande periode.
Arie Macdaniël jr kreeg te maken met
sterkere tegenstanders en dat viel lang
niet mee. Beter verging het Teus Boere
en Jan van den Dorpel met respectie-
velijk 4 uit 5 en 4 uit 6. Het omge-
keerde was het geval bij Ton van
Smirren waar de teller op 1 uit 6 bleef
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pim te lintelo herovert clubkampioenschap

De eindstand:

gr resultaten van  ronde 24  t/m 30 gt avc na club waarde totaal

rating cijfer score

1. Pim te Lintelo (PL) A GW 0,5, FV 0,5 - 1x 4x* 1901 87 1696

2. Léon Jacobse (LJ) A AB 1, GW 0,5 - 1x 4x 1868 84 1605

3. Gerard vd Wouden (GW) B LB 1, FV 1, PL 0,5, AM 0,5, MB 1, RD 1, LJ 0,5 - - - 1823 79 1546

4. Frank Visser (FV) A GW 0, AM 0, PL 0,5, MB 0, LB 1 - 1x 1x 1810 77 1490

5. Ad Multem (AM) A FV 1, GW 0,5, RD 0,5, SV 1, MB 0,5 - 1x 1x 1773 74 1441

6. Mick vd Berg (MB) B AB 1, GW 0, FV 1, AM 0,5 - 3x 1762 73 1411

7. Aad vd Berg (AB) B RD 1, LJ 0, MB 0 1x 1x 2x 1678 65 1288

8. Sjaak in ’t Veld (SV) B AMCj 1, LW 1, LB 0,5, FP 1, AMC 0,5, AM 0, RD 1 - - - 1668 64 1232

9. Leen Boonstra (LB) B GW 0, CP 1, SV 0,5, PV 1, LW 1, AMC 1, FV 0 - - - 1655 63 1232

10. Rien Duine (RD) B AB 0, AMC 1, LW 1, AM 0,5, GW 0, SV 0 - 1x 1622 60 1208

11. Arie Macdaniël (AMC) B RD 0, SV 0,5, LB 0, AvM 0,5 - 1x 2x 1632 61 1195

12. Hans Lodeweges (HL) A  - 1x 6x* 1715 68 1180

13. Frank vd Pavoordt (FvP) A - 1x 6x 1700 67 1057

14. Ronald Mandersloot (RM) A - - 7x 1732 70 1027

15. Aad vd Meer (AvM) C JV 1, SL 0,5, AMCjr 1, AMC 0,5 1x 1x 1x 1514 52 1018

16. Lotte vd Wouden (LW) C SV 0, AMC jr 1, LB 0, RD 0 - 1x 2x 1543 54 983

17. Frank Penders (FP) C SV 0, SL 0, JD 1 - 1x 3x 1499 51 943

18. Casper de Pijper (CP) D JD 1, LB 0, PV 0, FD 1, BR 1 - - 2x 1464 49 921

19. Panc Vink (PV) C FD 0,5, CP 1, LB 0, SL 0, MS 1 - 1x 1x 1453 48 918

20. Stefan Lipschart (SL) D JE 0,5, ME 1, AvM 0,5, FP 1, PV 1 - 2x 1528 53 903

21. Frans Dubois (FD) C PV 0,5, TS 1 - 1x 4x 1405 45 848



gr resultaten van  ronde 24  t/m 30 gt avc na club waarde totaal

rating cijfer score

22. Teus Boere (TB) C JD 0, MS 1, PK 1, MT 1, BR 1 - - 2x 1431 46 840

23. Jan Vink (JV) D AvM 0, TS 1, AMCjr 0, MS 1 - - 3x 1426 46 827

24. Arie Macdaniel jr (AMCj) E SV 0, LW 0, JV 1, AvM 0, BR 1 - - 2x 1447 47 821

25. Hans Kortrijk (HK) B - - 7x 1546 54 810

26. Jan vd Dorpel (JD) E CP 0, TS 1, TB 1, BR 1, FP 0, PK 1 1x - - 1418 46 775

27. Marten Evengroen (ME) D WS 1, SL 0, PK 0, MS 1, MT 1 - - 2x 1329 40 760

28. Judie van Eck (JE) D SL 0,5 - - 6x 1435 47 742

29. Willem Schouten (WS) D ME 0 - - 6x 1311 39 641

30. Ton v. Smirren (TS) D JD 0, JV 0, MT 1, PK 0, FD 0 - 1x 1x 1180 33 624

31. Marian Schoonderwoerd (MS) E BR 0, MT 1, PK 0, TB 0, PV 0, ME 0, PV 0 - - - 1105 30 558

32. Bastiaan Rietveld (BR) E MS 1, PK 1, MT 1, AMCjr 0, CP 0, JD 0, TB 0 - - - 1090 29 545

33. Peter Koolmees (PK) E MT 1, BR 0, MS 1, ME 1, TB 0, TS 1, JD 0 - - - 1075 29 514

34. Maikel Terlouw (MT) E AE 1, PK 0, MS 0, BR 0, TS 0, ME 0, TB 0 - - 1x 948 24 366

35. Anita van Eck (AE) E MT 0 - - 6x 985 25 338

gt=geen tegenstander, avc=afwezig voor club, na= niet aanwezig, * = met inbegrip van afwezigheid vanwege ko bekerwedstrijd. 

Op basis van de ranglijst wordt ook na elke speelperiode een periodekampioenschap naar speelsterkte vastgesteld. De deelnemers zijn hiervoor op basis van

KNSB rating (1/9/2011) 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 periode: Ad Multem (A), Gerard vd Wouden (B), Aad vd Meer (C), Stefan Lipschart (D) en Jan van den Dorpel (E).
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maikel terlouw op de goede weg

Vanuit de jeugd maakte Maikel Ter-
louw een paar maanden geleden
de overstap naar de seniorencom-
petitie. Dat is wennen, ook voor
hem. Het bleef tot nu toe bij een
enkele winstpartij. Toch komen er
ook bij hem regelmatig goede par-

tijen op het bord. Door blunders,
vaak vanwege te snel spel, levert
dat nog weinig positieve resultaten.
Hieronder een competitiepartij
tegen Teus Boere waarin hij knap
tegenspel laat zien. 

Wit: Teus Boere
Zwart: Maikel Terlouw
HH De IJssel, 04.06.2012
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.a3
Pf6 5.d3 0–0 6.b4 Ld4 7.Pxd4
Pxd4 8.Lg5 c6 9.0–0

Tot nu is de partij aardig in even-
wicht. Om Lc8 aan het spel te kun-
nen laten deelnemen ligt het
eigenlijk voor de hand nu  voor d5
te kiezen. 9….b5 is daarom niet
zo’n goede keuze. Zeker ook
omdat wit nu met 10.c3 in het voor-
deel kan komen. Dat gebeurt ech-
ter niet. 10.La2 d5 11.Pd2 Pe6

12.Lxf6 Dxf6 13.exd5 cxd5 Beter
was hier 13…..Pf4. Na dxc6 heeft
zwart het sterke Lh3! 14.Lxd5 Tb8
15.Pe4 Dg6 16.Pg3 Lb7 17.Lxb7
Txb7 18.Df3 Tc7 De beste keus,
bezetting van de open lijn. Wit zou
nu voor Dd5 kunnen kiezen, maar
gaat voor de verdediging. 19.Tac1
Pd4 20.Dd5 Df6 21.c3

Wit staat duidelijk beter. Met
21.Tce1 had hij de druk nog meer
kunnen opvoeren. De tekstzet is
niet de beste keus, want nu krijgt
zwart  na 21...Td8 22.De4 weer te-
genkansen want na 22...Pb3
23.Tc2 Pd4 24.cxd4 Txc2 25.dxe5
Dc6 staat zwart zeker niet minder.
Dat gaat echter niet door, want
zwart vergeet dat zijn paard in
staat en na 22…g6?? komt wit een
stuk voor en wint gemakkelijk.
23.cxd4 Txc1 24.Txc1 Txd4
25.De3 Df4 26.Tc3 f6 27.Pe2 Dg4
28.f3 Dh4 29.g3 Dh3 30.Pxd4
exd4 31.De8+ Kg7 32.Tc7+ Kh6
33.Df8+ Kg5 34.Tc5+ f5 35.De7+
Kh5 36.Dxh7+ Kg5 37.Dxh3 Kf6
38.Dh4+ g5 39.Dh6+ Ke7 40.Tc7+
Kd8 41.Dd6+ (1-0) (Aad)



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 achtste  lustrum 1999 - 2003
De schaakwereld leeft in deze periode
met twee wereldkampioenen. De offici-
euze wereldtitel is in 1999 nog in han-
den van Kasparov maar die verliest
hem in 2000 aan Kramnik. Dat blijft hij
ook in 2002 als hij uitdager Leko ver-
slaat. Daarnaast zijn er de FIDE 
wereldtitels die in jaarlijkse k.o.-toer-
nooien achtereenvolgend worden 
veroverd door Khalifman, Anand, Po-
nomariov en Kasimdzhanov. In 2002
worden afspraken gemaakt voor her-
eniging van de titelstrijd. De laatste
FIDE kampioen Topalov zal daarvoor
in 2005 aantreden tegen Kramnik. Op
de Olympiades in 2000 en 2002 is
Rusland nog nummer een, maar in
2004 moeten zij de Oekraïne voor
laten gaan. Bij de vrouwen is China
superieur. Kasparov heerst op de toer-
nooivelden. Concurrentie is er met
name van van Anand, Bareev, Gel-
fand, Kramnik, Leko, Shirov. Internets-
chaak doet zijn intrede. Jeroen Piket
wint het eerste internationale internet-
toernooi. Kasparov neemt het via dit
medium op tegen ‘de wereld’. Kramnik
kan niet winnen van computerpro-
gramma Deep Fritz, het wordt 4-4. 
Nederland schrijft geschiedenis met
het winnen van de Europese landen -
titel in 2001. De deelname van Fritz
aan het NK in 2000 zorgt voor veel be-
roering. Van Wely en Peng grossieren
in NK titels. Van Wely timmert ook in-
ternationaal aan de weg, daarnaast
ook incidentele successen voor Piket
en Sokolov. In 2003 zegt Piket de
schaaksport vaarwel. Bij de jeugd EK-
successen voor Stellwagen, De
Vreugt,  Ehrwich, Werle en Smeets.
De Bredase club Panfox, later als Or-
dina en als ZZICT is nog steeds de
sterkste in de nationale competitie. Rot-
terdammer Gert Timmerman wordt we-
reldkampioen correspondentieschaken.

