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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,
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e-mail: gerardvdwouden@planet.nl
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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.:

léon jacobse en pim te lintelo
beste snelschakers bij 
seizoensopening

de ijssel laat zich zien op 
moordrechtse jaarmarkt

het mobieltje speelt weer op

blunders nekken de ijssel 1 in
krimpen

viertal mist nog het heilige vuur

de ijssel op weg naar de 50 jaar

verdiend gelijkspel voor 
de ijssel 3 tegen 3-torens 3

kantje boord in eerste ronde
rsb-beker

weer een seizoen van ‘net niet’
voor de ijssel 2?

nog veel kanshebbers voor de
clubtitel

jeugdschakers in de slag om 
clubtitel
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Léon Jacobse en Stefan Lipschart

Bij de voorplaat:
‘Schaakgevecht’  schilderij (2006) van de
hand van de 50-jarige kunstenares Iris
Slock uit Venlo. 
Vierkante vlakken en plastische vormen
van de mens. De kunstenares heeft een
aantal kunstwerken gemaakt waarbij zij op
kunstzinnige wijze haar visie op het scha-
ken geeft. Haar interesse werd gewekt door
het schaakbord met zijn strakke geometri-
sche vormen. 'Ik werd tevens geboeid door
het spel van die lichte en donkere vierkante
vlakken in combinatie met de plastische
vormen van de mens', zo licht Iris toe. 'Het
schaakspel kreeg daardoor een totaal an-
dere dimensie; het werd iets heel anders
dan het echte schaakspel: er ontstond een
onwerkelijke wereld, soms een surrea -
listische wereld. Het boeide me steeds
meer. Ik zocht, vond en creëerde steeds
nieuwe oplossingen in mijn schaakwereld'.
(Schaakmagazine 2004/1)
De afbeelding is ook verkrijgbaar als kunst-
kaart bij www.schaakkunst.nl. 



Het 49e bestaansjaar van De IJssel is
van start gegaan. IJsselschaak 96
doet verslag van de voorbereidingen
die begonnen aan de vergadertafels.
Bij De IJssel onder andere een eerste
aanzet voor de jubileumviering en de
start van schaaktraining voor senioren.
Bij de RSB was het meer terugblikken,
buiten de RSB team- en bekercompeti-
tie en persoonlijke kampioenschappen
zijn er nauwelijks activiteiten. Zeuren
over reglementen is een bijna vast
agendapunt. Ditmaal het mobieltje,
moeten de FIDE-regels ook gelden
voor de RSB? Voorts een kijkje in de
financiële keuken van de RSB en
KNSB. Waar wordt de contributie -
afdracht aan die organisaties aan be-
steed? De belangstelling voor de
schaaksport via een verenigings -
lidmaatschap is tanende en er is
sprake van vergrijzing zo leert een
analyse van het RSB-ledenbestand. 
Via de schaakkraam op de jaarmarkt
werd er in Moordrecht weer aan de
weg getimmerd en ditmaal dankzij
radio Zuidplas ook buiten de dorps-
grenzen. Aan de weg timmeren achter
het bord deed ook de sterkste schaak-
familie uit Moordrecht. Met hun
schaakprestaties deze zomer hielden
zij de schaak eer van Moordrecht
hoog. De band met De IJssel is nog
maar een dun draadje maar een ver-

slag van hun successen tegen inmid-
dels bijna de top van Nederland mis-
staat niet in het clubblad van de
vereniging waar zij vele successen
boekten.  
Nog weinig goede berichten van de
eerste optredens in de RSB-competi-
tie, na vijf duels slechts een enkel ge-
lijkspel. Vrouwe Fortuna werkte niet
erg mee bij een aantal nipte neder -
lagen, zoals ook een paar partij -
fragmenten laten zien. Ook het ooit zo
succesvolle viertal gaat nog in rouw
gekleed. Gebekerd werd er ook nog en
hier eveneens kantje boord, maar ge-
lukkig wel met succes.
In dit nummer de voorlaatste terugblik
in het verleden. Ditmaal de periode
2004-2008. Een periode waarin het
eerste team bijna de landelijke compe-
titie haalde, de jeugd meestreed om de
nationale titels, de secretaris een lintje
kreeg en De Zespunt de thuishaven
werd. 
De strijd om de clubtitel is nog volledig
open, zo leert het verslag. Wel vielen al
een paar opvallende uitslagen te note-
ren en die zijn ook zichtbaar in de
stand. De rapidcompetitie telt maar vier
ronden en hier werden de messen ge-
lijk geslepen. De titelfavorieten gaan
weer voorop in de strijd. Dat deden zij
al eerder ook bij het snelschaak. Bij het
snelle denkwerk ondervinden zij weinig

concurrentie. Veertien deel nemers gin-
gen k.o. in de bekercom petitie. Het lot
was de toppers hier goed gezind, geen
enkel onderling duel.
Bij de jeugd strijden drie kandidaten
om de vacante titel. Een van hen is
nog ongeslagen en gooit dus op dit
moment de hoogste ogen. Er wordt
ook weer meegestreden om de
Groene Hart Cup. Vrijwel het volledige
tweede team meldt zich nu als eerste
team aan het front. Tot dusver met re-
delijk succes. 
De achtentwintig pagina’s worden vol
gemaakt met opvallend schaaknieuws
uit de media, zoals berichten over de
schaakolympiade met alweer een tri-
omftocht voor de Armeniërs en de glo-
rieuze herrijzenis van het Nederlandse
team, perikelen rond oud-wereldkam-
pioenen, het voor en tegen van de
voetbaltelling, vroegtijdige promotie-
verwachtingen bij Goudse schakers en
over Samir Akrawi die in Irak het
schaakbord niet aan de wilgen blijkt te
hebben gehangen. 
De redactie wens de lezers weer veel
leesplezier met dit nummer of de kleu-
reneditie op de website. Bijdragen voor
het volgende nummer, dat in januari
2013 zal verschijnen, zijn weer van
harte welkom.
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van de redactie

leden akkoord met bestuursvoorstellen

De op 3 september op de ledenverga-
dering aanwezige leden hadden weinig
op of aan te merken op de voorstellen
van het bestuur voor het programma
van het komende schaakseizoen. Dat
was niet verwonderlijk, want ingrij -
pende wijzigingen waren er niet. 
Komend seizoen staan dus naast de
clubcompetitie ook nu weer de rapid-
competitie, het k.o. bekertoernooi en
het toernooi om de Zilveren Dame op
het programma. In de kerstvakantie is
er weer het invitatietoernooi en in mei
het VINK Top 12-toernooi. Evenals
vorig seizoen zullen weer vier teams
meespelen in de RSB-competitie. 
Wijzigingen waren er wel bij het be-

stuur. Niet wat betreft voorzitter/jeugd-
leider Gerard van der Wouden, die te-
kende weer voor drie jaar bij. Mick van
den Berg hield het echter na 15 jaar
bestuursdeelname voor gezien. Veel
applaus en een passende attentie voor
het vertrekkende bestuurslid. Een op-
volger is nog niet gevonden, dus de
bestuursplaats blijft voorlopig vacant. 
Nieuw is de mogelijkheid voor schaak-
training voor senioren. Die zal, op een
ander tijdstip dan de clubavond, wor-
den verzorgd door Pim te Lintelo. 
Bij de jeugd wordt het competitie -
systeem wat aangepast. Extra training
is er voor het aan de Groene Hartcom-
petitie deelnemende team door de

veelvoudig oud jeugdkampioen Ber-
nard Evengroen. Begeleiding van het
team cq teams tijdens de wedstrijden
zal worden verzorgd door Stefan Lip-
schart.  
Er werd eveneens stilgestaan bij het
naderende 50-jarig jubileum. Een door
het bestuur gepresenteerde eerste
opzet zal door een commissie onder
leiding van Mick van den Berg nader
worden uitgewerkt. Voor de jubileum-
commissie meldden zich ter plaatse
Teus Boere, Pim te Lintelo, Ton van
Smirren en, speciaal voor jeugd -
activiteiten, Gerard van der Wouden.
(Aad)



Traditioneel werd het schaakseizoen
geopend met een snelschaaktoernooi,
na afloop van de ledenvergadering.
Zeventien deelnemers verdeeld over
twee groepen beten het spits van dit
seizoen af voor partijtjes met vijf minu-
ten op de klok. De toppers bleken in
de zomer weinig van hun schaakkracht
te hebben verspeeld. In groep A was
Léon heer en meester. Gerard, num-

De resultaten:

groep A

1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1. Léon Jacobse x 1 1 1 1 1 1 1 7
2. Gerard vd Wouden 0 x 1 1 0 ½ 1 1 4½
3. Rien Duine 0 0 x 1 1 1 0 1 4
4. Wim Mulder 0 0 0 x 1 1 1 1 4
5. Teus Boere 0 1 0 0 x ½ 1 ½ 3
6. Ton van Smirren 0 ½ 0 0 ½ x 1 1 2½
7. Casper de Pijper 0 0 1 0 0 0 x 1 2
8. Jan vd Dorpel 0 0 0 0 ½ 0 0 x ½

groep B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 tot

1. Frank Visser x 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7½
2. Pim te Lintelo 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7
3. Arie Macdaniël jr ½ 0 x 0 1 1 1 1 1 5½
4. Mick vd Berg 0 0 1 x 0 ½ 1 1 1 4½
5. Jan Vink 0 0 0 1 x 1 0 1 1 4
6. Aad vd Berg 0 0 0 ½ 0 x 1 1 1 3½
7. Aad vd Meer 0 0 0 0 1 0 x 1 1 3
8. Stefan Lipschart 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1
9. Peter Koolmees 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

finale

1 2 3 4 tot

1. Léon Jacobse x ½ 1 1 2½
1. Pim te Lintelo ½ x 1 1 2½
3. Rien Duine 0 0 x 1 1
4. Arie Macdaniël jr 0 0 0 x 0

4
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léon jacobse en pim te lintelo beste
snelschakers bij seizoensopening

mer twee, finishte op anderhalf punt
achterstand. In groep B trok Frank aan
het langste eind met slechts een halfje
verlies tegen Arie jr. Hier was de
tweede plaats voor Pim die met uitzon-
dering van de verliespartij tegen Frank
alles won. 
Tot een echte finale tussen de vier
hoogst geplaatsten kwam het vanwege
het late tijdstip niet. Zowel Frank als

Gerard hielden het voor gezien. In hun
plaats speelde beide nummers drie,
Rien en Arie jr. Beiden dolven het on-
derspit tegen de snelschaakkanonnen.
Die sloten af met een onderlinge re-
mise en eindigden daardoor beiden als
winnaar van deze seizoens opening. 