Bij De IJssel liep in de eerste helft van
het 8e lustrum het ledental weer op tot
boven de dertig en met een groeiend
aantal jeugdleden was De IJssel in het
seizoen 1999 de meest gegroeide ver-
eniging in de RSB. Maar na 2001
deelde ook De IJssel in de algemene
dalende tendens in de belangstelling

voor de schaaksport. Anno 2003 telde
de vereniging nog 28 seniorleden. Een
toenemende aanwas was er wel bij de
jeugd, het ledental groeide daar tot
boven de 25.  
Met ingang van het seizoen 1999/00
nam Sjaak in ‘t Veld het beheer van de
financiën over van Jan Greeven. Een
jaar later kwam er een einde aan een
25 jarig voorzitterschap van Panc Vink.
De eerste taak van zijn opvolger, Ro-
nald Mandersloot, was hem namens
de vereniging te benoemen tot erelid
van De IJssel. Jan Evengroen, weer
teruggekeerd op het IJsselnest, trad
toe tot het bestuur als bestuurslid
jeugdzaken. In 2003 ging de voorzit-
tershamer over naar Gerard van der
Wouden. 
Ook in dit lustrum werd het er weer
niet goedkoper op. De begroting liep
op van 6400 gulden naar 3500 euro.
Vertaald in contributie voor senioren
van 150 gulden naar 80 euro. Een deel
van de inkomsten kon worden besteed
aan vernieuwing van het materiaal en
in 1998 deed dan ook de eerste digi-
tale klok zijn intrede. Extra bijdragen
kwamen er van donateurs (vanaf
1998/99) en via advertenties in IJssel-
schaak (vanaf 2000/01). 
Eind 1999 werden zowel statuten als
huishoudelijk reglement herzien en na
vaststelling per notariële akte werd De
IJssel per 9-12-1999 een vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid. 
Met ingang van het seizoen 2000/01
werd met leedwezen afscheid geno-
men van Het Posthuis, sinds vele jaren
de thuishaven van de Moordrechtse
schaakclub. Wisselende eigenaren,
onduidelijke verbouwingsplannen, tij-
delijke sluiting, etc. noopten tot een
nieuw onderkomen. Een nieuwe loca-

tie in Gebouw De Zuidplas bleek geen
succes en nog voor het eind van het
seizoen 2001/02 verhuisde de club
naar het IJsclubgebouw. 
De wat teruglopende belangstelling
noopte tot meer publiciteitsacties,
waarmee fiks aan de weg werd getim-
merd. Mede dankzij financiële steun
van de KNSB werden diverse leden-
wervingsacties op touw gezet, zoals
een jeugdsimultaan door de mentaal
gehandicapte 13-jarige Karin Pruijsers
en diverse recreatieschaaktoernooien.
Ook met de jaarlijkse invitatietoer-
nooien en in 2002 bij de jeugd een
ouder-kind toernooi werd de belang-
stelling opgepept. Van het clubblad
IJsselschaak verscheen in april 2001
de 50e editie. In een door de KNSB
uitgeschreven wedstrijd voor clubbla-
den werd in maart 2003 de derde prijs
binnengehaald. Een tweede plaats
voor De IJssel in 1998 bij de verkie-

zing van de Moor-
drechtse sportploeg van
het jaar, werd gevolgd
door een eerste voor
Jan Evengroen als
Moordrechts sportman
van het jaar 2000.
Het Zuidplas Top 12
toernooi werd vanaf
1999 gesponsord door
Bouwbedrijf Frans Vink
& Zn en heet sindsdien
dan ook het Zuidplas
VINK Top 12 toernooi.
Dirk Hoogland won in
1999 voor de tweede
maal net als Jan Even-
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de ijssel op weg naar de 50 jaar (7)



groen die zich in 2000, nu als IJssel
lid, als winnaar liet kronen. Vanaf 2001
werd het toernooi uitgebreid met een
limietgroep (rating maximaal 1700) en
een recreantengroep. Zowel in 2001
als 2002 ging de zege naar Moerka-
pelle. In 2001 was dat Gerard van Om-
meren en in 2002 legde de winnaar
van het eerste toernooi, Ben van Gef-
fen, opnieuw beslag op de hoofdprijs.
In 2003 was het de bij Krimpen a/d IJs-
sel spelende, maar in Nieuwerkerk a/d
IJssel wonende, Marcel Glissenaar die
met de hoofdprijs naar huis ging. In dat
jaar ook de eerste jeugd top 12 die
werd gewonnen door Léon Jacobse uit
Nieuwerkerk a/d IJssel.
In de strijd om het clubkampioenschap
bleef Ronald Mandersloot in eerste in-
stantie aan de macht. Ook in 1999/00,
toen Jan Evengroen weer van zijn
Messemaker avontuur was terugge-
keerd bij De IJssel, lukte hem dat nog.
Daarna heerste de oud-kampioen ech-
ter weer als vanouds. Met een tweede
en tweemaal een derde plaats deed
ook de Rotterdamse huisarts Frank
Visser van zich spreken. Uit Bergam-
bacht meldde zich in 2000 de voorma-
lige speler van Schoonhoven Theo van
Herk die vervolgens tweemaal de
tweede plaats opeiste.
Bij de jeugd was het in 1998/99 Wes -
ley van der Hoop die de lakens uit-
deelde. Hij werd clubkampioen en
winnaar van het Open jeugdkampioen-
schap van Moordrecht. Een jaar later
heroverde Stefan Mandersloot zijn
kampioenschap, maar de broers Henk-
Jan en Ruben Evengroen zaten hem
op de hielen. Henk-Jan won het Open

jeugdkampioenschap voor Bas Meijers
en Wesley van der Hoop. In 2000/01
en 2001/02 was Henk-Jan veruit de
sterkste en bleef zijn concurrenten
Ruben Evengroen, Bas Meijers en Pie-
ter Verduin gemakkelijk de baas. In
2001 werd hij derde bij de PK-E bij de
RSB en tweede bij het NK en zowel in
2002 als 2003 werd hij in deze catego-
rie kampioen bij de RSB. Bij afwezig-
heid van de titelverdediger ging in

2001 het Open jeugdkampioenschap
van Moordrecht naar Stefan Mander-
sloot. De broers Henk en Matthijs ten
Hove deelden de tweede plaats. Vanaf
2002/03 speelden de Evengroenjes bij
het Goudse Messemaker en de clubti-
tel bij De IJsseljeugd kwam toen in
handen van Jerry Bakker. In 2001/02
nam er voor het eerst een jeugdteam
deel aan een regionale viertallencom-
petitie. Het team eindigde achter Nieu-
werkerk en Moerkapelle als derde van
de zes deelnemende teams. Een jaar
later deden er 24 teams mee en
haalde het team van De IJssel de fi-
nale niet.
Frank Visser won zowel in 1999 als in
2000 de Zilveren Dame en ook in 2001
bleef de trofee met Ronald Mander-
sloot als winnaar, in eigen huis. In
2001 ging ‘de dame’ echter met Nieu-
werkerker Edo Pouwelse opnieuw bui-
tenshuis, maar keerde een jaar later
met winnaar Theo van Herk weer terug
in de IJsselkringen. Henk Vis uit Nieu-
werkerk a/d IJssel won in 1999 voor de
derde maal de Hoekveldtrofee. Hij
werd daarin geëvenaard door Ad Mul-
tem die als winnaar in 2000 en 2001
ook zijn trilogie voltooide. In 2002 en
2003 waren het respectievelijk Jeroen
Eijgelaar en Gerard van der Wouden
die hier aan het langste eind trokken.
De in 1998 ingezette terugweg van het
eerste team naar de 1e klasse RSB
werd in 1999 en 2000 nog op het nip-
pertje gemist, maar in 2001 was het
wel raak. Dat dit geen toevalstreffer
was bleek in 2003 toen het team na
een spannende finish opnieuw kampi-
oen werd en De IJssel voor het eerst
in haar bestaan de promotieklasse van
de RSB bereikte. Dit alles mede dank-
zij versterkingen met de met Even-
groen van Messemaker gekomen
Gouwenaar Pim te Lintelo en oud-
kampioen Ordelman en daarnaast van
ex topspeler Hans Lodeweges, even-

eens uit Gouda, en vanaf 2000 ook
van de Bergambachtenaars Theo van
Herk en Jeroen Eijgelaar. Van de ou-
dere garde droegen ook Ronald Man-
dersloot, Frank van de Pavoordt,
Frank Visser, Mick van den Berg en Ad
Multem hun steentje bij. In 1999 wer-
den Ad Multem en Frank Visser de
topscorers bij De IJssel 1, maar in de
jaren daarna was deze eer weggelegd
voor Jan Evengroen. In 2003 samen
met Ronald Mandersloot. Ook het

tweede team deed in 2000 met de pro-
motie naar de 2e klasse een stapje
omhoog. Dat bleek echter een moei-
zaam avontuur en in 2003 degra-
deerde het team weer naar de 3e
klasse. Topscorers bij het tweede
team: Panc Vink en Christian Mac -
daniël (1999), Rien Duine (2000),
Theo van Herk (2002) en Frank van de
Pavoordt (2000, 2003). De versterkin-
gen werkten ook door naar de lagere
teams (vanaf 1999/00 deed er ook een
vierde team - zestal - mee). In 2000
promoveerde het derde team dankzij
een tweede plaats naar de 3e klasse.
Die positie werd twee jaar later weer
verspeeld, maar het jaar daarop weer
heroverd. Hier waren het Co Schee-
pers en Frans Dubois (1999), Arie
Macdaniël (2000), Huibert Looren de
Jong (2001), Christian Macdaniël
(2002) en Sjaak in ’t Veld (2003) die de
beste resultaten afleverden. Het vierde
team speelde slechts twee seizoenen
mee. In 2000 werd het zestal kampi-
oen in de 4e klasse maar maakte geen
gebruik van het promotierecht. Topsco-
rers waren hier Erik Jan Noomen
(2000) en Jan Greeven en Peter Mor-
genrood in 2001.
In deze lustrumperiode speelde Panc
Vink in 2002 zijn 200e RSB wedstrijd
voor De IJssel en Co Scheepers in
1998 en Gerard van der Wouden en
Frank van de Pavoordt in 2003 hun
100e.
In de strijd om de RSB-beker was het
IJsselteam minder succesvol. Alleen in
1999/00 kwam het team verder dan de
2e ronde. Na winst tegen WSV en
Messemaker sneuvelde De IJssel in
de kwartfinale tegen Zwijndrecht.
De rapidcompetitie werd in 1999 nog
gewonnen door Jeroen Eijgelaar, maar
daarna was Jan Evengroen driemaal
achtereen de sterkste. Ook bij het
snelschaken was hij zowel in 2000 als
in 2001 oppermachtig. Vanwege te ge-
ringe belangstelling voor een rapid- en
of snelschaakcompetitie werd deze ac-
tiviteit vanaf 2002 beperkt tot inciden-
tele wedstrijden. Voor de liefhebbers
waren er daarnaast snelschaakwed-
strijden voor verenigingsteams. In
2000 werd voor het eerst deelgeno-
men aan het RSB-kampioenschap en
de RSB-snelschaakcompetitie.
In 2002 was De IJssel voor het eerst
present op het NK-snelschaken en een
jaar later ging de IJsselvertegenwoor-
diging (Jeroen Eijgelaar, Theo van
Herk, Pim te Lintelo, Huibert Looren de
Jong, René Ordelman) hier met de
tweede prijs voor teams uit de 1e
klasse onderbond naar huis. De activi-
teiten op dit gebied werden vanaf 1999
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Henk-Jan Evengroen veruit de sterkste.



begeleid door snelschaakcoördinator
Jeroen Eijgelaar. 
Het achtste lustrum werd uitgebreid
gevierd. Op 25 september 2003 was er
een jubileumtoernooi met deelname
van regioviertallen en teams van leden
en oud-leden. Sterke buur Messema-
ker 1847 was ook hier de sterkste.
Daarnaast was er een nipt verloren
challengerwedstrijd van het eerste
team van De IJssel als uitdager tegen
beloftes uit Leiderdorp. Voorts een
straten- en bedrijventoernooi, met na-

‘Het was Bobby’s veertiende verjaar-
dag, een typische winderige middag in
maart, kurkdroog en koud, en terwijl
Bobby door Central Park South naar
de Manhattan Chess Club liep voor de
belangrijkste match uit zijn ontluikende
carrière, huiverde hij van de wind, niet
uit angst. Het was prettig binnenkomen
in de verwarmde club.
Zijn tegenstander, dr Max Euwe uit 
Nederland, zat op hem te wachten. De
zesenvijftig jarige man, klassiek ge-
kleed en ruim boven de 1 meter 80,
leek een reus naast Bobby. Nog afge-
zien van het leeftijdsverschil van vier
decennia waren ze elkaars tegenpo-
len. Euwe, een doctor in de wiskunde
en wiskundeleraar op een lyceum in
Amsterdam, was een voormalig we-
reldkampioen. Hij had zijn voorganger
in 1935 met een weloverwogen en lo-
gische aanpak van het spel verslagen.
Hij was een gelijkmoedige vriendelijke
en ervaren grootmeester die de oude
garde vertegenwoordigde, en in een
leven vol toernooigevechten had hij
tegen veel legendarische figuren uit de
schaaksport gespeeld. Ondanks zijn
vriendelijke manier van doen lag de
strijd hem goed en, onwaarschijnlijk
genoeg gezien zijn academische ach-
tergrond en schaakcarrière, was hij
ooit Europees amateurbokskampioen

bij de zwaargewichten geweest. Bobby
daarentegen, de nieuwe schaakster uit
Brooklyn, was nerveus en levendig,
een jonge hond, en de onbetwiste lei-
der van de nieuwe generatie Ameri-
kaanse spelers. Bobby wilde heel
graag tegen Euwe spelen, maar de
vermaarde doctor was net zo gefasci-
neerd door het vooruitzicht om tegen
het wonderkind te spelen. 
Bobby begroette dr Euwe met een be-
leefde handdruk en een vriendelijke
glimlach. De ‘vriendschappelijke’ ont-
moeting zoals deze was aangekondigd
– er stond geen titel op het spel – was
een match over twee partijen die was
gesponsord door de Manhattan Chess
Club om Bobby de kans te geven
tegen een schaker van wereldniveau
te spelen. Het prijzengeld was erbar-
melijk laag: 100 dollar in totaal, 65 dol-
lar voor de winnaar en 35 dollar voor
de verliezer.
Zodra ze aan de schaaktafel zaten,
vormden de academicus en de tiener
bijna een komisch tableau. Euwes
lange benen pasten bijna niet onder de
tafel en hij zat schuin op zijn stoel, iet-
wat nonchalant alsof hij niet echt mee-
deed aan de strijd. In tegenstelling tot
Euwe moest Bobby – één en al ernst –
rechtop zitten om bij de stukken te
kunnen, en plantte hij zijn ellebogen op
tafel om bij de bovenkant van het bord
te komen. Een klein groepje, nauwe-
lijks een schare toeschouwers, verza-
melde zich rond het bord om de zetten
te volgen. 
Op grootmeesterlijke wijze over-
speelde Euwe Bobby volledig tot ze de
twintigste zet hadden bereikt, en op
dat moment, in het besef dat zijn stel-
ling hopeloos was, gooide Bobby zijn
koning om ten teken van overgave. Hij
voelde zich vernederd, stormde in tra-
nen de club uit en rende naar de
metro. Van zijn kant toonde Euwe zich
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tuurlijk clubsponsor
Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn als winnaar,
en een ouder-kind-
toernooi. Het gehele
seizoen door was er
een e-mailtoernooi
waarin De IJssel ster-
ker bleek dan de
buurverenigingen
Messemaker 1847,
Moer kapelle en Nieu-
werkerk a/d IJssel.  

eindspel (1)

Voor sommige boeken moet je de tijd
nemen. Eindspel, de Nederlandse ver-
taling van het in 2011 verschenen door
Frank Brady geschreven Endgame
over het leven van de voormalige we-
reldkampioen Bobby Fischer (1972-
1974), is zo’n boek. Vier weken luieren
op het Spaanse Menorca boden daar-
voor alle gelegenheid. De volledige
titel in het Nederlands luidt ‘Eindspel.
Het wonderbaarlijke leven van schaak-
legende Bobby Fischer’, maar de oor-
spronkelijke titel, ‘Endgame. Bobby
Fischer’s Remarkable Rise and Fall –
from America’s Brightest Prodigy to the
Edge of Madness’, geeft een beter
beeld van de inhoud. 
Het boek geeft een uitstekend over-
zicht van het leven van het omstreden
Amerikaanse schaakfenomeen met
veel bijzondere fragmenten. Voor Ne-
derlanders is dit bijvoorbeeld zijn ont-
moeting met Nederlands enige
wereldkampioen schaken, Max Euwe
in 1957. In het KNSB-tijdschrift van die
tijd wordt de ontmoeting wel genoemd,
maar daar blijft het bij. Het is wel terug
te vinden in de door Alexander Mün-
ninghoff geschreven biografie over
Euwe. In een opgetekend gesprek
over die jaren vertelt Euwe in 1975:
‘Ook heb ik nog een keer tegen Fischer
gespeeld, in 1957, een exhibitie-twee-
kamp, of hoe je het noemen wilt. Die
heb ik met 1,5-0,5 gewonnen, maar
daar sla ik me niet voor op de borst
hoor. Fischer was toen dertien jaar, die
stond nog aan het begin en ik was al
zo’n beetje aan het eind, zullen we
maar zeggen. Hij vond het wel verve-
lend, geloof ik, dat hij van me verloor.
Want schaken was voor hem heel be-
langrijk, veel belangrijker dan voor mij,
enfin, dat is wel duidelijk, geloof ik.’

Dat laatste is volgens navolgend frag-
ment uit Eindspel zeker het geval.



ook niet bijzonder trots over zijn snelle
overwinning, aangezien hij het gevoel
had dat Bobby ‘nog maar een jongen
was’. Hij voegde er snel aan toe: ‘Maar
wel een veelbelovende!’
De volgende dag was Bobby stipt om
half drie ’s middags terug voor de
tweede en laatste partij van de match.
Dit keer had hij het kleine voordeel dat
hij met de witte stukken speelde, wat
hem in staat stelde zijn favoriete ope-
ningsstrategie toe te passen. Aange-
zien hij de dag ervoor had verloren,
was hij vastbesloten om niet weer te
verliezen. Na een stukkenruil had hij
een pion meer in een eindspel dat op
remise leek uit te draaien. Toen Bobby
torenruil aanbood reageerde Euwe
door remise aan te bieden op de een
en veertigste zet. Bobby dacht lange
tijd na en, omdat er geen winstkansen
meer leken te zijn, ging hij met tegen-
zin akkoord. 
Remise afdwingen tegen een voorma-
lige wereldkampioen was geen geringe
prestatie, maar Bobby was ontevre-
den, omdat hij de match met 1,5-0,5
had verloren. Gek genoeg is in meer
dan vijftig jaar daarna, hoewel prak-
tisch alle partijen van Bobby zijn ge-
analyseerd en gepubliceerd – goede
en slechte; overwinningen, remises en
verliespartijen – de volledige notatie
van de remise tussen Fischer en Euwe
niet alleen nooit gepubliceerd, maar de
partij heeft zelfs geen vermelding ge-
kregen in de schaakpers.

De notatie van beide partijen is op in-
ternet (Chessbase.com), en wellicht

ook op andere plaatsen, terug te vin-
den. Hieronder beide partijen. 

Max Euwe - Robert James Fischer
New York (1), 1957

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.cxd5
exd5 5.Lg5 Lb4 6.e3 h6 7.Lh4 c5
8.Ld3 Pc6 9.Pge2 cxd4 10.exd4 0–0
11.0–0 Le6 12.Lc2 Le7 13.Pf4

13….Db6? 14.Lxf6 Lxf6 15.Dd3 Tfd8
16.Tae1 Pb4 17.Dh7+ Kf8 18.a3 Pxc2
19.Pcxd5 Txd5 20.Pxd5 (1–0)

Robert James Fischer - Max Euwe
New York (2), 1957

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6
5.0–0 Pxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5
Le6 9.c3 Le7 10.Pbd2 0–0 11.De2
Pc5 12.Pd4 Pxb3 13.P2xb3 Dd7
14.Pxc6 Dxc6 15.Le3 Dc4 16.Dd2 c5
17.Pa5 Dh4 18.Pc6 Tfe8 19.g3 Dh5
20.Pxe7+ Txe7 21.Lxc5 Tc7 22.Ld4

Lg4 23.f4 Tc6 24.a4 bxa4 25.Txa4
Th6 26.Df2 Lf5 27.Tfa1 Tc8 28.Tb4
Tg6 29.Tb6 Txb6 30.Lxb6 Dg4
31.Ld4 h5 32.Tf1 Ld3 33.Te1 Tc6
34.Te3 Le4 35.De2 Df5 36.Kf2 h4
37.Ke1 hxg3 38.hxg3 Th6 39.Kd2
Lb1 40.Tf3 Th1 41.Tf1 (½–½)

De slotstelling.