De leden van de sterkste schaak -
familie uit Moordrecht, vader Jan en
zijn zonen Ruben, Henk-Jan, Bernard
en Marten, staan helaas niet meer op
de ledenlijst van De IJssel. Aan het
begin van dit seizoen bedankte ook
Marten, de laatste Evengroen. Zij oog-
sten vele lauweren binnen de vereni-
ging en doen dat nog wel, maar dan
nu alleen als gast op de diverse toer-
nooien. Omdat vader Jan vond dat er
toch een relatie moest blijven met De
IJssel, meldde hij zich gelijktijdig aan
als donateur. Drie van de vijf, Jan,
Henk-Jan en Bernard zijn nog steeds
actief, maar nu als lid van het Goudse
Messemaker. Gewoontegetrouw staat
het schaken hoog in het vaandel tij-
dens hun zomervakantie. Ook deze
vakantieperiode waren zij weer super
actief.
Bij het Open NK in Dieren meette
Henk-Jan zijn krachten voor het eerst
zelfs met nationale en internationale
toppers in de hoofdgroep (rating boven
2100) van dit toernooi. Met drie punten
in de eerste vier ronden deed hij aan-
vankelijk mee om de hoofdprijzen en
stond hij hoger geklasseerd dan natio-
nale topper en latere winnaar Jan
Smeets. In de volgende vijf ronden
kwam er slechts een halfje bij en viel
hij uiteindelijk terug naar plaats 26 van
de 36 deelnemers op de eindranglijst.
Wel met een tpr van 2163, een uitste-
kende prestatie derhalve voor iemand
met een rating van, op dat moment,
1968. Vader Jan trad net als voor-
gaande jaren aan in reserve groep A
(rating maximaal 2150). Niet gehinderd
door beroepsactiviteiten liet hij met
een score van 7 uit 9 net als vorig jaar
weer een uitstekend resultaat aanteke-
nen. Slechts vanwege een lagere SB-
score werd het net geen podiumplaats
alhoewel zijn score gelijk was aan die
van de drie prijswinnaars en ook hij
hiervoor hetzelfde prijzengeld kon in-
casseren. Bernard speelde mee in re-
serve groep B (rating maximaal 1850)
en ook hij deed het met 5 uit 9 prima.
Met een tpr van 1736 toch bijna hon-
derd punten meer dan zijn rating van
1638 en goed voor plaats 20 van de
64 deelnemers in deze groep. Bij de
vierkampen tenslotte was ook Marten
in Dieren voor het eerst van de partij.
En ook hij ging niet met lege handen
naar huis, een gedeelde tweede plaats
met 1,5 uit drie in de allerlaatste vier-
kampgroep. 
Na Dieren meldden zij zich in Krimpen

a/d IJssel als deelnemer aan de per-
soonlijke kampioenschappen van de
RSB. Tussendoor gingen zij nog even
echt met vakantie en daardoor misten
zij de eerste ronde dat betekende een
bye, goed voor een halve punt. Met in-
middels een rating van 2139 achter zijn
naam behoorde Henk-Jan hier tot de
favorieten. Kampioen werd hij echter
niet. Hij hield de latere kampioen Joost
van Ruitenburg (RSR Ivoren Toren,
2316) op remise, maar sneuvelde
tegen de nummer twee, de kampioen
van vorig jaar, Leo Kranenburg (RSR
Ivoren Toren, 2149). Daarmee eindigde
hij hier als derde. Voor Jan was de va-
kantie voorbij en dat was ook van in-
vloed op zijn resultaten. Met 2,5 uit 5
en nog 1,5 voor de bye en een regle-
mentaire winst werd het hier een ne-
gende plaats. In groep B een mooie
tweede plaats voor Bernard. Ook hij
startte met een halfje maar viermaal
winst en twee remises waren vervol-
gens goed voor 5,5 punten en dat was
maar een halfje minder dan winnaar
Tuvshin Boldoo van Ridderkerk. 
De vakantie werd afgesloten met het
Gouda Open op 1 september. On-
danks hun toch behoorlijke ratings
hadden zij in de hoofdgroep plaat-
singscijfer 27 (Henk-Jan) en 34 (Jan)
van de in totaal 40 deelnemers. Forse
tegenstand dus met onder de deelne-
mers 9 grootmeesters en 8 meesters.
Bovendien ging het hier om rapidpartij-
tjes. Voor beiden liep de score niet ver-
der op dan drie punten en daarmee
kwamen zij niet bij de eerste twintig.
Voor Henk-Jan was er wel een mooie
remise tegen grootmeester Roeland
Pruijssers, de nummer vier in de eind-
rangschikking en Jan won van Jos van
der Kaap (RSR Ivoren Toren) en Julian
van Overdam (Charlois Europoort),
ook geen kleine jongens achter het
schaakbord. Na lange tijd was ook
Ruben weer eens van de partij op een
schaaktoernooi. Samen met Bernard
deed hij mee in groep C (66 deelne-
mers, rating maximaal 1750). Met res-
pectievelijk 4 (Bernard) en 3,5 (Ruben)
punten deden zij niet mee om de po -
diumplaatsen. De B-kampioen van de
RSB, Tushvin Boldoo trok ook hier aan
het langste eind. Marten nam deel aan
de jeugd Grand Prix. Hij werd inge-
deeld bij de B-jeugd en dat was eigen-
lijk een groep te hoog. Het bleef bij
een enkel halfje in de laatste ronde en
een voorlaatste plaats in het eindklas-
sement. (Aad)
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evengroenen houden de eer van moordrecht hoog 
op de schaakvelden

Van boven naar beneden: Jan, Ruben,

Henk-Jan, Bernard en Marten.



mick van den berg ook uit bestuur

Na zijn afscheid als extern wedstrijdleider vorig jaar besloot Mick van den Berg zich dit jaar eveneens niet meer her-
kiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie. ‘Nu mijn takenpakket naar Léon Jacobse is gegaan heb ik in het be-
stuur niets meer te zoeken. Ik zou daarin een vijfde plek bezetten die eigenlijk bestemd is voor die van de voorzitter.  
Momenteel is die plek vacant omdat Gerard van der Wouden het voorzitter- en jeugdleiderschap (nog) combineert’
aldus Mick. Ook voor een andere bestuursfunctie was hij niet in de markt. 
Vanaf 1997, toen ook de jeugdleider en extern wedstrijdleider in het bestuur werden opgenomen, maakte hij deel uit
van het bestuur. Een bestuurslidmaatschap van vijftien jaar met naast zijn eigen RSB-zaken vele waardevolle bij -
dragen bij andere bestuurszaken. De IJssel is hem veel dank verschuldigd.

opnieuw weinig animo voor gouda open bij de ijssel

Gouda Open, het toernooi van Messemaker 1847 is traditioneel de start van het nieuwe schaakseizoen in de regio
Gouda en Omstreken. De deelname uit IJsselkringen was wel eens hoger dan de laatste jaren het geval is. 
Bij de senioren verscheen alleen Ad Multem achter de borden. Hij speelde mee in groep B (rating 1750-2000) met in
totaal 31 deelnemers. Gezien zijn rating van 1761 behoorde hij daar niet tot de kanshebbers voor de prijzen. Dat
bleek ook uit zijn score, 2,5 uit 7, goed voor een gedeelde 23e plaats. Alleen winst tegen de Messemakers Kees
Vermijn en Henk van der Wösten en remise tegen clubgenoot in spe Wim Mulder, eveneens goed voor 2,5 punten. 
Bij het Grand Prix toernooi voor de jeugd speelde Marten Evengroen mee bij de A/B-jeugd. Dat was eigenlijk een
groep te hoog. Het bleef daardoor bij een enkel halfje in de laatste ronde en een voorlaatste plaats in het eindklas-
sement. Bij de E-jeugd was Tobias Lipschart van de partij. Ook hij had nog niet de supervorm. Mooie resultaten als
de overwinning tegen de sterke Lucas Nguyen van Klim-Op werden afgewisseld met onnodige nederlagen. Met 6 uit
11 eindigde hij op een gedeelde zevende plaats.  
Het toernooi werd gewonnen door grootmeester Erwin l’Ámi. Hij werd nummer een in groep A. In groep B zege-
vierde Kees Brinkers van Messemaker en in de C-groep de RSB B-kampioen Tushvin Boldoo van Ridderkerk. (Aad)
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De reclamekaravaan van De IJssel
moest het dit jaar doen zonder de in-
spirerende aanwezigheid van Ton van
Smirren, al enkele jaren de leider van
het PR-team, en voorzitter Gerard van
der Wouden. Het promotiewerk leed er
echter niet onder. Léon Jacobse en
Jan van den Dorpel, naast secretaris
Aad van den Berg, vrijwel de gehele
dag aanwezig, bleken uitstekende ver-
vangers. Gedurende de dag kregen zij
afwisselend assistentie van Mick van
den Berg, Teus Boere en Peter Kool-
mees, maar ook andere senior- en
jeugdleden waren aan de schaak-

kraam te vinden. Het prachtige weer
leidde niet tot een massale toeloop
van publiek op de jaarmarkt, velen
kozen voor andere activiteiten. Maar
vooral jeugdige bezoekers vonden
toch hun weg naar de schaakborden
voor een leerzaam partijtje. Onder de
bezoekers die aanschoven ook oud-lid
Piet van Hees (1969-1988), die jaren-
lang geen schaakstuk had aangeraakt,
maar liet zien het schaken nog lang
niet verleerd te zijn. Extra reclame was
er dankzij radio Zuidplas. Op hun web-
site hieronder een impressie met foto’s
van Helena Lipschart. 
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de ijssel laat zich zien op moordrechtse jaarmarkt

Schaken nog niet verleerd, Piet van Hees

(links) in actie tegen Teus Boere.

Moordrechtse schaakvereniging
De IJssel actief op de braderie

Tijdens de braderie in Moordrecht werd er ook ge-

schaakt. Schaakvereniging De IJssel had vijf

schaakborden opgesteld waar iedereen die dat

wilde kon aanschuiven voor een partij.

Volgens de schaakclub woont er veel schaakta-
lent in Moordrecht. Door jaarlijks aanwezig te zijn
op de braderie hoopt ze nieuwe leden te werven.
In 2013, volgend jaar dus, bestaat de club 50 jaar.

In mei is er ook weer het Vink Zuidplas Top -2 toer-
nooi. Dit toernooi is voor schakers uit de Zuid-
plasregio of leden van de vier schaakverenigingen
in dit gebied: Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d IJssel,
de Waddinxveense Schaakvereniging en het Moor-
drechtse De IJssel.



5/11 HH-1.7 + De IJssel 1 – Fianchetto 1 + HZP Schiedam 3 – De IJssel 3
12/11 HH-2.1 + De IJssel 2 – Papendrecht/Alblasserdam 1
13/11 (di) Shah Mata - De IJssel (vt)
19/11 Rapid 2
26/11 HH-2.2 + De IJssel 3 – Papendrecht/Alblasserdam 2
30/11 (vr) IJsselmonde 1 – De IJssel 1
3/12 HH-2.3
10/12 HH-2.4 + De IJssel (vt)  - Onesimus
12/12 (wo) Fianchetto 2 – De IJssel 2 
17/12 Rapid 3
2/1 (wo) Invitatietoernooi 
7/1 HH-2.5 + Erasmus 1 – De IJssel 1 + De IJssel 3 - Overschie 3
14/1 HH-2.6 + 2e ronde k.o. beker
21/1 HH-2.7
28/1 HH-2.8 + De IJssel 2 – Krimpen a/d IJssel 3
1/2 (vr) 3-Torens - De IJssel (vt)
4/2 Rapid 4
11/2 HH-3.1 + De IJssel 1 – Zwijndrecht 1
15/2 (vr) Spijkenisse 5 – De IJssel 3
18/2 HH-3.2 + Kwartfinale k.o beker
22/2 (vr) RSR Ivoren Toren 5 – De IJssel 2 
25/2 HH-3.3 
4/3 ZD-1
11/3 HH-3.4 + De IJssel 3 – WSV 4
14/3 (do) WSV 1 – De IJssel 1
18/3 HH-3.5 + De IJssel 2 – Erasmus 3 
25/3 ZD-2
3/4 (wo) HH-3.6
8/4 HH-3.7
15/4 HH-4.1 + De IJssel 1 – Barendrecht 1
19/4 (vr) CSV 2 – De IJssel 3
22/4 ZD-3
29/4 HH-4.2
6/5 ZD-4
11/5 (za) VINK T12  
13/5 HH-4.3 + Halve finale k.o. beker
23/5 (wo) HH-4.4
27/5 ZD-5
3/6 HH-4.5
10/6 HH-4.6 + Finale k.o. beker
17/6 ZD-6
24/6 HH-4.7
1/7 Ledenvergadering + snelschaak

Het eerste jeugdteam van De IJssel
miste vorig seizoen net het hoogste po-
dium in de strijd om de Groen Hart Cup.
Van dat team is een aantal spelers (Judy
van Eck, Marten Evengroen, Lotte van
der Wouden) niet meer van de partij.
Jeugdkampioen Harm Hoogeveen krijgt
nu steun van de spelers van het tweede
team, vorig jaar op een lager niveau ac-
tief in de Groene Hart Cup. Een tweede
team zat er dit jaar niet in. Daarnaast is
de begeleiding van de IJsseljeugd in
deze competitie niet meer in handen van
jeugdleider Gerard van der Wouden,
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jeugdteam blijft op niveau in
eerste ronde groene hart cup

maar van Stefan Lipschart.
Voor de eerste wedstrijd op 28 septem-
ber in Spijkenisse kreeg Harm gezel-
schap van Tobias Lipschart, Martijn van
Noort en Neal Twigt. Handhaven in
klasse 2 leek bij voorbaat een lastige
klus. Ondanks dat de hersens tijdens de

heenreis waren gescherpt met het spe-
len van een quiz, bleken de tegenstan-
ders in de eerste twee wedstrijden te
sterk, tweemaal een 4-0 nederlaag tegen
Krimpen a/d IJssel 1 en Klim-Op 2. Een-
zelfde uitslag was er echter ook in de
laatste ronde tegen Charlois Europoort,
maar toen in het voordeel van De IJssel.
Daardoor eindigde het team als derde en
mag het de volgende ronde opnieuw
aantreden in klasse 2. (Stefan/Aad)

einduitslag

1 2 3 4 mp bp

1. Klim-Op 2 xx 2 4 4 5 10
2. Krimpen a/d IJssel 1 2 xx 4 4 5 10
3. De IJssel 0 0 xx 4 2 4
4. Charlois Europoort 1 0 0 0 xx 0 0

De IJssel (l) in actie tegen

Klim-Op 2.



Bij het bijwonen van de algemene ver-
gadering van de RSB krijg je bepaald
niet de indruk dat je bij een professio-
neel geleide organisatie bent beland.
Dat laatste is ook niet echt noodzake-
lijk, maar sommige zaken komen wel
vreemd over. Anoniem de vergadering
bijwonen is niet mogelijk want elke be-
zoeker wordt steevast door RSB-foto-
graaf Ab Scheel op de foto gezet en
later op de RSB-website tentoon -
gesteld. Veel verenigingen waren dit-
maal op 5 september present. De
afwezigen op de voorgaande vergade-
ring waren door de voorzitter benaderd
en dat had kennelijk succes. 
Op de agenda de gebruikelijke jaar-
stukken. Een rommelig jaarverslag,
bestaande uit losse bijdragen van de
diverse bestuursleden, meldt een aan-
tal merkwaardige zaken. Van de voor-
zitter bijvoorbeeld, van hem zou je als
vertegenwoordiger in de Bondsraad
van de KNSB wat actuele punten uit
die bijeenkomsten verwachten. Het
blijft echter bij de opmerking: ‘Een en
ander kenmerkte zich onder andere
door zo veel mogelijk mijn gezicht te
laten zien bij vele activiteiten binnen

het werkgebied van de RSB alsmede
KNSB-bijeenkomsten.’ Ronduit potsier-
lijk is de opsomming van zijn eigen
schaakactiviteiten als deelname aan
het TaTa-toernooi en interne competitie
bij Krimpen a/d IJssel. Ook het niet
kloppen van een aantal tellingen in het
verslag van de nieuwe penningmees-
ter wekt weinig vertrouwen. Het al
maar stijgende vermogen leidde ook
tot wat vragen. Het zit gelukkig niet
vast in risicovolle beleggingen. En het
wordt zeker wel benut, aldus de voor-
zitter. Als voorbeeld noemde hij de bij-
drage in de kosten van een jeugd-
speelster naar de EK in Praag. Dat
komt wel erg knullig over bij een ver-
mogen van bijna 50.000 euro! (Zie ook
‘Wat deed de RSB voor uw contri -
butie?’, elders in dit nummer).
Een regelmatig terugkerend item is de
herziening van de reglementen. Dit-
maal het competitiereglement in ver-
band met de plaatsgevonden herstruc-
turering. Ook de viertallencompetitie
verscheen weer op de agenda. De
voorzitter van De IJssel moest weer in
actie komen, want er dreigde een reg -
lementswijziging met deelname van al-

leen voor het laagste team speelge-
rechtigde spelers. Gezien het feit dat
de teams al waren aangemeld werd dit
voorstel ingetrokken. Met verruiming
van het aantal spelers van 7 naar 10
had niemand problemen. In de eerst-
volgende vergadering komen deel-
name en inrichting opnieuw aan de
orde en kan mogelijk een beleid ten
aanzien van de viertallencompetitie
voor de komende jaren worden vast-
gesteld. Een reglementswijziging in-
zake het afgaan van de mobiele
telefoon werd afgestemd (zie ‘het mo-
bieltje speelt weer op’, elders in dit
nummer).
De competitie-indeling werd ter plaatse
uitgedeeld en dankzij voorbereidend
werk van de competitieleider zonder
wijzigingen vastgesteld. Vervolgens
werd er ijverig mee gepend met loting
voor de RSB-beker. 
Bij de rondvraag zegde het bestuur toe
een financiële bijdrage voor Grand-
Prix jeugdtoernooien nader te bespre-
ken. Ook de mogelijkheid voor invoe-
ring van het Fischertempo in de RSB-
competitie zal door de competitieleider
nader worden bekeken. (Aad)
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de algemene vergadering van de rsb, een hele zit

de rsb-competitie 2012/13

Na de herstructureringsoperatie van
het voorgaande seizoen telt de compe-
titie dit seizoen 95 teams afkomstig
van, na het opgaan van CHESS in Fi-
anchetto, 38 verenigingen. Welgeteld
één team meer. Acht verenigingen
(Charlois Europoort, Dordrecht, Fian-
chetto, Krimpen a/d IJssel, Messema-
ker 1847, SO Rotterdam, Spijkenisse,
WSV) doen mee met vier teams, tien
met drie teams, dertien met twee
teams en zeven met één team. CSV
(drie teams), Papendrecht/Alblasser-
dam (twee teams) en Spijkenisse (vier
teams) hebben een team meer inge-
schreven. Daarnaast vanwege degra-

datie uit de landelijke competitie ook
een extra team van De Willige Dame
en Overschie. Het omgekeerde is het
geval bij Moerkapelle en Shah Mata.
Zij spelen vanwege promotie naar de
KNSB -met een team minder. Voorts
doen er van SO Rotterdam ditmaal
geen vijf, maar vier teams mee.  
De teams zijn verdeeld over promotie-
klasse (9), 1e klasse (2x8), 2e klasse
(3x8), 3e klasse (3x8) en 4e klasse
(2x7, 1x8). Vanuit de 1e klasse promo-
veren de nummers een van elke groep
naar de promotieklasse. De nummer
een in elke groep van de 2e klasse
promoveert naar de 1e klasse aange-

vuld met de beste nummer twee. Van
de 3e en 4e klasse promoveren de
nummers een en twee. Vanuit alle
klassen, behalve natuurlijk de 4e
klasse, degraderen de nummer laatst
en voorlaatst van elke groep.  
In de viertallencompetitie is er een
team meer en dat betekent dat er nu
drie groepen (1x7, 2x6) zijn in plaats
van vorig seizoen toen de 18 deelne-
mende teams over twee groepen
waren verdeeld. Beduidend minder
wedstrijden dus.



Hieronder de RSB-kampioenen van het afgelopen jaar. Met name bij de jeugd (jongens D, E, F en meisjes A, B, C, E) de-
zelfde namen als vorig seizoen maar nu een leeftijdsklasse hoger. Daarbij ook Pascalle Fonteny, afkomstig uit het school-
schaak en nog steeds niet ingelijfd door een vereniging. Opvallend is de overheersing door Klim-Op bij de jeugd. Bij de
senioren is er sprake van een open kampioenschap, dus ook voor niet RSB-leden. 

Senioren Leo Kranenburg RSR Ivoren Toren
Senioren 60+ Symon Algera Voorschoten
Senioren 50+ Henk Greevenbosch Krimpen a/d IJssel
Jongens A Peter Ypma Messssemaker 1847
Meisjes A Angelique Osinga Charlois Europoort/Hoeksewaard
Jongens B Daniel Zevenhuizen Spijkenisse
Meisjes B Villa Siu Spijkenisse
Jongens C Ricky Schaap Spijkenisse
Meisjes C Lola den Dunnen Klim-Op/RSR Ivoren Toren
Jongens D Kevin Nguyen Klim-Op/Charlois Europoort
Meisjes D Ting Ting Lu Klim-Op
Jongens E Liam Vrolijk CSV/Klim-Op
Meisjes E Pascalle Fonteny
Jongens F Djad Maes Spijkenisse
Meisjes F Fenna de Oude Klim-Op
Jongens G Lucas Nguyen Klim-Op/Charlois Europoort
Meisjes G Circe Jansen
Meisjes H Kimmily Tran Klim-Op
Teams (8) Moerkapelle
Teams (4) Erasmus, Onesimus
Beker Charlois Europoort
JCK-C Klim-Op
JCK D Klim-Op
JCK-E Klim-Op
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De landelijke schaakbond, de KNSB, overkoepelt 13 regionale bonden. Die bonden behartigen op hun beurt de belangen
van de clubs in hun regio. Voor De IJssel is dit de Rotterdamse Schaakbond, de RSB. Voor de activiteiten van de landelijke
en regionale bonden moet contributie worden betaald. Per lid voor de KNSB € 35,76 voor seniorleden en € 18,48 voor
jeugdleden en voor de RSB is dit respectievelijk € 2,44 en € 0,62. 

Bijna 95% van de afdracht gaat dus naar de KNSB. Dat wordt besteed aan de bevordering van de schaaksport op landelijk
niveau. Hiervoor heeft de schaakbond een bondsbureau met een personeelsbezetting van 9 FTE ‘s. De uitgaven bedragen
volgens de begroting 2012 bijna 1,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt gefinancierd uit contributies, subsidies en sponsorbijdra-
gen, eigen bijdragen van deelnemers/leden en wat overige inkomsten. Hieronder een overzicht van de activiteiten, kosten
en financiering (x €1000):  

Kosten Financiering
Contr. Subs. + Eigen Ov.

spons. bijdr. ink.

Schaakmagazine/website 112 102 10
Breedteschaak (ledenwerving, schoolschaak, internetschaak, diploma’s) 166 137 4 25
Topschaak (deelname WK/EK/NK, landenwedstrijden, training ) 167 63 99 5
Wedstrijdschaak (KNSB competitie, ratingverwerking) 115 31 86
Jeugdschaak (jeugdclubcompetitie, NK) 48 36 12
Talentontwikkeling (trainingprogramma’s, WK/EK) 204 30 80 94
Kadervorming (opleidingen) 71 53 2 16
Algemeen (organisatiekosten, huisvesting) 314 124 153 37

1197 576 334 217 72

De subsidies zijn met name afkomstig van het NOC/NSF (153.000 algemeen en specifiek 105.000 voor Topschaak en
22.000 voor Talentontwikkeling) en voorts 58.000 van het Ministerie VWS. 
Wie zich wil verdiepen in details kan de jaarverslagen, jaarplannen en jaarrekeningen van de KNSB inzien op de website
van de KNSB (www.schaakbond.nl/knsb/plannen-realisatie).  

De beduidend mindere bijdragen ten behoeve van de RSB leidde in het afgelopen jaar tot een totaal budget voor de RSB
van € 3714. Dat was lang niet voldoende om de kosten van de RSB-activiteiten te dekken. Naast de contributies zijn er in-
komsten uit verkoop en verhuur van schaakmaterialen en voorts moeten voor diverse activiteiten eigen bijdragen worden
betaald. Hieronder een overzicht van de uitgaven en inkomsten in euro’s over 2011/12:

Kosten Bijdrage Inkomsten
dlnmrs diversen

Senioren

Clubcompetitie 622 1311
Bekercompetitie 104
Pers.kampioenschappen 2776 1200
Pers.kampioenschappen sr 999 560
Wedstrijden-div 161
Reservering ZH-beker 200
Jeugd

Pers.kampioenschappen 1854 559
Teamkampioenchappen 435 280
Schoolschaaktoernooi 648
Grand Prix toernooien 120
Diploma's 162 903
Reservering Huttontoernooi 125
Algemeen

Website 684
PR/representatie 134
Materiaalverhuur 1267 1571
Materiaalverkoop 1062 1165
Bestuurskosten 595
Bestuursvergoedingen 645
Reservering lustrum 500
Rente 926

13093 4813 3662
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wat doen de knsb en rsb met uw contributie?