Fischer kreeg drie jaar later wel zijn re-
vanche. Op de Olympiade in Leipzig in
1960 won hij voor de USA aan het eer-
ste bord van Euwe. 

Op pagina 21 aandacht voor een
tweede fragment over de confrontatie
van Fischer met zijn angstgegner
Michael Tal op de Olympiade te 
Leipzig in 1960. (Aad)
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Vorig seizoen heerste Harm met over-
macht bij het jeugdschaak maar dit sei-
zoen had hij fikse concurrentie. Met nog
zes ronden te gaan bedroeg zijn voor-
sprong op Neal slechts vijf punten.
Maar in deze laatste zes ronden liet hij
er geen gras over groeien. Vijfmaal
winst, waaronder een tegen concurrent
Neal, en slechts een enkele nederlaag
tegen Tobias, bleek ruim voldoende
voor zijn tweede clubkampioenschap.
Het is ook het laatste, want volgend sei-
zoen gaat hij het in de seniorencompe-
titie proberen. De opvolgers staan
echter al klaar. Neal natuurlijk, vorig
jaar derde maar nu nummer twee en
ook de dit seizoen gestarte Tobias zijn

dan de favorieten. Neal moest in deze
laatste zes wedstrijden nog wel wat ter-
rein prijsgeven met behalve tegen
Harm ook verliespartijen tegen Martijn
en Tobias. Bijna was hij nog door To-
bias, die al zijn partijen won, van zijn
tweede plaats beroofd. Storm, de num-
mer twee van vorig seizoen, stopt voor-
lopig met schaken. Meer dan een
vierde plaats zat er ditmaal niet in. Mar-
tijn kreeg tweemaal te maken met
zowel Harm als Tobias en daar kon hij
niet tegen op. Het bleef bij een enkele
winstpartij tegen Neal. Onderaan in
deze groep was Carl het kind van de
rekening met vijf nullen. Ook hij houdt
het schaken voorlopig voor gezien. Dat

is niet het geval bij Jent en Mohammed.
Beiden wonnen wel van Carl en Mo-
hammed won ook nog van Jent en daar
bleef het wat winstpartijen betreft bij.
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harm hoogeveen prolongeert clubtitel bij de jeugd

Opnieuw clubkampioen.

De eindstand in groep A:
Cat resultaten ronde 26 t/m 31 na score

1. Harm Hoogeveen (HH) C SR 1, MN 1, NT 1, MN 1, TL 0 1x 605,5

2. Neal Twigt (NT) D MK 1, JI 1, HH 0, SR 1, TL 0, MN 0 553,0

3. Tobias Lipschart (TL) F MN 1, MK 1, CS 1, MN 1, NT 1, HH 1 535,4

4. Storm Revet (SR) C HH 0, CS 1, MN 1, NT 0, CS 1 1x 480,0

5. Martijn van Noort (MN) E TL 0, HH 0, SR 0, TL 0, HH 0, NT 1 349,7

6. Jent Immelman (JI) D CS 1, NT 0, MK 0 3x 300,0

7. Mohammed Karroumi (MK) D NT 0, TL 0, RR 0, CS 1, JI 1 1x 256,7

8. Carl Schiebroek CS) D JI 0, SR 0, TL 0, MK 0, SR 0 1x 191,0

In groep B liet Silvan zich niet verras-
sen. Hij won alle zes zijn partijen en fi-
nishte met ruime voorsprong op de
eerste plaats. Aan de top van de rang-
lijst veranderde er deze laatste periode
weinig in de volgorde. Rijk en Jeroen
bleven dus nummer twee en drie.
Tegen Silvan konden zij niet op, maar
de anderen waren meestal geen pro-
bleem. Rijk boekte een mooie zege
tegen Mohammed uit groep A en dat
telt. Er waren nog aantal verrassingen,
zoals de overwinning van Ramon
tegen Rijk en de remise tussen Jelt en
Jeroen. Jelt won voorts ook van Joppe
en dat betekende voor hem wel een

paar plaatsen omhoog op de ranglijst.
Goede resultaten waren er ook voor
Bink die deze laatste periode alleen
maar van Pascal verloor. Pascal, Max
en Joppe konden het niet redden
tegen de toppers in deze groep, maar
handhaafden wel hun posities op de
ranglijst. Voor Luuk was er slechts een
enkele remise. Hij moet maar eens bij
zijn broer in de leer. Ook weinig suc-
ces voor Kim en ook haar zien we vol-
gend seizoen niet meer terug. 
Dan waren er ook een achttal nieuw-
komers. Van hen timmerde Joram ge-
lijk al stevig aan de weg met 4,5 uit 6.
Die punten werden vooral in de onder-

ste regionen veroverd. Hem wacht
sterkere tegenstand en dan zal blijken
hoe goed hij is. Nieuw bij De IJssel
was ook het Boskoopse trio Kevin, Tim
en Sjoerd. Zij waren voorheen actief bij
WSV in Waddinxveen, maar zagen het
bij De IJssel wel zitten. Nog maar drie
partijen gespeeld, dus er valt nog wei-
nig van te zeggen. Nieuw zijn ook
Anouar en de broers Nadir en Nasim
en voorts kwam ook Milan, het broertje
van Ramon, een paar keer langs. Zij
hebben nog heel wat training nodig en
de punten zijn dus nog schaars. Tegen
Tarik lukte het wel, maar ook die is pas
begonnen. (Aad)

De eindstand in groep B:
Cat resultaten ronde 30 t/m 35 gt na score

1. Silvan de Berg (SB) D JP 1, JV 1, JP 1, PA 1, MV 1, RR 1 724,0
2. Rijk Revet (RR) E PA 1, RE 0, JV 1, MK 1, PA 0,5, SB 0 568,3
3. Jeroen Pons (JP) D SB 0, LH 1, SB 0, JJ 0,5, JV 1, PA 1 504,5
4. Pascal Admiraal (PA) F RR 0, BR 1, LH 1, SB 0, RR 0,5, JP 0 483,2
5. Max van Vuuren (MV) D BR 0, JD 0,5, BR 0, SB 0, LH 1 1x 453,0
6. Joppe in't Veld (JV) F KR 1, SB 0, RR 0, RE 1, JP 0, JJ 0 443,5
7. Bink Revet (BR) F MV 1, PA 0, RE 1, MV 1, JD 1, NE 1 443,0
8. Ramon van Ek (RE) C LH 0,5, RR 1, BR 0, JV 0, NE 1, SS 0 401,7
9. Jelt Jongsma (JJ) F NE 1, KR 1, JP 0,5, JV 1 2x 317,5
10. Joram Dul (JD) G NAE 1, MV 0,5, NE 1, LH 1, BR 0, NAE 1 305,5
11. Sjoerd Steenbergen (SS) F NAE 1, KR 1, RE 1 1x 268,0
12. Luuk Hoogeveen (LH) E RE 0,5, JP 0, PA 0, JD 0, KR 0, MV 0 261,2
13. Kim Rivecourt (KR) D JV 0, JJ 0, SS 0, LH 1, TL 0 1x 260,7
14. Tim vd Lans (TL) F KS 0, NAE 1, KR 1 1x 210,0
15. Kevin Steenbergen (KS) C TL 1, TK 1, ME 1 1x 201,3
16. Nadir Essakali (NE) D TK 1, JJ 0, JD 0, AK 0,5, RE 0, BR 0 198,8
17. Nassim Essakali (NAE) E JD 0, TK 1, SS 0, TL 0, AK 1, JD 0 194,7
18. Anouar Karroumi (AK) H NE 0,5, NAE 0 1x 164,5
19. Milan van EK (ME) H TK 1, KS 0 155,0
20. Tarik Karroumi (TK) H NE 0, NAE 0, KS 0, ME 0 2x 80,7



hans lodeweges verdedigt k.o.-beker
met succes
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Vorig seizoen veroverde Hans Lodeweges de ‘dubbel’, beker en kampi-

oenschap. Omdat hij zijn deelname aan de competitie dit seizoen op

een laag pitje zette, zat dat er dit jaar niet in. In de bekerstrijd was hij

echter wel actief en in de finale trof hij ditmaal zijn grote concurrent Pim

te Lintelo. Aanvankelijk waren de beste papieren voor Pim, maar Hans

wist de bakens te verzetten en kon de partij, die van de correspondent

ter plaatse de kwalificatie ‘mooie maar moeilijk te doorgronden partij’

meekreeg, alsnog binnen te halen. De volgens Hans ‘afzichtelijke wis-

selbeker’ blijft derhalve in zijn prijzenkast. (Aad) 

de regiotoernooien

WSV moest voor hun toernooi noodgedwongen
uitwijken naar mei en dus ditmaal niet in fe-
bruari zoals 57 edities het geval was. Dat was
voor de deelname geen succes, maar 48 deel-
nemers bevolkten de toernooizaal. Ook bij een
aantal vaste deelnemers van uit IJsselkringen
paste het daardoor niet in de agenda. Geen IJs-
selspeler dus op dit toernooi, wel twee ex top-
pers, Jan en Henk-Jan Evengroen. Van hen
deed Henk-Jan het het beste met een tweede
plaats in groep 1. Vader Jan bleef hier zonder
punten en werd dus vierde. De eerste plaats
was voor Philip Westerduin van RSR Ivoren
Toren.

In Nieuwerkerk a/d IJssel meldden zich 74 deel-
nemers voor de tiende editie van het jaarlijkse
rapidtoernooi. Hier wel twee IJsselspelers,
Hans Lodeweges en Huibert Looren de
Jong. Uitgerekend zij speelden in de eer-
ste ronde tegen elkaar, remise natuurlijk.
Dat deed Hans ook tegen Jeroen Eijge-
laar (SVN) en Nico Dannis (WSV).
Voorts winstpartijen tegen Jan van El-
burg (Chess), Theo de Graaf (SVN)
en Henk Prins (Sliedrecht). Tegen
de12 jarige Martijn den Hartog
(Sliedrecht) ging het mis. Resultaat
plaats 18 met 4,5 punten. Voor Huibert was
er een mooi succes, na winst tegen Peter van
Leijden (Alphen) klopte hij in de derde ronde
Rob Hoogland (SVN), de winnaar van de kandi-
datengroep op het VINK Top 12 toernooi. Dat
betekende sterke tegenstanders in de volgende
ronden en daar bleek hij niet tegen opgewas-
sen, vier nullen op rij. Eindresultaat 54e plaats
met 2,5 punten.
Toernooiwinnaar werd hier Julian van Overdam
van Charlois Europoort die Henk-Jan Even-
groen een halfje voor bleef

ledenvaria

Met ingang van het

nieuwe seizoen heb-

ben de seniorleden

Erik-Jan Noomen, Hen-

drik Spee en Marian

Schoonderwoerd hun lid-

maatschap beëindigd. 