De netto kosten bedroegen derhalve 4618 en de contributie-inkomsten waren dus niet toereikend. Dat was geen probleem,
want het kon uit het eigen vermogen van de RSB worden bijgepast. Dat vermogen liep daardoor terug naar € 49.210. De
norm is de helft van begrote uitgaven komend boekjaar, dat is € 36.139, ergo het vermogen is 36% meer dan nodig is.
Dat vermogen bestaat deels uit reserveringen. Onder andere € 3000 voor de viering van het 100 jarig bestaan in 2031 (!), €
2500 voor promotieactiviteiten op het gebied van schoolschaak (zowel in 2010/11 als 2011/12 is er niets mee gedaan) en
€1000 voor de organisatie van het Huttontoernooi (jeugdtoernooi tussen regionale bonden, in 2006 voor het laatst door de
RSB georganiseerd) en € 375 voor organisatie van het toernooi om de ZH-beker. Een grote (onbenutte) reserveringspost
betreft de reserve Nieuw beleid (€ 6168). Een reservering om met een actieve benadering van de jeugd en het aanbieden
van nieuwe mogelijkheden het jeugdschaken binnen de RSB verder te stimuleren. Tevens zal deze reserve indien nodig
worden benut voor de uitzending van jeugdspelers naar belangrijke internationale toernooien indien daarvoor geen financie-
ring mogelijk is. Deze reserve zal ook aangewend kunnen worden voor algemene en PR activiteiten ter bevordering van le-
denaanwas. Daarnaast is er  nog een reservering van € 4238 voor vervanging van te verhuren materiaal (vindt dit boekjaar
plaats). (Aad)
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het mobieltje speelt weer op

Op de Algemene Vergadering van de
RSB op 9 mei werd door sv Messema-
ker 1847  een voorstel ingebracht met
betrekking tot eenduidige regels tus-
sen KNSB en RSB inzake het afgaan
van een mobiele telefoon tijdens een
competitiewedstrijd. Dat hield dus in
het schrappen van de navolgende be-
paling in het RSB competitiereglement: 
‘Gebruik maken van een mobiele tele-
foon is tijdens de wedstrijd niet toege-
staan. Indien een mobiele telefoon
afgaat, dient de wedstrijdleider alle
spelers een laatste waarschuwing te
geven. Indien nadien nogmaals een
mobiele telefoon afgaat, wordt de be-
treffende speler gestraft met een regle-
mentair verlies.’
De hier voor noodzakelijke regle-
mentswijziging kwam op de Algemene
Vergadering op 5 september aan de
orde. Schrappen of niet schrappen
was de keus. In feite ging het er om of
een regionale bond andere regels dan
de op nationaal niveau (KNSB) voor-
geschreven  regels van de wereld-
schaakbond (FIDE) kan/mag hanteren.  
Een aantal verenigingen vond van niet.
Zij waren voor stringente hantering van
de FIDE-regels op alle niveaus. Een
merkwaardige opvatting als je er naar
streeft om een voor liefhebbers aan-
trekkelijke vrijetijdsbesteding te organi-
seren. Het onverwacht afgaan van je
mobieltje betekent hier het abrupte
einde van je geplande schaakavondje.
Lang niet iedereen was die mening
toegedaan, ook de competitieleider Ar-
rian Rutten, auteur van de uitstekende
begeleidende notitie, zelf niet. 

“Waarom wordt”, aldus Rutten, “het af-
gaan van een mobiele telefoon zo veel
zwaarder bestraft dan andere zaken
die een partij kunnen verstoren? Denk
daarbij bijvoorbeeld aan een hevig ver-
kouden speler die continu moet hoes-
ten, niezen en snuiten. Of een voor de
deur van het speellokaal geparkeerde
draaiorgel. Eigenlijk is het een verbij-
zondering van één vergrijp welke valt
onder het artikel: Het is verboden de
tegenstander, op welke wijze dan ook,
af te leiden of te hinderen. Hieronder
vallen ook onredelijke claims of onre-
delijke remisevoorstellen, of het maken
van lawaai of het anderszins laten klin-
ken van geluiden in het spelersgebied.
Daarnaast is er een tweede punt. In
FIDE-toernooien en de KNSB-competi-
tie zijn gediplomeerde arbiters aange-
steld. Een goede arbiter zal de spelers
van tevoren waarschuwen dat mobiele
telefoons uit dienen te staan èn zal
spelers die te laat zijn tevens hierover
aanschieten alvorens zo’n speler aan
de partij begint. In de RSB-competitie
worden echter weinig eisen gesteld
aan de arbiter; deze dient lid te zijn
van de KNSB òf in het bezit van een
scheidsrechtersdiploma. Vaak worden
op een club wedstrijden geleid door
een gewoon clublid, die over het alge-
meen minder kennis van zaken heeft
omtrent het leiden van een wedstrijd
dan iemand die hiervoor is opgeleid.
Hierdoor neemt de willekeurigheid toe
in het wel of niet waarschuwen van
spelers voorafgaand aan de partij. Dit
waarschuwen is weliswaar geen vast-
gelegd principe, maar is wel een in de

jaren sinds de mobieltjesregel geldt,
een ingeburgerd gebruik.
Als derde punt wil ik benadrukken dat
de RSB-competitie een amateurcom-
petitie is, die doordeweeks ’s avonds
wordt gespeeld en alleen voor de
KNSB-rating wordt doorgegeven, niet
voor de FIDE-rating. Spelers komen
rechtstreeks vanaf hun werk om een
partijtje schaak te spelen, zijn hierdoor
gejaagd en vergeten het mobieltje uit te
zetten. Files en openstaande bruggen
zijn in deze regio ook geen zeldzaam-
heid waardoor spelers nog al eens te
laat kunnen komen, en door al het ge-
stress het mobieltje helemaal vergeten.
Hoeveel arbiters waarschuwen zo’n
speler van tevoren? Hoeveel spelers
ervaren overigens een afgaand mobiel-
tje in de RSB-competitie als dermate
storend dat een nul op zijn plaats is?
Verder erger ik mij persoonlijk altijd
enorm aan de triomfantelijkheid waar-
mee het afgaan van een mobiele tele-
foon door de tegenpartij doorgaans
wordt begroet. “Yes, we hebben een
punt!”, terwijl de speler die dit over-
komt door de grond zakt van
schaamte. Ik heb een hekel aan dit
soort onsportief gedrag, wat de sfeer
in een wedstrijd ook zeker niet ten
goede komt.’
Het enige tegenargument is het ele-
ment verwarring, omdat de bepaling
alleen geldt voor de RSB club- en be-
kercompetitie. 
De vergadering nam dat laatste punt
voor lief en besloot in meerderheid tot
het handhaven van het huidige artikel.
(Aad)



Een gelijknamige analyse van het RSB-ledenbestand per 1-2-2011 werd destijds op de RSB-website gepubliceerd. Hieron-
der een update per 1-10-2012. Achter de getallen steeds, tussen haakjes, de cijfers van de voorgaande publicatie van  fe-
bruari 2011.

Anno 1 oktober 2012 telt de Rotterdamse Schaakbond 40 (43) verenigingen met in totaal 1862 (1967) leden. Hiervan zijn er
86 (85) lid bij meer dan één vereniging binnen de RSB/KNSB. Na aftrek van deze dubbeltellingen resulteert dit in 1776
(1882) leden. 
Dat is ruim tien procent van het totaal aantal verenigingsleden van de KNSB. In 2011 bedroeg dit volgens het jaarverslag in
totaal 20.613, waarvan circa 17.614 lid via een vereniging bij de dertien regionale bonden. De overigen zijn individueel lid
(internetschaak, schoolschaak). 

Hieronder de top van de RSB verenigingen bij respectievelijk het totaal aantal leden, de seniorleden en de jeugdleden: 

totaal senioren jeugd

Spijkenisse 125 (109) Charlois Europoort 69 (72) Spijkenisse 57 (49)
Charlois Europoort 92 (96) Spijkenisse 68 (60) Capelse S.V. 46 (17)
Krimpen a/d IJssel 90 (111) Krimpen a/d IJssel 64 (70) Messemaker 1847 37 (39)
Messemaker 1847 84 (95) SO Rotterdam 62 (75) 3-Torens 34 (41)
R.S.R. Ivoren Toren 82 (80) R.S.R. Ivoren Toren 61 (68) Klim-Op 30 (14)
Dordrecht 79 (80) Fianchetto 60 (71) Overschie 30 (17)
Capelse S.V. 69 (49) Dordrecht 59 (61) Barendrecht 28 (38)
Sliedrecht 68 (88) Messemaker 1847 47 (56) De IJssel 28 (23)
Overschie 66 (51) Sliedrecht 43 (47) Krimpen a/d IJssel 26 (41)
Fianchetto 63 (86) WSV 41 (41) R.S.R. Ivoren Toren 21 (12)

Schaken is van alle leeftijden, het jongste lid bij de RSB is de net vijfjarige Samuel Groenendijk van CSV en de oudste is de
ruim 92 jarige Wim Witvliet van Erasmus. Meer dan een kwart, circa 29%, van het aantal leden is jeugdlid (t/m 20 jaar),
waarvan het grootste deel, ruim 25% onder de 17 jaar. De minste animo is er in de leeftijdsgroep 17 tot 40 jaar, zoals blijkt
uit onderstaande tabel. Hier daalde ook het ledental van 19% naar 16%. De leeftijdsgroep vanaf 60 jaar daarentegen nam in
vergelijk met februari 2011 met twee procent toe. Een lichte tendens tot vergrijzing van het ledenbestand dus. 

okt febr

2012 2011

< 12 jr 15% 15%
12-17 jr 11% 9%
17-21 jr 3% 3%
21-30 jr 6% 7%
31-40 jr 7% 9%
41-50 jr 15% 15%
51-60 jr 15% 16%
61-70 jr 16% 15%
71-80 jr 9% 8%
> 80 jr 3% 3%

Onder de 1776 leden slechts 121 (104) vrouwen, waarvan 91 (73) jeugdleden. Het schaken blijft nog steeds een sport voor
mannen. 
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het rsb-ledenbestand doorgelicht:
daling ledental en vergrijzing

Vergrijzing ledenbestand.



Hieronder de RSB/verenigingen en hun ledenaantallen gerangschikt in volgorde van het totaal aantal leden.

naam vereniging leden per 1-10-2012 verschillen t.o.v. 1-2-2011

sr jgd tot sr jgd tot

Spijkenisse 68 57 125 8 8 16
Charlois/Europoort 69 23 92 -3 -1 -4
Krimpen a/d IJssel 64 26 90 -6 -15 -21
Messemaker 1847 47 37 84 -9 -2 -11
R.S.R. Ivoren Toren 61 21 82 -7 9 2
Dordrecht 59 20 79 -2 1 -1
Capelse S.V. 25 46 71 8 14 22
Sliedrecht 43 24 67 -4 -17 -21
Overschie 36 30 66 2 13 15
Fianchetto 60 3 63 -11 -12 -23
3-Torens 28 34 62 -5 -7 -12
S.O. Rotterdam 62 62 -13 -13
De IJssel 30 28 58 -3 5 2
Barendrecht 25 28 53 -2 -10 -12
Waddinxveen 41 4 45 -4 -4
Nieuwerkerk a/d IJssel 32 9 41 -2 -6 -8
Erasmus 38 2 40 -9 -9
Zwijndrecht 20 19 39 6 6
Papendrecht/Alblasserdam 22 16 38 -6 -3 -9
HZP Schiedam 35 1 36 -6 -6
Ridderkerk 33 3 36 -6 2 -4
Hoeksche Waard 34 34 -3 -3
Shah Mata 34 34 3 3
Klim-Op 2 30 32 16 16
De Pionier 24 7 31 -5 -3 -8
H.I. Ambacht 29 29 1 1
Het Houten Paard 26 1 27 3 1 4
Maassluis 22 4 26 1 4 5
Onesimus 21 5 26 -1 4 3
Ashtapada 25 25 -3 -1 -4
De Zwarte Pion 23 2 25 -4 -1 -5
De Willige Dame 22 22 -2 -1 -3
Moerkapelle 19 3 22 -8 -5 -13
De Penning 21 21
Oostflakkee 20 20 -2 -2 -4
IJsselmonde 16 2 18 -3 -3
t Springende Peert 15 15 -2 -2
JSV Kralingen 1 12 13 -1 -3 -4
Ontspanning 13 13 -6 -2 -8
Rokado 8 8 -3 -3
Persoonlijke Leden RSB 6 6 -1 -1