Erik-Jan was lid sinds 1989

en was de laatste jaren alleen

nog actief in het derde team. Hij

is verhuisd naar Den Haag. Als

donateur blijft hij wel betrokken bij

de vereniging. Hendrik werd lid in

1994. Na een actieve periode als

clublid kon hij de laatste jaren werk/privé en het schaken niet meer

combineren. Inmiddels heeft hij een baan in Harderwijk waar hij in de

nabije toekomst ook hoopt te gaan wonen. Marian werd twee jaar ge-

leden lid, maar haar verhuizing naar Benschop betekent het einde

van haar schaakactiviteiten bij De IJssel.

Bij de jeugd vertrekken Sydney van der Hoek, Storm Revet, Kim de

Rivecourt en Carl Schiebroek. Daar zijn ook een aantal nieuwe ge-

zichten: Joram Dul, Nadir en Nasim Essakali, Anouar Karroumi en

het Boskoopse trio Tim van der Lans, Kevin en Sjoerd Steenbergen

dat overkwam van buurvereniging WSV.  

wat moet er anders?

Op de slotvergadering aan het eind van het seizoen

kon dat kenbaar worden gemaakt. Veel viel er voor

de secretaris niet te noteren, ergo de tevredenheid

was groot. Het bestuur nam een aantal zaken mee

naar huis om die al dan niet in het programma voor

het nieuwe seizoen te verwerken:

-
meer ronden voor de rapidcompetitie?

-
aandacht voor tussentijds afhaken in 

k.o.-bekertoernooi

-
tweede team viertal competitie?

-
training voor volwassenen

Om een goed programma te kunnen maken vroeg de

voorzitter voor wensen met betrekking tot de externe

competitie te melden bij wedstrijdleider Léon Ja-

cobse. Voor de nieuwe RSB competitie moeten de

teams weer worden geformeerd. Om dit goed te kun-

nen doen moet hij wel tijdig op de hoogte zijn van de

wensen die er bestaan, zoals voorkeur voor een

team, graag wel of juist niet in een team, niet/wel/be-

perkt beschikbaar. 

Voorts daagt op 1 september 2013 het 50 jarige jubi-

leum. Ideeën voor de viering van dit jubileum worden

zeer op prijs gesteld. 

Voor het jeugdschaak is veel belangstelling, hel-

pende handen zijn dus welkom. Ter plaatse meldden

zich al vrijwilligers, maar nog meer hulp is welkom, al

is het maar voor een partijtje tegen een jeugdspeler

aan het begin van de clubavond, aldus de

voorzitter/jeugdleider. (Aad)



Nadat de kaarten na de eerste drie
ronden waren geschud bonden de
acht overgebleven kandidaten de strijd
aan om de Zilveren Dame trofee. 
In de vierde ronde maakte titelverde-
diger Henk-Jan Evengroen zijn achter-
stand vanwege absentie in de eerste
ronde volledig goed. Zelf klopte hij Pim
te Lintelo met 8-1, terwijl ranglijstaan-
voerder Hans Lodeweges met 2-7 het
onderspit dolf tegen Léon Jacobse. De
8-1 winst van Henk-Jan was wel wat
geflatteerd. Zeker in de eerste partij,
de uurpartij, had Pim goede kansen,
maar die werden niet benut. Het bleef
bij remise bij het snelschaken. Die
kansen waren er voor Hans tegen
Léon niet. In de uurpartij hield hij het
nog remise, maar bij het snellere werk
dolf hij het onderspit. Ook Frank Visser
had, anders dan het ratingverschil doet
vermoeden, tegen Moerkapellenaar
Kevin Bakker geen gemakkelijke
avond. Uiteindelijk zegevierde hij wel,
al viel de uitslag 5,5-3,5 wat mager uit
vanwege verlies bij het snelschaak
toen hij zijn koning in schaak liet staan

en de partij werd opgeëist. In het
vierde duel trok Ad Multem tegen Rien
Duine met 6,5-1,5 aan het langste
eind. De basis werd gelegd met winst
in de uur partij, waarin Rien zeker niet
de mindere was maar het tijdgebruik
zijn tol eiste. Met nog twee ronden te
gaan ging Henk-Jan aan kop met een
halve punt voorsprong op Léon en 3,5
punten op Hans. 
In de vijfde ronde moest Henk-Jan
verrassend een nederlaag incasseren
tegen Léon. In de tijdnood van Henk-
Jan pakte Léon in de rapidpartij de
winst. In de beide andere partijen was
er voor hem een plusremise zodat
Léon met 6-3 winnaar aan het langste
eind trok. Door fikse overwinningen
van Pim tegen Pim (7-2), Ad tegen
Frank (7-2) en Kevin tegen Rien (7,5-
1,5) kreeg de ranglijst een ander aan-
zien. De eerste plaats was nu voor
Léon met 2,5 punten voorsprong op
Henk-Jan en 4,5 op de verrassend
goed presterende Kevin. 
Het leidde in de zesde ronde tot een
spannende ontknoping. HenkJan

kwam in de
openingspar-
tij tegen Ad in
moeilijkheden
en kon nog
net remise
maken. Ver-
volgens won
hij wel de ra-
pidpartij.
Maar ook
Léon kreeg
het tegen
Kevin niet ca-
deau en
moest in beide partijen remise toe-
staan. Tussenstand 37 punten voor
Léon en 36 voor Henk-Jan. Het snel-
schaak moest dus de definitieve be-
slissing brengen. Beiden wonnen,
zodat Léon met een punt voorsprong
winnaar werd. Omdat Pim en Hans
niet van de partij waren, ging de derde
plaats naar Kevin. De 6-3 winst van
Frank tegen Rien was niet genoeg om
hem op de ranglijst te passeren.
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léon jacobse klopt titelfavoriet en wint zilveren dame

Eindstand in de Zilveren Dame groep:

60 20 5 afw tot

1. Léon Jacobse 16 12 11 39

2. Henk-Jan Evengroen 16 12 8 2 38

3. Kevin Bakker 14 11 8 32,5

4. Pim te Lintelo 10 11 8 2 30,5

5. Frank Visser 20 6 4 30

6. Ad Multem 14 9 7 30

7. Hans Lodeweges 14 7,5 5 2 28,5

8. Rien Duine 6 7,5 5 18,5

De afvallers uit de Zilveren dame
groep gingen na de derde ronde ver-
der in de strijd om de Hoekveldtrofee.
De vraag was of zij de puntenachter-
stand zouden kunnen inlopen en als-
nog een hoofdrol kunnen spelen. 
In de vierde ronde liet ranglijstaan-
voerder van dat moment, Jan van den
Dorpel, verstek gaan. Hij was in slaap
gevallen en werd te laat wakker! Voor

tegenstander Stefan Lipschart wel
negen punten, maar geen schaakpar-
tij. Van de achtervolgers deed Arie
Macdaniël jr de beste zaken. Hij gaf
Marten Evengroen geen kans en won
met 9-0. Dat waren twee punten meer
dan Aad van der Meer in zijn partij
tegen zijn voormalige clubmakker uit
Schoonhoven Cees Kaijser. Die kon
hem alleen in de uurpartij op remise
houden. Casper de Pijper en Waddinx-
vener René Kleiweg deden goede
zaken met 7-2 overwinningen tegen
respectievelijk Frank Penders en Panc
Vink. Voor de ingestroomde afvallers
uit de Zilveren Dame groep A een aan-
tal kat en muis duels, bij zowel Gerard
van der Wouden tegen Marian
Schoonerwoerd, Arie Macdaniël tegen
Bastiaan Rietveld als Aad van den
Berg tegen Willem Schouten werd het
9-0. Voor Leen Boonstra liep het min-
der goed af. Hij kreeg maar liefst met

9-0 klop van Lotte van der Wouden.
Mick van den Berg en Moerkapelle-
naar Christiaan Noorland haalden bei-
den de finalegroep net niet. In het
onderlinge duel won Christiaan alleen
het snelschaak, 7-2 voor Mick. Sjaak
in ’t Veld tenslotte verdiende negen
punten in een rapid onderonsje tegen
Jan Vink en Peter Koolmees. De kop-
positie ging over naar Stefan Lipschart
met een punt voorsprong op Arie Mac-
daniël jr en twee op Aad van der Meer.



In de vijfde ronde deed Arie jr in de
strijd om de koppositie goede zaken.
Hij verspeelde in  zijn duel met Stefan
slechts 1,5 punt en werd daardoor de
nieuwe koploper. Maar concurrent Aad
bleef in zijn schaduw. Hij klopte Jan
(vdD) met 7-2 en dat bracht hem op
1,5 punt achterstand. Stefan zakte
door zijn nederlaag naar plaats drie
met 4,5 punten achterstand op de kop-
loper. René won met 7-2 van Casper
en kwam daardoor op zes punten ach-
terstand. Mick, Arie sr en Cees klom-
men flink op de ranglijst maar met
zeven of meer punten achterstand be-
tekende dat geen bedreiging meer

voor de koppositie. Arie won met 6-3
van Marten, Mick met 7-2 van Gerard
en Cees eveneens met 7-2 van Lotte.
In de staartgroep haalde Jan Vink flink
uit met 9-0 tegen Bastiaan, klopte
Leen Panc met 6-3 en was Sjaak met
5,5-3,5 de sterkste tegen Frank.  
In de zesde ronde moesten de kans-
hebbers Arie jr en Aad het opnemen
tegen respectievelijk René en Stefan.
Toen beiden hun uurpartij verloren, 
behoorden ook hun tegenstanders tot
de kanshebbers. Maar na de rapidpar-
tijen die zowel door Arie jr als Aad wer-
den gewonnen waren hun kansen
verkeken. Het snelschaak moest ver-

volgens de beslissing brengen wie van
de twee titelkandidaten zou winnen.
Arie jr verloor, maar Aad kwam niet
verder dan remise en met een halfje
voorsprong werd Arie jr winnaar van
de hoekveldtrofee. Dankzij een 7-2
zege tegen Jan (vdD) legde Mick be-
slag op de derde plaats. Bij de reste-
rende wedstrijden waren er nipte 5-4
overwinningen voor Sjaak tegen Arie,
voor Leen tegen Jan (V) en ook voor
Gerard die moeite had om van de
prima presterende Marten te winnen.
Frank won met 6-3 van Panc Vink,
Bastiaan met 8-1 van Peter en Marian
met 7-2 van Maikel. (Aad)
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Eindstand in de Hoekveldgroep: 