Totaal 1279 497 1776 -109 -15 -124

Van 1900 naar 1776 leden betekent een terugloop van ca. 6,5%. Bijna 8% bij de senioren en bijna 3% bij de jeugd. 
Moerkapelle en Ontspanning verloren circa 30% van hun seniorleden en ook bij 3-Torens, De Pionier, Erasmus, HZP Schie-
dam, Messemaker 1847, Papendrecht/Alblasserdam  en SO Rotterdam met 15 tot 20 % ledenverlies een forse terugloop.
Verlies van rond de 10% bij grote verenigingen als Krimpen a/d IJssel en RSR Ivoren Toren hakt er eveneens in. 
Bij de verenigingen met een jeugdafdeling een ledenverlies bij de jeugd van 35% of meer bij Sliedrecht, Krimpen a/d IJssel,
Barendrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Moerkapelle.  
Ook de fusies kostten leden. Bij Fianchetto (CHESS+Groenoord+Unilever) verdween vrijwel alle jeugd en voorts ook 11 van
de oorspronkelijk 71 seniorleden. Ridderkerk (Eeuwig Schaak+Lombardijen) telt nu 6 seniorleden minder. 
Daarnaast waren er echter ook verenigingen die flink aan de weg timmerden. CSV noteerde 22 nieuwe leden, 8 bij de senio-
ren en 14 bij de jeugd. Ook de nu grootste vereniging in de RSB, Spijkenisse, groeide met plus 8 in beide categorieën. Over-
schie ging van 13 naar 30 jeugdleden, Klim-Op van 14 naar 30, RSR Ivoren Toren van 12 naar 21 en Zwijndrecht van 13
naar 19. (Aad)
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In hun laatste RSB/wedstrijd vorig sei-
zoen was De IJssel 1 met een 5-3
zege verantwoordelijk voor de degra-
datie van Krimpen a/d IJssel 3. Dit-
maal kreeg het in de eerste wedstrijd
te maken met het tweede team dat
vorig seizoen eveneens uitkwam in de
1e klasse. In dit team troffen zij aan de
borden vier en vijf twee spelers van
het derde van vorig jaar en juist die
twee waren toen goed voor tweemaal
winst.    
Met op het laatste moment de afmel-
ding van Ronald en Frank Visser die
per abuis naar de Zespunt was afge-
reisd, was de start van het seizoen niet
echt ideaal. Tegenstander was dus het
tweede van Krimpen, op papier een
ongeveer gelijkwaardige tegenstander.
Als eerste ging het mis bij de voor 
Ronald ingevallen Gerard, na een aan-
vallend opgezette partij volgde een
blunder en niet veel later kon het eer-
ste punt voor Krimpen opgeschreven
worden. Daar bleef het niet bij, ook
Hans blunderde na lang denken. Te
lang, want het tekort aan bedenktijd
speelde hem ongetwijfeld parten. Dat
vond men ook op de website van Krim-
pen a/d IJssel over de slotfase:

Hans van Nieuwenhuizen - 
Hans Lodeweges

Zwart staat heel goed en een hele
sterke zet was hier 1… f5-f4 geweest.
Hij had echter een klein probleempje,
want er stonden minder dan twee mi-
nuten op zijn klok. De tijdsdruk ver-
klaart waarschijnlijk de twee blunders
die zwart nu achter elkaar maakt. 
1... Pd7-f6? 2.Dd2xg5+ Kg7-h7? Na
2...Kg7-h8 3. Td1xd8! Le7xd8
4.Dg5xf5 is het nog lang niet bekeken.
Hoewel zwart dan nog wel in de pro-
blemen was gebleven met zijn bedenk-
tijd natuurlijk. 3.Dg5xf5+ Kh7-h8
4.Td1xd8 Le7xd8 5.Pf3xe5 Tf8-e8
6.Ph2-g4 Pf6xg4 7.Df5-h5+ (1-0)

Voorts kwam Justin wel erg veel pion-
netjes achter zonder compensatie. Het
eerste punt voor de IJssel werd bin-
nengehaald door Léon. Een toren
werd achter de pionnetjes gelokt en de
enige redding kostte een stuk. Met een
3-1achterstand en geen van de borden
die op winnen stond was er echter wei-
nig reden tot vreugde. Pim was na een
kansrijk middenspel het initiatief kwijt-
geraakt, een paar pionnetjes en een
heleboel tijd achtergekomen. Na han-
dig manoeuvreren kon zijn tegenstan-
der eeuwig schaak voorkomen en
daarna het punt binnenhalen. Frank
(vd P) was een pionnetje achter geko-
men in een eindspel met allebei een
vrijpion. Met nog maar een paar minu-
ten op de klok werd tot remise beslo-
ten. Frank (V) had zijn tijdsachterstand
inmiddels weggewerkt en in het eind-
spel met ongelijke lopers werd het ook
hier remise. Ad zorgde nog voor een
positieve afsluiting van de avond. Na
een hoop afruilwerk bleef zijn tegen-
stander zitten met een versplinterde
pionopsteling. De pionnetjes werden
een voor een opgepeuzeld en dat was
genoeg voor de overwinning. Al met al
viel de uitslag met 5-3 dus nog wel
mee, maar de goede vorm moet nog
wel even gevonden worden.
(Léon/Aad)
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blunders nekken de ijssel 1 in krimpen

Krimpen a/d IJssel 2 1870 De IJssel 1 1847 5 - 3

1 Henk Greevenbosch 1924 - Pim te Lintelo 1925 1 - 0
2 Hans van Nieuwenhuizen 1875 - Hans Lodeweges 1925 1 - 0
3 Rick Verhoog 1798 - Jusitin Jacobse 1911 1 - 0
4 Jan Sluiter 1877 - Frank Visser 1877 ½-½
5 Remko Moerkerken 1845 - Léon Jacobse 1782 0 - 1
6 Frits van Duin 1872 - Frank van de Pavoordt 1868 ½-½
7 Bert ten Wolde 1880 - Ad Multem 1761 0 - 1
8 Kees Vroegindeweij 1889 - Gerard van der Wouden 1727 1 - 0

léon jacobse deelt eerste tik uit in rapidcompetitie

In vier speelronden wordt er gestreden
om het clubkampioenschap rapidschaak.
Daarnaast is deze competitie tevens be-
palend voor de deelname namens De
IJssel aan het VINK Top 12-toernooi. De
winnaar krijgt een uitnodiging voor de
hoofdgroep van dit toernooi. Vorig sei-
zoen trok Pim te Lintelo aan het langste
eind. Ook nu weer lijkt Léon Jacobse zijn
grootste concurrent.
In groep A troffen de op papier sterkste
deelnemers elkaar in deze eerste speel-

ronde. Beide titelkandidaten zetten de
toon, maar moesten eer zij in de laatste
partij tegen elkaar uitkwamen toch punt-
verlies incasseren met voor Pim remise
tegen Gerard en voor Léon eveneens
tegen Gerard en ook tegen Hans. In de
onderlinge partij deelde Léon echter de
eerste tik uit. Pim kwam al snel in ern-
stige problemen en kwam die niet meer
te boven. Gerard kon zich, ondanks drie
verdienstelijke remises, net als Wim niet
handhaven bij de eerste zes. Zij mogen

in de tweede speelronde in groep B pro-
beren hun posities te heroveren. Vanuit
groep B promoveerden Rien en Leen.
Met zijn score van 5 uit 5 was Rien de
enige met een 100% score in deze
speelronde. De anderhalve punt voor
Arie was hier voor handhaving onvol-
doende. Hij werd voorbijgestreefd door
zijn zoon die in groep C aan het langste
eind trok. Voor Aad, nummer zes in
groep B, bleef het bij een enkel halfje en
daardoor zakt hij mogelijk zelfs naar

Overige uitslagen 1e ronde:

Barendrecht 1 1753 - Zwijndrecht 1 1738 3 - 5
Fianchetto 1     1886 - IJsselmonde 1 1776 4½ - 3½
WSV 1 1792 - Erasmus 1 1876 1½ - 6½



groep D. Casper was in groep C het kind
van de rekening. Het was niet zijn avond,
zelfs geen half puntje. Dat zal volgende
keer in groep D wel beter gaan. Het

vooruitzicht van groep D geldt mogelijk
ook voor Frank en Frans, maar zeker is
dit nog niet. Promotie van uit groep D
was er voor Jan. Hij verspeelde slechts

een enkel halfje aan Harm en hem wacht
dus in de volgende ronde sterkere tegen-
stand. 
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De resultaten van de eerste ronde:

Groep A 1 2 3 4 5 6 tot

1. Léon Jacobse x 1 ½ 1 ½ 1 4
2. Pim te Lintelo 0 x 1 1 ½ 1 3½
3. Hans Lodeweges ½ 0 x ½ ½ 1 2½
4. Ad Multem 0 0 ½ x 1 1 2½
5. Gerard vd Wouden ½ ½ ½ 0 x 0 1½
6. Wim Mulder 0 0 0 0 1 x 1

Groep B

1. Rien Duine x 1 1 1 1 1 5
2. Leen Boonstra 0 x 1 ½ 1 1 3½
3. Aad vd Berg 0 0 x 1 ½ 1 2½
4. Sjaak in 't Veld 0 ½ 0 x 1 ½ 2
5. Arie Macdaniël 0 0 ½ 0 x 1 1½
6. Aad vd Meer 0 0 0 ½ 0 x ½

Groep C

1. Arie Macdaniël jr x ½ ½ 1 1 1 4
2. Teus Boere ½ x ½ 1 ½ 1 3½

Stefan Lipschart ½ ½ x 1 ½ 1 3½
4. Frank Penders 0 0 0 x 1 1 2
5. Frans Dubois 0 ½ ½ 0 x 1 2
6. Casper de Pijper 0 0 0 0 0 x 0

Groep D

1. Jan vd Dorpel x 1 ½ 1 1 1 4½
2. Ton van Smirren 0 x 1 ½ ½ 1 3
3. Harm Hoogeveen ½ 0 x 1 1 na 2½
4. Maikel Terlouw 0 ½ 0 x 1 0 1½
5. Bastiaan Rietveld 0 ½ 0 0 x 1 1½
6. Willem Schouten 0 0 gt 1 0 x 1

Afgemeld: Mick vd Berg, Peter Koolmees, Ronald Mandersloot, Frank Visser

stand rapidcompetitie na de eerste speelronde

Naam + groepsindeling Bonus Start Score Totaal
pnt pnt ronde 1 score

1. Léon Jacobse (A) 8 14 21 43
2. Pim te Lintelo (A) 8 14 19 41
3. Rien Duine (B) 6 10 25 41
4. Hans Lodeweges (A) 8 14 15 37
5. Ad Multem (A) 8 14 15 37
6. Leen Boonstra (B) 6 10 19 35
7. Gerard vd Wouden (A) 8 14 11 33
8. Ronald Mandersloot (-) 8 14 10 32
9. Frank Visser (-) 8 14 10 32
10. Wim Mulder (A) 8 14 9 31
11. Aad vd Berg (B) 6 10 15 31
12. Arie Macdaniël jr (C) 4 6 21 31
13. Sjaak in 't Veld (B) 6 10 13 29
14. Teus Boere (C) 4 6 19 29
15. Stefan Lipschart (C) 4 6 19 29
16. Arie Macdaniël (B) 6 10 11 27
17. Jan vd Dorpel (D) 2 2 23 27
18. Mick vd Berg (-) 6 10 10 26
19. Aad vd Meer (B) 6 10 7 23
20. Frank Penders (C) 4 6 13 23
21. Frans Dubois (C) 4 6 13 23
22. Ton van Smirren (D) 2 2 17 21
23. Harm Hoogeveen (D) 2 2 16 20
24. Willem Schouten (D) 2 2 12 16
25. Casper de Pijper (C) 4 6 5 15
26. Maikel Terlouw (D) 2 2 11 15
27. Bastiaan Rietveld (D) 2 2 11 15
28. Peter Koolmees (-) 2 2 10 14

puntentelling

Per partij per ronde: winst 5 punten,
remise 3 punten, verlies 1 punt en in-
dien geen tegenstander 4 punten. Bij
gemelde afwezigheid 2 punten per
partij en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2
punten voor respectievelijk A-, B-, C-
en D-groep.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van
de groep waarin zij zouden zijn uit -
gekomen.
Als startpunten worden per groep resp.
14 (A), 10 (B), 6 ( C) en 2 (D) toe -
gekend. 
Na de 2e en 3e ronde worden per
ronde de helft van deze startpunten in
mindering gebracht.