60 20 5 afw tot

1. Arie Macdaniël jr 16 11 9 35,5

2. Aad van der Meer 8 18 9 35

3. Mick van den Berg 18 14 1 32,5

4. Stefan Lipschart 14 14 5 32,5

5. René Kleiweg 16 9 5 2 32

6. Jan van den Dorpel 14 9 4 27

7. Arie Macdaniël 8 12 5 2 27

8. Sjaak in 't Veld 8 17 2 26,5

9. Cees Kaijser 16 6 2 2 26

10. Gerard van der Wouden 4 14 6 2 26

11. Casper de Pijper 8 9 6 2 25

12. Frank Penders 8 4,5 7 4 23,5

13. Marten Evengroen 12 6 3 2 23

14. Jan Vink 8 8 3 2 21

15. Lotte van der Wouden 6 3 6 6 21

16. Leen Boonstra 8 7,5 5 20,5

17. Panc Vink 4 12 4 20

18. Frans Dubois 8 3 2 6 19

19. Marian Schoonderwoerd 8 3 2 4 17

20. Christiaan Noorland 4 3 6 4 17

21. Judie van Eck 4 0 2 10 16

22. Bastiaan Rietveld 4 8 3 15

23. Aad van den Berg 4 3 4 4 15

24. Ton van Smirren 0 7 0 8 15

25. Teus Boere 2 0 2 10 14

26. Maikel Terlouw 0 3 4 6 13

27. Peter Koolmees 0 5 1 0 6

28. Willem Schouten 0 2 0 4 6

de ijsseljeugd sluit groene 

hartcompetitie succesvol af

De finale om de Groene Hart Cup op 11 mei werd niet het schaakfestijn waar organisatoren en
deelnemers op hadden gehoopt. Een ernstig verkeersongeluk leidde tot verkeersopstoppingen en 
wegafsluitingen en dat betekenden dat ondanks uitstel van de aanvangstijd diverse teams niet of niet op tijd aanwezig
waren. In klasse 2a verscheen Spijkenisse niet op het toneel en dat betekende voor het in de vorige ronde weer naar de 2e
klasse gepromoveerde eerste team van De IJssel slechts twee tegenstanders. Het team moest het doen zonder vaste
kracht Judie van Eck, maar die had in Tobias Lipschart een prima vervanger. De eerste tegenstander, het team van Krimpen
a/d IJssel, bleek een maatje te groot. Alleen Marten Evengroen wist zijn partij te winnen. Tegen Klim-Op 2 ging het beter met
winst voor Lotte van der Wouden, Harm Hoogeveen en Tobias Lipschart en werd met 3-1 gewonnen. 



Het eindresultaat in klasse 2A:
1. Krimpen a/d IJssel 1    x 3 3 4r 6 10

2. De IJssel 1 1 x 3 4r 4 8

3. Klim Op 2 1 1 x 4r 2 6

4. Spijkenisse 1 0r 0r 0r x 0 0

Ook team 2 deed het prima. Zij behaalden in klasse 5 de tweede plaats. In de eerste ronde werd het tweede team van 3-To-
rens met 3-1 geklopt dankzij winstpartijen van Storm Revet, Martijn van Noort en Jent Imelman. Alleen Maikel Terlouw ver-
loor zijn partij. In de tweede ronde ging het tegen Charlpois Europoort 2 nog beter, alle spelers wonnen en dus 4-0. In de
laatste ronde tegen Messemaker 3 ging het echter mis, 1-3 verlies. Alleen Jent won en hij bleef deze avond dus ongeslagen. 

Het eindresultaat in klasse 5:
1. Messemaker 3 x 2 3 3 5 8

2. De IJssel 2 1 x 3 4 4 8

3. 3-Torens 2 2 1 x 3 3 6

4. Charlois Europoort 2 1 0 1 x 0 2

Winnaar van de Cup werd Sliedrecht dat in de laatste speelronde favoriet Klim-
Op aftroefde. 

In deze Groene Hart competitie startte het eerste team in de 2e klasse. Die posi-
tie verspeelden zij in de vierde ronde, maar na de zesde ronde gingen zij opnieuw
naar klasse 2. Van de 21 wedstrijden die het team speelden werden er 9 gewon-
nen, 2 gelijkgespeeld en 10 verloren. In totaal werden er 40,5 bordpunten ge-
scoord. Topscorer werd Marten Evengroen met 13 punten uit 21 partijen. Lotte
van der Wouden scoorde 9 uit 18, Harm Hoogeveen 8 uit 21, Judie van Eck 4,5
uit 12, Tobias Lipschart 2 uit 3, Neal Twigt 2 uit 3 en Storm Revet 2 uit 6. 
Het tweede team speelden drie ronden in klasse 4 en vervolgens vier in klasse 5. Van de 21 wedstrijden werden er 5 ge-
wonnen, 7 gelijkgespeeld en 9 verloren. In totaal werden er hier 39 punten gescoord. Met 10 uit 17 werd jent Imelman top-
scorer. De overige punten kwamen op naam van Storm Revet met 8 uit 11, Martijn van Noort 7 uit 16, Maikel Terlouw met 6
uit 17, Neal Twigt 4 uit 11, Tobias Lipschart 2 uit 3, Silvan de Berg 1 uit 3 en Mohammed Karoumi met 1 uit 6. (Aad)
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De IJssel 2 (r) in actie met vlnr: Maikel,

Storm, Martijn en Jent.



Via een goed resultaat in de halve 
finale had Lotte van der Wouden zich
geplaatst voor de finale van het NK
voor meisjes tot en met 16 jaar, de B-
jeugd. Terwijl haar moeder en zus zich
vermaakten op Korfu tufte zij in de
meivakantie dagelijks met haar vader
naar Haarlem om haar wedstrijden te
spelen. Een hele opgave, maar zij
deed het met plezier. Dat plezier bleef,
ondanks de tegenvallende resultaten. 
De verwachtingen waren niet hoog ge-
spannen. Van de tien deelneemsters
waren er twee met een rating van
meer dan 1800 en vier met een rating
tussen 1600 en 1700. Met haar 1372
bleef Lotte daar beduidend op achter.
Een topklassering leek er op papier
dan ook niet in te zetten, maar gezien
haar optreden in de halve finale leken
er tegen de qua rating meer gelijk-
waardige tegenstandsters toch wel
mogelijkheden te zijn.  
In een aantal partijen bleek dat inder-
daad het geval, maar gingen goede
kansen door blunders de mist in. In de
eerste ronde met zwart tegen Willemijn
de Voogt staat na de 19e zet van wit
de volgende stelling op het bord:

Lotte speelt hier 19….Te8? en kan
vervolgens na 20.Dg2 Tg8 21.Lxe6+
Ke7 22.Lxg8 opgeven. Maar na 19…
Lxd4 20.Txd4 Pc5 zijn er nog kansen,
maar dat geldt ook voor wit met zette
als b4, e5 en Tg6.  In de tweede partij
staat Lotte (wit) tegen Halana Vlaming
na 24 zetten zeker niet slechter:

Noodzakelijk was hier 25.h6, maar zij
speelde 25.Td3? en nu kwam  zwart
met 25.hxg6 dik in het voordeel. 

Behalve de blunders speelde ook haar
openingskeuze met zwart tegen e5
haar parten. Het siciliaans met de ver-
snelde draak (1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4
cxd4 4.Pxd4 g6) is riskant tegen ken-
ners en dan moet je goed op de
hoogte zijn. Meerdere malen kon wit
met een snelle aanvalspartij toeslaan. 

Een paar keer ging het ook fout in het
eindspel. Zoals In de vierde partij met
de volgende stelling op het bord: 

Zwart ’s laatste zet is 25….Tg8. Na 26.
Lg5 wordt het nog een lastige klus
voor zwart om te winnen. Lotte
speelde echter 26.g5? en toen kon
zwart met 26…Kf5 toeslaan en waren
de remise kansen over.    

Het bovenstaande laat zien dat Lotte
zich meerdere malen goede kansen
wist te verschaffen, maar  faalde in de
afwerking. Zeker de derde partij tegen
Frederieke Klopstra had een beter lot
verdiend. 

In die partij profiteerde Lotte uitstekend
van een aantal missers van haar te-
genstandster. In bovenstaande stelling
speelde Klopstra (wit) 16.Ld2? en
Lotte kwam na 16…Pxd3 17.cxd3 La6
18. Df3? Pc5 19.b4? Pxd3 20.b5
Lxc3 21.Lxc3 Lxb5 twee pionnen in
het voordeel. Toch liep ook deze partij
slecht af. 22. Pe2 Tc7 23.Tfd1 Pc5
24.Pd4 La6 25.Pf5 Het paard op f5
kan niet geslagen worden, maar dat
kan wel na 25…f6 en na 26.Pg3 Lb7
heeft zwart dan een prima stelling.
Lotte speelde echter 25….Te8? Wit
speelde hier niet haar sterkste zet Pg7
maar koos voor 26.Ld4. Na 26…Lb7
27.Ph6 Kf8 28.f5 Lxe4 blijft zwart in
het voordeel. Dat wordt snel minder na
26…Pe6 27.Ph6 Kf8 28.Lh8 Pc5
29.f5 en nu miste Lotte het noodzake-
lijke 29…e5 en na 29…e6?? 30.f6
was het uit. 

Uiteindelijk dus de laatste plaats met
nul punten, 2,5 punten minder dan
nummer voorlaatst, en een tpr van
877. Een teleurstellend resultaat, maar
als je er plezier in hebt gehad is dat
niet zo erg. (Aad)
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wel kansen maar geen punten voor 

lotte van der wouden op het nk

Het plezier was er niet minder om.