Reeds vorig seizoen toen de speeldata
van het viertal en De IJssel 2 elkaar
overlapten kon de grootste puntenleve-
rancier Sjaak in ’t Veld nauwelijks van de
partij zijn. Dat is dit seizoen weer het
geval en in zijn plaats speelt nu Peter
Koolmees, een man met nog weinig er-
varing op dit gebied. Een hoofdrol in
deze competitie, die maar vijf wedstrijden
telt, lijkt daarom een illusie.  Dat bleek
ook in de eerste twee wedstrijden,
waarin niet alleen Sjaak werd gemist,
maar ook het heilige vuur om een goed
resultaat uit het vuur te slepen niet echt
aanwezig was. Hieronder een verslag
van deze wedstrijden en de resultaten.

geen revanche tegen De Willige Dame
Het viertal beet op 24 september het

spits af in de RSB-competitie. Vorig jaar
werd er in Dordrecht tegen hetzelfde
team met 3-1 verloren. Naast Aad van
der Meer, Frans Dubois en Ton van Smir-
ren speelde toen Lotte van der Wouden
aan het vierde bord. Die plaats werd nu
ingenomen door Peter Koolmees. Ook
Frans was er niet, ziek zo bleek op het
laatste moment. In zijn plaats speelde nu
Frank Penders.
Al snel bleek dat revanche een heel kar-
wei zou worden. RSB secretaris Willem
Platje wilde tegen Aad niet weer het on-
derspit delven en bleek ditmaal goed bij
de les. Lange tijd leek hij met een sterke
vrijpion de winst in handen te hebben.
Door een overziene paardvork ging de
pion verloren en wist Aad er nog remise
uit te slepen. Frank had er zin en zette

een mooie pot op het bord. Hij kwam een
kwaliteit in de plus en met ook nog een
sterke vrijpion was het voor DWD voorzit-
ter Cor Paans vechten tegen de bierkaai.
Daarbij zou het blijven, want beiden an-
dere borden gingen verloren. Bij Ton ging
het aanvankelijk gelijk op, maar bij het
vorderen van de partij ging er veel mis.
Veel materiaal verlies en dus 1,5-1,5.
Peter sloeg in de beginfase een forse
bres in de koningsstelling van zijn tegen-
stander. De onbeschermde koning leek
een droevig lot beschoren. Toch wist zijn
tegenstander aan de nederlaag te ont-
snappen. Uiteindelijk besliste de klok,
maar gezien de toen ook forse materiaal-
achterstand was het verlies terecht.
Eindstand 1,5-2,5. 
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viertal mist nog het heilige vuur

De IJssel                1360 - De Willige Dame   1364 1½ - 2½

1. Aad van der Meer        1500 - Willem Platje 1182 ½ - ½
2. Frank Penders            1296 - Cor Paans 1535 1 - 0
3. Ton van Smirren         1285 - Fons Claessen 1396 0 - 1
4. Peter Koolmees                - Piet Schuller 1345 0 - 1

ook onderuit tegen Spijkenisse
De verwachting vooraf was dat het geen
gemakkelijke avond zou worden in de
tweede competitieronde op 15 oktober.
Tegenstander Spijkenisse had in de eer-
ste ronde met 4-0 gewonnen, het viertal
van De IJssel was dus gewaarschuwd.
De helft van dat winnende team trad ook
aan in Moordecht. Bij de twee nieuwelin-
gen een oud IJssel speler, Hennie Vrin-
ten, eind jaren ’70 speelde hij een aantal
jaren mee bij De IJssel. Bij De IJssel was
Frans Dubois, de eerste ronde vanwege
ziekte afwezig, nu wel aanwezig. 
Al snel kon worden geconstateerd dat
het benodigde heilige vuur ontbrak. Aad
tastte al inde opening mis. De schade
bleef beperkt tot een enkele pion, maar
die bleek wel duur. In het toreneindspel

was die pion uiteindelijk doorslaggevend
en dus verlies aan bord 1. Dat verlies
leek te worden gecompenseerd door
winst aan bord 2. Frans won hier al snel
een stuk ten koste van een pion en dat
leek gelopen koers. Om onduidelijke re-
denen bleek ineens de vrede getekend
te zijn. ‘Ik kwam er niet doorheen’ werd
hier opgetekend. Bij Ton ging het gelijk
op en dat bleef het tot de slotfase. De re-
mise was dan ook geen verrassing.
Peter had in de vorige wedstrijd proble-
men met zijn bedenktijd, die had hij ech-
ter nu prima onder controle. Hij bracht
zijn tegenstander tot diep nadenken,
maar niet meer dan dat. Een moment
van onoplettendheid deed hem echter nu
de das om. Hij overzag dat hij pardoes
werd matgezet. Eindstand dus 1-3. (Aad)

Vierspan nog in rouw gekleed.

De IJssel 1410 - Spijkenisse V2 1308 1 - 3

1. Aad vd Meer 1500 - Jerry Sandifort 1400 0 - 1
2. Frans Dubois 1446 - Mane Relyic 1399 ½ - ½
3. Ton van Smirren 1285 - Hennie Vrinten 1316 ½ - ½
4. Peter Koolmees - Fred vd Broeck 1117 0 - 1

Stand na de 2e ronde:

Viertallen A    mp bp 1 2 3 4 5 6

1. Spijkenisse V2  4 7 xx . . . 3 4
2. Onésimus      4 6 . xx 3 3 . .
3. Shah Mata      2 4½ . 1 xx . . 3½
4. De Willige Dame 2 3½ . 1 . xx 2½ .
5. De IJssel      0 2½ 1 . . 1½ xx .
6. 3-Torens        0 ½ 0 . ½ . . xx



De IJssel is hard op weg naar haar vijftig
jarig bestaan. Op 1 september 2013 zal dat
een feit zijn. Hieronder het vervolg van een
terugblik op bijna een halve eeuw clubhisto-
rie. 

het negende lustrum, 2004-2008
In 2004 zijn er nog steeds twee wereldkam-
pioenen Kramnik, de officieuze wereldkam-
pioen klassiek schaak, en Kasimdzhanov,
de FIDE wereldkampioen. In 2005 gaat de
FIDE titel naar Topalov en die speelt ten-
slotte de ‘reunification match’ tegen Kram-
nik. Na die door Kramnik gewonnen match
is er vanaf 2006 weer één wereldkampioen.
In 2007 verliest Kramnik zijn titel aan
Anand. Voormalig wereldkampioen Kaspa-
rov beëindigt in 2005 zijn schaakcarrière en
in 2008 overlijdt een andere oud-wereld-
kampioen, Bobby Fischer. Op de Olympia-
des is de overheersende rol van Rusland
definitief ten einde. De titels gaan naar 
Oekraïne (2004) en Armenië (2006 en
2008). Bij de vrouwen winnen China, Oe-
kraïne en Georgië.  Hoofdrolspelers op de
grote toernooien zijn naast Anand, Kramnik
en Topalov, ook Ivanchuk, Leko, Moroze-
vich, Ponomariov, Shirov en Svidler. Vanaf
2006 ook successen voor Aronian, Karjakin
en Radjabov. In 2004 wordt de 13 jarige
Carlsen de jongste grootmeester ooit. Al
snel boekt ook hij de nodige successen op
de internationale toernooivelden. De mens
kan niet meer winnen van de computer, zo
blijkt in 2006 als Kramnik met 4-2 wordt ge-
klopt door Deep Fritz. 
In Europa kan Nederland behoorlijk mee. In
2005 wordt het Nederlandse team Euro-
pees kampioen. Die titel is er individueel
ook voor Tiviakov in 2008. Werle wordt in
2008 kampioen van de EU. Bij de vrouwen
verliest Peng in 2004 de beslissingsmatch
om de EK titel tegen de Russische Koste-
niuk. In Nederland is Van Wely nog enkele
jaren de sterkste, maar de troon wordt over-
genomen door Tiviakov en in 2008 door
Smeets. Bij de vrouwen blijft Peng aan de
top. ZZICT is nog drie jaar de sterkste
schaakclub in Nederland, het laatste jaar
(2006) onder de naam U-boat Works.
Daarna houdt de club op te bestaan. De NK
clubtitel gaat in 2007 naar Share Dimension
Groningen en in 2008 naar HSG uit Hilver-
sum. Joop van Oosterom wordt zowel in
2005 als in 2007 wereldkampioen corres-
pondentieschaken. 

Bij De IJssel bleef het bestuur onder leiding
van de nieuwe voorzitter Gerard van der
Wouden de navolgende vijf jaar ongewij-
zigd op het pluche. Dat betekende dat se-
cretaris Aad van den Berg de veertig jaar

als bestuurslid overschreed en daarvoor op
27 april 2007 niet alleen benoemd werd tot
erelid, maar tevens tot lid in de orde van
Oranje-Nassau. Een erelidmaatschap was
er in 2004 ook voor Mick van den Berg. Ter
gelegenheid van een 65 jarig KNSB lid-
maatschap werd aan Wim van Vuuren eind
2007 de KNSB erespeld uitgereikt.  
Het ledental bleef redelijk constant, in 2008
telde de vereniging 26 senioren en 23
jeugdleden. Wel verdwenen enkele belang-
rijke steunpilaren. Theo van Herk ging in
2005 terug naar Roemenië, Jeroen Eijge-
laar verkaste dat zelfde jaar naar het Wad-
dinxveense WSV, Frank van de Pavoordt
vertrok in 2007 en aan het slot van het sei-
zoen  2008 kwam er een einde aan het lid-
maatschap van Jan Evengroen (naar
Messemaker 1847) en van Ronald Mander-
sloot die stopte met schaken. Een trieste
gebeurtenis was het overlijden van oud-
clubkampioen René Ordelman op 26 maart
2008. Voor de handhaving van ledental
moest wel steeds aan de weg getimmerd
worden. De Moordrechtse braderie bleef
een dankbaar medium en ook het jaarlijkse
invitatietoernooi droeg met een toene-
mende belangstelling daartoe het nodige
bij. 
Het lidmaatschap werd niet veel duurder,
slechts eenmaal, in 2005, moest de contri-
butie met vijf euro worden verhoogd tot 85
euro. Gezien het gestegen aanzien van de
vereniging vond men dat ook het materiaal
moest worden aangepast. In 2007 kwamen
er acht luxe houten borden en spellen, ech-
ter alleen voor de RSB-competitie. In 2004
werd er opnieuw van speellokatie gewis-
seld. De Zespunt bleek niet alleen beter,
maar ook nog goedkoper. Dat maakte de
keus niet moeilijk.  
De moderne communicatie deed aan het
begin van dit lustrum ook bij De IJssel zijn
intrede. De door Mick van den Berg in sa-
menwerking met Erik-Jan Noomen opge-
zette website kreeg een facelift met Mick
als actieve webmaster. Daarnaast bleef na-
tuurlijk ook de trots van De IJssel, het club-
blad IJsselschaak  gehandhaafd. Vanaf
2004 kreeg het zelfs een plaatsje in de Ko-
ninklijke Bibliotheek. 
In de strijd om de clubtitel bleef Jan Even-
groen aan de macht. De concurrentie kwam
vooral van Pim te Lintelo, Frank Visser en
in de laatste jaren ook van zoon Henk-Jan.
De laatste werd in 2008, toen zijn vader niet
meespeelde, zijn opvolger. Veel commotie
was er ten aanzien van het competitiesys-
teem. In 2007 kwam er een einde aan het
groepensysteem en werd het Te Lintelo
systeem ingevoerd.  
Het jeugdschaak leidde onder leiding van

Jan Evengroen een bloeiend bestaan en
dat bleef zo toen Gerard van der Wouden
dat in 2007 van hem overnam. Nadat er in
2006 een einde kwam aan de Zuidplas-vd
Speldcompetitie en ook de deelname aan
de regionale jeugdcompetitie werd ge-
staakt, lag het accent vooral op het clubge-
beuren. In 2004 ging de titel naar Mischa
Grasmeijer met titelverdediger Jerry Bakker
als tweede. Bernard Evengroen, in 2004
nog derde, werd vervolgens driemaal op rij
clubkampioen. Zowel in 2004 als 2005 ging
de tweede plaats naar Nieuwerkerker
Sjoerd Keijzer en in 2007 naar een andere
Nieuwerkerker, Jerome Jacobse. In 2008
een nieuwe lichting en voor het eerst in de
geschiedenis van De IJssel ging met Lotte
van der Wouden de jeugdtitel naar een
meisje. Met een tweede plaats meldde zich
ook de vierde Evengroen, Marten. 
Bij de RSB pk voor de jeugd handhaafde
Henk-Jan Evengroen zich ook bij de oudere
leeftijdsgroepen bij de besten. Dat deden
ook zijn broers Bernard en Marten en vanaf
2006 Justin en Léon Jacobse en Anneloes
en Sjoerd Keizer en voorts vanaf 2008
Lotte van der Wouden. In 2005 werd Henk-
Jan RSB kampioen bij de D-jeugd en na
een tweede plaats bij de C-jeugd in 2007
weer eerste in 2008 bij de B-jeugd. Dat re-
sulteerde voor hen ook in deelname aan
het NK. Het beste resultaat was hier een
derde plaats bij de C-jeugd voor Henk-Jan
Evengroen in 2007. Op een door De IJssel
in 2005 georganiseerd Moordrechts school-
schaaktoernooi was het beste resultaat
voor de Sint Jozefschool met De Rank als
goede tweede. In het individuele klasse-
ment waren de hoofdprijzen voor Bernard
Evengroen, Arie Macdaniël en Dylan Volle-
bregt.
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de ijssel op weg naar de 50 jaar (8)