Er waren tijden dat het snelschaken bij De IJssel populairder was dan heden ten dage. Er was ooit een speciale snelschaak-
competitie  en De IJssel was ook actief in een destijds door de RSB georganiseerde snelschaakcompetitie voor teams. Voor
de winnaars van de jaarlijkse snelschaaktoernooien was er de Ko Scheepers wisseltrofee. Die trofee is waarschijnlijk bij een
winnaar achter gebleven, want tegenwoordig wordt hij nooit meer uitgereikt. 
Voor het slottoernooi van dit seizoen meldden zich toch nog 19 deelnemers, dat viel lang niet tegen. In twee groepen inge-
deeld naar snelschaaksterkte traden die tegen elkaar in het strijdperk. In de sterkste groep bleek clubkampioen Pim te Lin-
telo ook hier de beste met slechts een half verliespunt tegen Arie Macdaniël. Daar konden zijn grootste concurrenten, de
broers Jacobse niet tegen op. Zij eindigden met twee punten achterstand op de plaatsen twee en drie. De resultaten in deze
groep:

groep 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Pim te Lintelo x 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 8½

2. Justin Jacobse 0 x 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 6½

3. Leon Jacobse 0 0 x ½ 1 1 1 1 1 1 6½

4. Hans Lodeweges 0 ½ ½ x 1 0 1 ½ 1 1 5½

5. Rien Duine 0 ½ 0 0 x 1 0 1 1 ½ 4

6. Sjaak in 't Veld 0 0 0 1 0 x ½ 1 ½ 1 4

7. Mick vd Berg 0 ½ 0 0 1 ½ x ½ 1 1 3½

8. Gerard vd Wouden 0 0 0 ½ 0 0 ½ x 1 1 3

9. Arie Macdaniël ½ 0 0 0 0 ½ 1 0 x 0 2

10. Leen Boonstra 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 x 1½

In groep 2 ging de eerste plaats naar Stefan Lipschart. Hij bleef ongeslagen en speelde alleen remise tegen de nummers
twee en drie Aad van der Meer en Aad van den Berg. De resultaten in deze groep: 

groep 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Stefan Lipschart x ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7

2. Aad vd Meer ½ x 0 1 1 1 1 1 1 6½

3. Aad vd Berg ½ 1 x ½ 1 0 1 1 1 6

4. Arie Macdaniël jr 0 0 ½ x 1 1 1 1 1 5½

5. Casper de Pijper 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4

6. Jan Vink 0 0 1 0 0 x 1 1 1 4

7. Jan vd Dorpel 0 0 0 0 0 0 x 0 1 1

8. Peter Koolmees 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1

9. Ton van Smirren 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1
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pim te lintelo ook de beste snelschaker op de slotavond

eindspel (2)

Een tweede bijzonder fragment uit het
boek Eindspel (zie ook pagina 13) be-
treft de confrontaties tussen Fischer en
Michael Tal, zijn angstgegner. In het
kandidatentoernooi in 1959 in Bled
(Joegoslavië), waar de acht kandida-
ten viermaal tegen elkaar uitkwamen,
had hij zelfs alle vier de partijen van
hem verloren. Vooral het, volgens Fi-
scher, irritante gedrag van Tal speelde
hem daarbij parten. In Eindspel als
volgt beschreven:

‘Hij begon zich te storen aan Tals op-
treden, zowel achter als naast het
bord. Dit keer begon de starende blik
hem op de zenuwen te werken. Tal
leek Bobby’s irritatie nog te willen ver-
ergeren door na elke zet van de Ameri-
kaan een ongelovig lachje op zijn
gezicht te toveren, alsof hij wilde zeg-
gen: ‘Domme jongen, ik weet wat je

van plan bent – dus jij denkt dat je me
erin kunt laten lopen!’ 
Tal was een wonder van beweging.
Binnen een paar seconden verzette hij
een schaakstuk, noteerde zijn zet op
zijn notatieformulier, boog zijn hoofd
voor de klok om de tijd te controleren,
grimaste, glimlachte, trok zijn wenk-
brauwen op en ‘trok gekke bekken,’
zoals Bobby het omschreef. Dan stond hij op en ijsbeerde over het podium

terwijl Bobby aan het nadenken was.
Tals coach Igor Bondarevski om-
schreef de bewegingen van zijn speler
als ‘rond de tafel cirkelen van een
gier’- een gier die vermoedelijk elk mo-
ment kon toeslaan.  
Tal was een kettingroker: gedurende
een partij ging er een heel pakje siga-
retten doorheen. Hij had ook de ge-
woonte zijn kin op de rand van de tafel
te laten rusten, tussen de stukken door
te kijken en naar zijn tegenstander te



turen, in plaats van rechtop te zitten en
omlaag te kijken in vogelperspectief,
wat een beter overzicht geeft op de
verwikkelingen op het bord. Fischer
vatte de uiterst bizarre lichaamstaal
van Tal op als een poging om hem te
ergeren.’

Na het kandidatentoernooi volgde in
1960 op de Olympiade in Leipzig de
volgende confrontatie. Hieronder het
betreffende fragment uit Eindspel
waarin de 17 jarige Fischer opnieuw
aantreedt tegen zijn kwelgeest uit het
kandidatentoernooi, op dat moment in-
middels wereldkampioen:

‘Een van de hoogtepunten van de
olympiade was de confrontatie tussen
de Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie: Bobby moest spelen tegen Mi-
chael Tal, de wereldkampioen. Fischer
en Tal ontmoetten elkaar in de vijfde
ronde. Vóór zijn eerste zet tuurde en
tuurde Tal naar het bord. Bobby vroeg
zich af – terecht, zo bleek – of Tal weer
bezig was met een van zijn trucjes.
Eindelijk, na tien lange minuten, deed
Tal zijn eerste zet. Tal hoopte dat hij
Bobby zich heel onprettig kon laten
voelen, maar zijn poging om de Ameri-
kaan uit zijn evenwicht te brengen mis-
lukte. In plaats daarvan deed Bobby
een reeks agressieve zetten en ging
daarmee op het bord een strijd aan die
later zowel een ‘knokpartij’ als een
‘aanval en tegenaanval’ werd ge-
noemd. Het mentale gevecht eindigde
in remise, en later namen beide spe-
lers de partij op in een van hun boeken
als een van de belangrijkste uit hun
carrières.’

Hieronder deze historische partij met
commentaar van Fischer uit zijn boek
My 60 Memorable Games.

Robert James Fischer - Michael Tal
Leipzig 1960
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5

5.a3 La5 6.b4 cxd4 Na 6...cxb4 7.Pb5
heeft wit een sterke aanval. 7.Dg4 Pe7
8.bxa5 dxc3 9.Dxg7 Tg8 10.Dxh7
Pbc6 10…Pd7 11.Pf3 Dc7 12.Lb5 a6
13.Lxd7+ Lxd7 14.0-0 d4!? 15.Pxd4
Dxe5 16.Dd3 en wit staat beter.11.Nf3
11…Dxa5 12.Pg5! Tf8 13.f4 gevolgd
door de opmars van de h-pion doet
zwart de das om. 11…Dc7 12.Lb5 Ld7
Geen12...Txg2 13.Kf1 Tg8 14.Tg1!
Txg1+ 15.Kxg1 en zwarts koning zit
opgesloten in het centrum terwijl wit
met zijn h-pion naar de overwinning
marcheert. 13.0–0 Niet aan te bevelen
is 13.Lxc6? Lxc6 14.0–0 d4! 15.Pg5
Dxe5 16.Dxf7+ Kd7 met voordeel voor
zwart. 13...0–0–0 Na 13...Pxe5, een
suggestie van Petrosian, heeft wit na
14.Pxe5 De5 15.Lxd7+ Kxd7 16.Dd3!
nog steeds het beste van het spel.
16…De4?17.Dxe4 dxe4 18.f3! en pi-
onwinst.14.Lg5?

Ik onderschatte simpelweg de kracht
van Tal ’s antwoord. Correct is
14.Lxc6! Lxc6 (indien 14...Dxc6
15.Bg5 d4 16.h4! of 14...Pxc6 15.Te1
gevolgd door Lg5 en h4) 15.Dxf7 d4
(niet goed is 15...Txg2+!? 16.Kxg2 d4
17.Kg1 Tg8+ 18.Pg5) 16.Dxe6+ Ld7
(16...Kb8 17.Pg5 is hopeloos) 17.Dxe7
Txg2+ 18.Kxg2 Lh3+ 19.Kxh3 Dxe7
20.Lg5 en wit gaat winnen. 14...Pxe5!
Het startsein voor een verbijsterend
vuurwerkarsenaal! Ik dacht dat Tal al-

leen maar verwarring wilde zaaien.
15.Pxe5 Aanvankelijk was ik 15.Lxd7+
van plan, maar zag dat zwart na Txd7
16.Pxe5 (indien 16.Lxe7 Pxf3+ 17.Kh1
Dxh2+!) 16...Dxe5 17.Lxe7 Th8 zijn
stuk met voordeel terug wint b.v.
18.Tae1 Txh7 19.Txe5 Txe7 en de
compacte centrumpionnen wegen ruim
op tegen wits vrije h-pion. Niet speel-
baar is 15.Lxe7? Pxf3+ 16.Kh1 Rh8!.
15...Lxb5 Gaat voor de winst. Na
15...Dxe5 16.Lxe7 Th8 17.Tfe1
(17.Tae1? verliest vanwege  Db8!)
17...Dxe1+ 18.Txe1 Txh7 19.Lxd8
Kxd8 (zwak is 19...Lxb5 20.Lf6!)
20.Lxd7 Kxd7 21.Te3! ontsnapt wit.
16.Pxf7 Wit had nog wat druk kunnen
houden met 16.Lxe7 Dxe7 (16...Dxe5?
17.Tfe1) 17.Tfe1, etc. 16...Lxf1!
16...Tdf8 17.Tfb1 Lc6 18.Pd6+ Dxd6
19.Dxe7 is ongeveer gelijkwaardig.
17.Pxd8 Txg5 18.Pxe6 Txg2+!

19.Kh1! De reddende zet. Niet
19.Kxf1? Txh2! 20.Df7 (20.Pxc7 Txh7
met stukwinst) 20...Th1+! met een win-
nende aanval uit het niets! 19...De5
19...Dc4 20.Dxe7 Tg8 21.Pf4! Na 21…
Dxf4? volgt 22.De6+ Kc7 23.Dxg8.
20.Txf1 Dxe6 20...Tg6 21.Dxe7 Txe6
22.Df8+ Te8 23.Df3 is gunstig voor wit.
21.Kxg2 Dg4+ en zwart heeft eeuwig
schaak, dus remise. (Aad)
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uit de media

Op 10 mei startte in de Tretyakov Gal-
lery in Moskou  de wk tweekamp tus-
sen de Indiase wereldkampioen Anand
en uitdager Gelfand uit Israel. Anand
was favoriet, maar over zijn vorm be-
stonden de nodige twijfels. In de
Duitse competitie verloor hij in april
nog een partij tegen nummer drie van
Nederland, Tiviakov. 
Veel media aandacht trok de twee-

kamp niet. De berichtgeving in de dag-
bladen was minimaal. ‘Grijze muizen
aan zet’, meldde Hans Klippus op 22
mei in het AD. ‘Geen Carlsen, die zich
terug trok uit de wk-cyclus, en dus
krijgt het schaken een wereldkampioen
met weinig uitstraling, Anand of Gel-
fand, volgens Loek van Wely maakt
het niet veel uit wie de WK-tweekamp
wint. ,,De schaakwereld zit met de ge-

bakken peren, de kampioen wordt al-
tijd overschaduwd door Carlsen.”,
aldus het artikel. 
Halverwege de match stonden er zes
kleurloze remises in de boeken. Wel-
licht was het door de kritiek van bezoe-
ker Kasparov op de vechtlust en het
niveau van de spelers dat in de vol-
gende partijen de vlam in de pan
sloeg. Gelfand boekte de eerste winst-



partij, maar in de volgende partij werd
het al weer gelijk toen Gelfand (zwart)
in onderstaande stelling blunderde en
zijn dame verspeelde. ‘Eindelijk spek-
takel in tweekamp’ schreef Hans Böhm
in de spaarzame berichten in de Tele-
graaf. 

14…Df6? (Pg7) 15.gxh5 Dxf3+ 16.
Kc2 Dxh1 17. Df2! En zwart gaf het
op. Hij verliest de dame en 17…Pc6
18.dxc6 Dxc6 verlengt alleen het lijden
.
Daarna bleef het bij remises en bij 6-6
moest een tiebreak van vier rapidpar-
tijen met een bedenktijd van 25 minu-
ten per speler plus 10 seconden bonus
per zet de beslissing brengen. Anand
pakte in de tweede rapidpartij na 78
zetten de winst. Dat moet in een ra-
zend tempo zijn gegaan, want volgens
de berichtgeving had Gelfand op zet
31 nog maar 40 seconden en Anand
10 minuten. In een remiseachtige stel-
ling bleef Anand zijn tegenstander op-
jagen en pakte zo uiteindelijk de winst.
In de derde partij verzuimde Gelfand
onder tijdsdruk stukwinst en liet Anand
alsnog met remise ontsnappen. Na
eveneens remise in de laatste partij
behield Anand dus zijn wereldtitel.
‘Vluggertjes om een half miljoen’
schreef Hans Böhm in de Telegraaf
van 2 juni. Dat was niet helemaal juist,
want van het prijzengeld, 2,5 miljoen
dollar, ging 55% naar de winnaar en
dus ging het om een kwart miljoen. 
Gelfand bleek een lastige tegenstan-
der voor Anand. Hij verraste Anand
met niet verwachte openingen en ver-
dedigde sterk. De druk van de schaak-
wereld (pers) woog zwaar voor Anand.
‘I played with a gun to my head’ aldus
de wereldkampioen in een interview in
New In Chess. 

Een oefenmatch tussen de nummer
twee en drie van de wereldranglijst is
een zeldzame gebeurtenis in de
schaakwereld. Het is eerder gebeurd,
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maar nooit door spelers met een rating
boven de 2800. Er was een sponsor,
dus er viel naast ratingpunten ook geld
te verdienen. De match tussen Kram-
nik en Aronian vond plaats van 21 t/m
28 april  in het Zwitserse Zurich.  

Zilveren Dame-winnaar en oud-club-
kampioen van De IJssel Henk-Jan
Evengroen scoorde dit schaakseizoen
8,5 uit 9 in klasse 3C in de KNSB-com-
petitie. Daarmee werd hij met nog vijf
anderen, Jan Timman (1B), Reynir
Helgason (2A), Matthew Sadler (2B),
Frits Rietman (3A) en Thomas Hen-
richs (3H) topscorer in de landelijke
competitie. 

Volgens de Noorse wet is het verbo-
den om gevangenen voor langere tijd
geïsoleerd te houden. Dat is ook het
geval met de massamoordenaar Brei-
vik. De gevangenis moet derhalve een
soort sociale gemeenschap creëren
rond de massamoordenaar. De gevan-
genis zou daarvoor bijvoorbeeld op

zoek kunnen gaan naar mensen die
met hem kunnen schaken, aldus de di-
recteur Knut Bjarkeid. Dat bericht
zorgde begin juni voor de nodige com-
motie in de pers. Columnist Rob Hoog-
land schreef in de Telegraaf (4/6): ‘Kijk
eens aan, Anders Breivik schaakt.
Voor mij is het plaatje daarmee rond:
hij is inderdaad een psychopaat. Nog
steeds wordt hier en daar aan die di-
agnose getwijfeld, niet in het minst
door de patiënt zelf. Maar het wemelt
van psychopaten die hun ziektebeeld
onbewust bevestigen door zichzelf te
benadrukken van hun genialiteit
schaakkwaliteiten toe te dichten.’ Daar
kan je het als schaker wel weer mee
doen. Hoogland was bij nader inzien
toch wel in voor een potje tegen Brei-
vik: ‘Hij opent met g2-g4, typisch de
openingszet van een psychopaat. Ik
antwoord met e7-e5, waarmee ik
zowel het Grobgambiet als het Keen-
egambiet en het Zilbermintsgambiet
vermijd. Vervolgens speelt die idioot
2.f2-f3, waardoor ik hem reeds met



mijn tweede zet kan vernederen: Dd8-
h4 en mat. Dat is de korts mogelijke
partij in het schaken, beëindigd met
het narrenmat of het gekkenmat. Zou
wel toepasselijk zijn. Maar ik weet een
nog veel grotere vernedering. Ik sta na
zijn tweede zet op en verlaat zonder
een woord te zeggen definitief de cel.

Het NK schaken wordt dit jaar gehou-
den van 15-21 juli 2012 tijdens het
SPA Chess Open toernooi te Amster-
dam. Dit keer wordt de strijd bij de
mannen beslist in een achtkamp en bij
de vrouwen in een vierkamp. Dit is
voornamelijk veroorzaakt door een
noodsprong van de KNSB. Budgettaire
problemen noopten tot onderbrenging
van het kampioenschap bij het S.P.A.
Maar wat een drama: het NK Alge-
meen met maar 8 deelnemers en de
Dames met hun vieren! Peng mag
haar 54e titel ophalen na enig weer-
werk van Lanchava, Haast en Middel-
veld. Bij de mannen zijn Giri, Sokolov,
Smeets, l’Ami, Reinderman, Van Kam-
pen, Ernst en Swinkels van de partij.
Mooie groep, zegt u? Zeker geen
zwakke, maar mag ik er dan een toer-
nooi tegenover zetten met Van Wely,
Tiviakov, Timman, Stellwagen, Werle,
Van den Doel, Nijboer, Spoelman en
Brandenburg. 9 spelers, u kunt zelf
nog een wild-card uitdelen. Welke
groep is interessanter? (John van der
Wiel op de website Schakers.info, 1/7)

De ‘kleine’ mensen die van levensbe-
lang zijn voor de toekomst van onze
(georganiseerde) schaaksport krijgen
relatief weinig aandacht. Van de 1,6
miljoen basisschoolkinderen is ca.
0,015% lid van een schaakvereniging.
Historisch laag. Slechts weinigen reali-
seren zich dat er een correlatie is tus-
sen het schaken en leren schaken op
de basisschool en de ontwikkeling van
het ledental op korte en lange termijn.

De lange termijntrend van het ledental
is helaas nog steeds dalend! In Haar-
lem gaan de discussies al langere tijd
over ‘zwarte leden’ en de subsidiepro-
blematiek. De ‘kleine’ mensen blijven
nagenoeg geheel buiten beeld.
Schoolschaaksite.nl is een eerste stap
om hierin verandering aan te brengen.
We trekken een vol schooljaar uit om
de site van goede en gevarieerde in-
houd te voorzien en om een vaste
plaats te veroveren op de basisscho-
len en bij de scholieren. Recent zijn
meer dan 100.000 leerkrachten uit het
basisonderwijs ingelicht over onze be-
doelingen met deze nieuwe site. Over
een jaar zullen we nagaan in welke
mate we in onze missie zijn geslaagd.
(Teun Koorevaar, Schaaksite.nl, 13/6)

De Max Euwe prijs voor de schaker
van het jaar ging opnieuw op herha-
ling. Anish Giri won voor de derde
maal op rij. In 2011 won hij tijdens het
Tata-steeltournament van Magnus
Carlsen, de nummer één van de we-
reld, won hij het Sigemantoernooi in
Malmö en werd hij voor de tweede
keer Nederlands kampioen. Op de we-
reldranglijst steeg hij naar de top-25
van de wereld met een rating van ruim
2700. Bijna nog meer aandacht kreeg
een nieuwe prijs, die voor ‘Talent van
het jaar’. Die ging naar de jonge groot-
meester Robin van Kampen, die ter
plaatse meedeelde dat hij hoopte dit
jaar wereldkampioen in de categorie
onder de 20 jaar te worden.  ‘Met deze
prijs willen we vaker schakers in het
zonnetje zetten, waardoor we hopen
nog meer jeugd aan het schaken te
krijgen’ liet Eric Smaling, de voorzitter
van het Max Euwe Centrum, aanteke-
nen in het Stan Huygens journaal in de
Telegraaf van 19 mei.

Tien jaar geleden op 28 juni 1992
overleed de wereldkampioen schaken
van 1960/61, Michael Tal, ook bekend
als de ‘Tovenaar van Riga’. Ter nage-
dachtenis aan hem vindt sinds 2006 in
Moskou het Tal Memorial schaaktoer-
nooi plaats. Dit jaar dus de zevende
editie, van 7 tot 19 juni. Van de num-
mers 1 t/m elf op de wereldranglijst
waren er maar liefst acht van de partij.
‘Na de saaie WK-match is het toernooi
ter ere van Michael Tal een verade-
ming. Het bruist er van leven en onder-
nemingslust, en dat kon ook bijna niet
anders met spelers als de dartele Mo-
rozevitsj, de ironische Aronian, de man
van duizend listen, de diepzinnige
Kramnik en de wonderlijke Gristjoek,
pokerprof en als schaker een diepzee-
denker die pas weer aan de opper-
vlakte komt als hij nog maar seconden
bedenktijd heeft. En Magnus Carlsen
voor wie geldt wat Max Euwe eens
over Aljechin schreef: ‘Hij is een dich-
ter die een kunstwerk maakt van iets
dat een ander nauwelijks zou inspire-
ren om een ansichtkaart naar huis te
sturen.’, vond Hans Ree in zijn rubriek
in het NRC (16/6). De grote verrassing
was echter niet een van deze toppers
maar de Engelsman Luke McShane.,
via internet door de Russische scha-
kers als deelnemer gekozen. In de
laatste ronde streed hij tegen Carlsen
om de toernooiwinst. Dat lukte niet, de
Noor ging met 30.000 euro, het leeu-
wendeel van de prijzenpot van
100.000 euro, naar huis. De deelne-
mers deden echter weinig voor elkaar
onder. Carlsen won met 5,5 uit 9 en
dat was maar een halve punt meer
dan Caruana en Radjabov en een punt
meer dan Morozevich, Aronian , Kram-
nik en Grischuk. Door zijn verlies in de
laatste ronde werd McShane nu geen
eerste maar  samen met Nakumura
voorlaatste met vier punten. 
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