Dankzij de steun van sponsor Bouwbedrijf
Frans Vink & Zn handhaafde ook het Zuid-
plas Top 12 toernooi zich op de schaakka-
lender. In de opzet werden wel een aantal
wijzigingen aangebracht. In 2004 werden
de limietgroep en bestuursgroep vervangen
door een verenigingsvierkamp. In 2007 en
2008 streden familieleden van de sponsor
in een Vinkengroep om de ‘beste Vink’ en in
2008 kwam er naast een officiële jeugd top
12 ook een meisjes zeskamp. In 2008
waren er in totaal 68 deelnemers. Nieuwer-
kerker Dick Brus won in 2004 en zijn dorps-
genoot Gerard Nieuwenkamp in 2005.
Daarna was de beurt aan Moerkapelle, Ben
van Geffen won zowel in 2006 als 2007 en
Jesse van Elteren in 2008. Bij de jeugd gin-
gen de titels naar Henk-Jan Evengroen
(2004), Jerome Jacobse (2005, 2007),
Sjoerd Keijzer (2006) en Bernard Even-
groen (2008).  
Met een vierde plaats in de eindstand in
2004 debuteerde De IJssel 1 boven ver-
wachting in de RSB-promotieklasse. In de
daaropvolgende jaren kon die positie niet
worden verbeterd. In 2005, zonder Theo
van Herk en Jeroen Eijgelaar, was er uit-
zicht op promotie naar de landelijke compe-
titie, maar door verlies in de slotronde tegen
het al gedegradeerde Nieuwerkerk a/d IJs-
sel ging dat niet door. 

Versterking met Amsterdammer Jan Schuur
baatte het jaar daarop niet, een zevende
plaats en degradatie naar de 1e klasse. Het
vertrek van Frank van de Pavoordt en Jan
Schuur betekende een nieuwe aderlating.
Een slecht seizoen met opnieuw degradatie
volgde. Het verloren terrein kon het jaar
daarna worden goedgemaakt. In het team
werd plaats gemaakt voor drie jeugdspe-
lers, Henk-Jan Evengroen, Léon en Justin
Jacobse, en met de oudgedienden Jan
Evengroen, Pim te Lintelo, Hans Lodewe-
ges, Ronald Mandersloot en René Ordel-

man werd het kampioenschap binnenge-
haald en was de terugkeer naar de 1e
klasse een feit. Topscorers van het eerste
team in die jaren: Pim te Lintelo (2004 en
2007), Ronald Mandersloot (2005), Jan
Evengroen (2006 en 2008).
Het tweede team promoveerde in 2004
weer naar de 2e klasse en deed het daar
naar behoren met tweemaal een tweede en
tweemaal een derde plaats. De jeugdspe-
lers bleken ook hier een steun, Henk-Jan
Evengroen werd in 2006 topscorer en Jus-
tin Jacobse in 2007. Frank Visser, op eigen
verzoek meerdere malen optredend in het
tweede team, behaalde de beste resultaten
in 2004, Huibert Looren de Jong in 2005 en
Ad Multem in 2008. 
Het derde team balanceerde steeds in het
grensgebied van de 3e en 4e klasse. In
2004 en 2005 werd de positie in de 3e
klasse nog net behouden, maar in 2006
ging het mis. Wel weer promotie in 2007,
dankzij vrijkomende plaatsen. Topscorers
hier: Hendrik Spee (2004), Ton van Smirren
(2005), Teus Boere (2006), Sjaak in ’t Veld
(2007) en Ruben Evengroen (2008).
Op initiatief van de IJsselsecretaris startte
de RSB in 2008 ook met een viertallencom-
petitie. Het viertal van De IJssel bestaande
uit Frans Dubois, Rien Duine, Ton van
Smirren en Sjaak in ’t Veld eindigde hier als
derde.   
In de strijd om de RSB beker bereikte het
team van De IJssel in 2004 nog de kwartfi-
nale, maar in de daaropvolgende jaren
sneuvelde het al in de eerste of tweede
ronde. 
Meer succes was er bij het snelschaak.
Onder leiding van snelschaakcoordinator
Jeroen Eijgelaar en later Pim te Lintelo
werd er vooral in 2004 en 2005 flink aan de
weg getimmerd. Bij het NK voor clubteams
eindigde het team van De IJssel in 2004 als
derde in hun klasse en bij het RSB snel-
schaakkampioenschap een was er een
derde plaats in 2004, een tweede in 2005
en een vierde in 2008.  
Veelvuldig clubkampioen Jan Evengroen
heerste eveneens in de strijd om de Zilve-
ren Dame. Zowel in 2004, 2005 en 2007
was hij de nummer èèn. Alleen in 2006
werd hij afgetroefd door Pim te Lintelo. Die
won ook in 2008, maar toen was zijn grote
concurrent niet van de partij. De ‘troost-

prijs’, de Hoekveldtrofee, kwam achtereen-
volgend in de prijzenkast van Arie Macda-
niël, Henk-Jan Evengroen, Léon Jacobse,
Sjaak in ’t Veld en Ad Multem.  
Vanaf 2005 keerde de rapidcompetitie terug
op het programma. In 2005 nog gespeeld
volgens het keizersysteem, maar daarna
volgens het oude groepensysteem wat vele
jaren in de huishoudelijke competitie werd
gehanteerd. Vanaf 2007 was de rapidcom-
petitie tevens beslissend voor de selectie
van de deelname namens De IJssel aan
het VINK Top 12 toernooi. Jan Evengroen
was ook hier in 2005 en 2006 de sterkste.
In 2007 won René Ordelman en in 2008
was de eerste plaats voor Henk-Jan Even-
groen. 
Het 9e lustrum werd gevierd met een simul-
taanwedstrijd voor jeugd en senioren tegen
Hans Böhm op maandag 15 september
2008. In een kloksimultaan dolven 15 van
de 17 jeugdleden het onderspit. Alleen
Lotte van der Wouden en Anneloes Keijzer
sleepten een remise in de wacht. In de
avondsessie tegen 30 senioren en 5 junio-
ren had de simultaangever het beduidend
zwaarder. Naast 22 overwinningen boekte
hij 10 remises en 3 nederlagen. Winst was
er voor Pim te Lintelo, Henk-Jan Evengroen
en Jeroen Eijgelaar. 

Ter omlijsting van het 45 jarig bestaan trad
De IJssel daarnaast op 4 april 2009 op als
gastheer voor het RSB snelschaakkam -
pioenschap voor verenigingsteams 2009.
Onder de 25 deelnemende viertallen vier
teams van De IJssel. Met een eerste plaats
in groep B (speelsterkte 1e en 2e klasse
RSB) boekte het team bestaande uit
Léon Jacobse, Pim te Lintelo, Hans Lode-
weges en Samir Akrawi hiervan het beste
resultaat.
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Versterkte degradatie betekende vorig
seizoen dat De IJssel 3 dit seizoen
moet uitkomen in de weer opgetuigde
4e klasse. De vraag is nu of het team
op een lager niveau kan meedoen in
de strijd om de eerste plaats. Daar is
ook na de eerste wedstrijd tegen het
derde van 3-Torens nog weinig van te
zeggen. Een gelijkspel tegen een op
papier toch beduidend sterkere tegen-
stander geeft in ieder geval hoop. 
Het team moet het doen zonder de
naar het tweede team gepromoveerde
Arie Macdaniël en zeker voorlopig ook
zonder de door ziekte uitgeschakelde
Panc Vink. Ook Huibert Looren de
Jong is niet meer beschikbaar evenals
Lotte van der Wouden, die dit seizoen
gekozen heeft voor het vierde (vrijdag)
team van het Goudse Messemaker.
Wel kan teamleider Aad van der Meer
weer een beroep doen op routinier
Teus Boere. Nieuwe teamleden zijn
Stefan Lipschart, Casper de Pijper en
Arie Macdaniël jr. 
De start was goed op 8 oktober. Na
een eerste rondgang leek het team de
openingsfase vrijwel zonder kleer-
scheuren te zijn doorgekomen. Alleen
bij beide laatste borden een pion ach-

terstand. Ton had zijn gambietpion
moeten terugwinnen. Maar dat was
hem niet gelukt. Arie had aanvallende
compensatie voor zijn pionnetje. Bij
Casper een pluspion met op het oog
geen slechte stelling. Wat later echter
toch wat donkere wolken voor De IJs-
sel boven de borden. Bij Stefan werd
zijn nog niet gerokeerde koning via
een open lijn belaagd door torens en
dame. De reddingspogingen kostten
een vol stuk en daarna was het snel
gedaan (0-1). Bij Frans leek de strijd
nog in evenwicht. Hij besloot echter
toch tot een remiseaanbod en zag dit
aangenomen (0,5-1,5). Positiever
nieuws was er van de eerste borden.
Aad had een lastige aanval op de da-
mevleugel weten te pareren en wat te-
genkansen kunnen creëren. Tijd voor
de vredespijp vond ook zijn tegenstan-
der (1-2). Frank had inmiddels een
goede en kansrijke stelling op het
bord. Dat bood perspectief. Minder
goed verging het Casper. Hier waren
de kansen volledig gekeerd. Er was
iets volledig mis gegaan. Materiaalach-
terstand en ook nog een slechte stel-
ling, verlies was onvermijdelijk (1-3).
Beter nieuws van bord zeven. Hier had

Arie met vindingrijke aanvallende ac-
ties zijn tegenstander in het nauw ge-
bracht en een vol stuk buit gemaakt.
De winst werd bekwaam binnenge-
haald (2-3). Naast hem werd Ton in het
nauw gebracht door opmarcherende
pionnen. De koning van zijn tegenstan-
der stond echter lang niet veilig en het
lukte hem via vele schaakjes met
dame en toren het tij te keren. Het ein-
dige met elk en toren en een pion.
Goed genoeg voer remise vonden bei-
den. (2,5-3,5). Dat betekende wel dat
de winstkansen voor het team vrijwel
verkeken waren. De kansen voor Teus
op meer dan remise leken klein en dan
moest Frank nog winnen. Dat laatste
leek er zeker in te zitten toen hij in het
toreneindspel tenslotte als enige nog
een toren had. Wat kan je dan nog
overkomen? Door de klok gaan was
niet aan de orde, maar voor pat moet
je in zulke gevallen altijd oppassen en
inderdaad….(3-4). Gelukkig voor De
IJssel ook een blunder aan bord twee.
Hier overzag de tegenstander van
Teus een zet die een volle toren
kostte, toch 4-4 dus. (Aad)
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verdiend gelijkspel voor de ijssel 3 tegen 3-torens 3

De IJssel 3 1374 3-Torens 3 1478 4 - 4

1. Aad vd Meer 1500 - Rinus vd Linde 1629 ½ - ½
2. Frank Penders 1296 - Egbert Berghout 1709 ½ - ½
3. Teus Boere 1420 - Erik Baumann 1491 1 - 0
4. Frans Dubois 1446 - Erik Smits 1460 ½ - ½
5. Stefan Lipschart 1299 - Arno Verbakel 1426 0 - 1
6. Casper de Pijper - Tony Tang 1411 0 - 1
7. Arie Macdaniël jr - Niek Markus 1404 1 - 0
8. Ton van Smirren 1285 - Rik Veldhuis 1295 ½ - ½

Overige uitslagen:

HZP Schiedam 3      1420 - Papendrecht/Albl. 2 1429 6 - 2
Overschie 3 1483 - CSV 2 1616 2½ - 5½
Spijkenisse 5 1386 - WSV 4 1356 4½ - 3½

schaaktraining: tactiek en denkproces

Op de afgelopen ledenvergadering werd
door Casper de Pijper gevraagd om
meer schaaktraining. Dit omdat de
schaakavond vooral is ingericht om wed-
strijden te spelen en het beter leren
schaken weinig aandacht krijgt. En ook
het bespreken en naspelen van partijen
met een wat sterkere speler lukt slechts
in zeer bescheiden mate. Vervolgens is
in de bestuursvergadering het onderwerp
aan de orde geweest, waarna is voorge-
steld om schaaktraining mogelijk te

maken. Niet door speciale maandagen in
het jaarprogramma op te nemen waarop
schaaktraining wordt gegeven. Veel
leden willen immers liever een partijtje
spelen. Voorgesteld werd om op niet-
maandagen aandacht te gaan besteden
aan schaaktraining. Gedacht werd dan
aan een beperkt aantal avonden per jaar
waarop één van onze topspelers zich
daarvoor beschikbaar stelt.
Het idee werd door de club positief ont-
vangen en Pim te Lintelo bood zich zelfs

direct aan om de gehele schaaktraining
te gaan verzorgen mits er voldoende be-
langstellenden waren. En die waren er.
Al direct boden zich enkele belangstellen-
den aan waardoor de plannen in gang
konden worden gezet. En inmiddels be-
staat de groep die er aan wil gaan deelne-
men uit nagenoeg alle spelers van het
derde team.
Pim begon al snel zijn plannen uiteen te
zetten en in een aantal mails communi-
ceerde hij die met de betrokkenen. Daaruit



werd duidelijk dat hij de schaaktraining wil
concentreren op de tactiek maar voor al
ook op het denkproces tijdens een partij.
Het gedeelte van de tactiek is groten-
deels zelfstudie die een ieder in zijn
eigen tempo kan doorwerken. Het richt
zich op het leren en bestuderen van de
theorie van de verschillende tactische
patronen. Al het materiaal wordt door
hem per e-mail toegestuurd. Als de theo-
rie goed begrepen wordt is het zaak
deze veelvuldig te oefenen zodat het tac-
tisch vermogen getraind wordt waardoor
deze patronen tijdens het spelen van een
partij automatisch herkend gaan worden
en kunnen worden toegepast. Voor het
veelvuldig trainen wordt gebruik gemaakt
van een website, waarop het mogelijk is
om bepaalde tactische thema's te oefe-
nen of juist gemengd. 
Het tweede gedeelte van de training
wordt tijdens de gezamenlijk sessies be-
handeld aan de hand van gespeelde par-
tijen van de deelnemers aan de training.
De training betreft het ‘hoe te denken tij-
dens een partij’. Daarvoor wordt een ge-
structureerd denkproces opgezet dat bij
ELKE zet moet worden toegepast. Door
veelvuldig oefenen tijdens de partijen en
de analyses van de gespeelde partijen
wordt dit dan uiteindelijk een geautomati-
seerd proces. Als dit wordt toegepast zal
het blunders voorkomen, tactische
mogelijk heden niet onbenut laten liggen,
en in stellingen waar tactiek geen directe
rol speelt helpen bij het vinden van
goede zetten die de activiteit van de
eigen stukken vergroot en/of de activiteit
van de vijandelijke stukken verkleind. 
Binnenkort wordt de eerste trainingsses-
sie gepland waarna geprobeerd zal wor-
den maandelijks een sessie te
organiseren. (Mick)
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kantje boord in eerste ronde rsb-beker
Tijdens de loting op de algemene vergadering van de RSB was Maassluis als tegenstander van De IJssel uit de bus geko-
men. Het eerste (en enige) team van Maassluis speelt in de derde klasse, twee klassen lager dan De IJssel en dus van te
voren leek de volgende ronde zeker binnen handbereik. 
Dat bleek op 15 oktober echter niet mee te vallen. Het werd een lange zit. Het eerste punt was voor De IJssel. Léon had het
loperpaar kon een pionnetje in het centrum vangen. Na het afhouden van een aantal tegendreigingen, konden eindelijk de
grote stukken geruild worden, waarbij hij ook nog een stuk voor kwam. Daarna ging het plots mis bij Hans. In een gelijk eind-
spel weigerde de tegenstander remise. Hans verrekende zich vervolgens, waardoor hij alsnog verloor. Pim raakte zijn ge-
vaarlijke vrijpionnen kwijt, terwijl zijn tegenstander de zijne kon houden, dus ook hier een verliespunt. Om gelijk te komen en
het op snelschaken aan te laten komen, moest Frank dus winnen. Daarvoor moest hij de 83 jarige oud-kampioene van Ne-
derland verslaan. Na een lang gelijke stelling kon hij een paar pionnetjes pakken en geholpen door de klok haalde hij het
punt binnen. 
Vier snelschaakpartijen tussen dezelfde tegenstanders moesten vervolgens beslissen wie er door ging naar de volgende
ronde. Hier wisten Pim en Hans wel te scoren, beiden sleepten een remise binnen. Frank en Léon wonnen beiden, waarmee
hier de stand op 3-1 kwam. De IJssel dus door naar de volgende ronde waar De IJssel stuit op Dordecht dat in de RSB com-
petitie een klasse hoger speelt. (Léon/Aad)

Maassluis     1784 - De IJssel  1877 2-2 (1-3)

1. Marcel Bergen  1819 - Pim te Lintelo 1925 1-0 (½ -½)
2. Gert Dijkstra    1860 - Hans Lodeweges 1925 1-0 (½ -½)
3. Corry Vreeken    1757 - Frank Visser  1877 0-1 (0-1)
4. Michael Kroes  1699 - Leon Jacobse 1782 0-1 (0-1)

tussen haakjes: resultaten snelschaak



In het seizoen 2010/11 degradeerde
De IJssel 2 uit de 2e klasse na o.a.
driemaal een 3,5-4,5 en eenmaal 4-4.
Na de eerste twee wedstrijden doemt
dit scenario weer op, tweemaal werd
er nipt verloren. Kansen op meer
waren er wel, maar vrouwe Fortuna
werkte niet echt mee. Hieronder het
relaas van die eerste RSB confronta-
ties.

winstkansen tegen HIA niet 
verzilverd
Ook in het vierde duel op 25 septem-
ber tegen Hendrik Ido Ambacht (HIA)
trok De IJssel 2 niet aan het langste
eind. Eenmaal in 2010/11 werd het 4-4
en zowel in 1998/99, 2006/07 en nu in
2012/13 werd er met 3,5-4,5 verloren.
Het eerste team had minder proble-
men met de hoofdmacht van HIA.
Steeds vlotte overwinningen, 6,5-1,5
(1996/97), 5,5-2,5 (2000/01) en 6-2
(2007/08). Het team beschikt de laat-
ste jaren in Jeroen van Gijzen, John
van Hest en de in 2010 van Zwijn-
drecht gekomen Xander van Doorn
over een aantal topborden die van
weten in de RSB competitie. Tegen De
IJssel noteerde Jeroen van Gijzen
twee nederlagen tegen Jan Even-
groen, maar in 2006 hield hij Henk-Jan
Evengroen op remise en in 2010 won
hij van Leen Boonstra. Xander van
Doorn klopte in 2008 René Ordelman
en in 2010 Rien Duine. Voor John van
Hest waren er overwinningen tegen
Justin Jacobse en Menno van Dijk en
een remise tegen Pim te Lintelo.   
De IJssel 2 werd vorig seizoen met
overmacht kampioen in de 3e klasse
en derhalve mocht het team dit sei-

zoen aantreden in de 2e klasse. De
eerste wedstrijd tegen de hoofdmacht
van HIA met vorig seizoen een tweede
plaats in deze klasse was een goed
graadmeter of De IJssel 2 zich in deze
klasse staande kan houden. Bij De IJs-
sel ontbrak de vakantie vierende Mick
van den Berg en bij HIA de zieke Aar-
noudse. Arie Macdaniël, vorig seizoen
nog veelvuldig invaller, is nu vast
teamlid. HIA was versterkt met de
weer van Ridderkerk terugkeerde Ed
van de Geer. 
Geen snelle remises was de opdracht
van teamleider Rien Duine, maar de
hoogste borden mochten daar wat
soepeler mee omgaan. Dat deden zij
ook, achteraf misschien we te soepel.
Gerard zette een gambiet op het bord
waar zijn tegenstander het knap moei-
lijk mee had. Hij behield niet alleen de
gambietpion, maar veroverde er nog
een tweede bij. Nadat zijn tegenstan-
der tweemaal eerder een remise aan-
bod had afgewezen bood die nu zelf
remise aan. Aangenomen door Ge-
rard, maar achteraf gezien had door-
spelen de kansen op een beter
eindresultaat vergroot. Dat gold even-
eens voor het eerste bord waar de te-
genstander van Menno de nodige
problemen had met de opening en ge-
lijktijdig de vrede werd getekend.
Vooraf gezien voor beiden een prima
resultaat, maar achteraf …..Bij meer
borden ging het goed. Arie had een
kwaliteit buit gemaakt en hield in het
eindspel, waarin bijna alle resterende
pionnen sneuvelden, nog een laatste
pion over. Genoeg om te promoveren.
Goede berichten ook van bord zes
waar de tegenstander van Leen, vorig

seizoen topscorer bij HIA, zijn stelling
overschatte en door Leen vakkundig
werd ingemaakt. Minder voor De IJssel
ging het aan het laatste bord waar
beide invallers elkaar bekampten. Aad
kwam een pion in het voordeel, maar
na een foutje keerden de kansen. Hij
verspeelde een stuk door een niet ge-
zien tussenschaakje en raakte vervol-
gens in de verdrukking door een
oprukkend pionnencentrum. Niet meer
te houden en dus 2-3. Kansen waren
er ook bij Sjaak. Het ging echter mis in
het eindspel. Met elk nog twee lopers
op het bord en zes pionnen bleek de
twee tegen een van zijn tegenstander
sterker dan de vijf tegen vier van
Sjaak. Met name toen Sjaak toeliet dat
hij met zijn lopers het te hulp schieten
van de koning kon verhinderen. Er
moest een loper geofferd worden en
dus werd de 3-3 onvermijdelijk. Kan-
sen waren er eveneens bij Rien. Dank-
zij goed verdedigingswerk was hij aan
de druk van zijn tegenstander ontsnapt
en had een eindspel met plus pion op
het bord gekregen. Met elk loper plus
toren en twee tegen een pionnen was
het zeker niet eenvoudig. Een belang-
rijke rol speelde ook de beschikbare
bedenktijd, met nog twee minuten op
de klok werd het remiseaanbod aange-
nomen. Vrijwel gelijktijdig sneuvelde
Aad aan het derde bord. In een hem
onbekende variant van het Albin’s te-
gengambiet had hij lang stand gehou-
den. Een dubbele aanval op de
koningsstelling via diagonaal en met
zware stukken bezette openlijn bleek
uiteindelijk niet meer te pareren. Eind-
resultaat een 4,5-3,5, een achteraf
toch wat zure nederlaag. (Aad)
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weer een seizoen van ‘net niet’ voor de ijssel 2?

Hendrik Ido Ambacht 1 1745 - De IJssel 2 1634 4½ - 3½

1 Xander van Doorn 1835 - Menno van Dijk 1612 ½ - ½
2 Jeroen van Gijzen 1948 - Gerard vd Wouden 1727 ½ - ½
3 John van Hest 1731 - Aad vd Berg 1637 1 - 0
4 Piet vd Berg 1584 - Rien Duine 1678 ½ - ½
5 Ed vd Geer 1768 - Sjaak in 't Veld 1641 1 - 0
6 Aart Burggraaff 1773 - Leen Boonstra 1672 0 - 1
7 Piet de Jonge 1648 - Arie Macdaniël 1604 0 - 1
8 Klaas Bax 1669 - Aad vd Meer 1500 1 - 0

nipt verlies tegen so rotterdam 5
Het vijfde team van SO Rotterdam
speelt al meerdere jaren in vrijwel de-
zelfde samenstelling. Kopman is Adri
Helfrich, in de schaakwereld bekend
als simultaangever en Nederlands re-
cordhouder wat betreft aantal simul-
taanpartijen (740). Twee jaar geleden
kreeg hij gezelschap van Wim de Paus
die het spelen in hogere teams voor

gezien hield. Ook Hagenaar Thomas
van Walsum is sinds enkele jaren een
versterking die er mag zijn. Naast deze
sterke toppers met ratings van 1800
en hoger wordt het team aangevuld
met vijf leden met ratings in de vijftien
en zestien honderd. In het seizoen
2007/08 verloor De IJssel 2, toen nog
met Frank Visser en Ad Multem aan de
eerste borden, met 3,5-4,5 en in het

seizoen 2010/11 werd er door De IJs-
sel 3 kansloos 0-8 verloren.  
Ook ditmaal op 15 oktober speelde het
team, zoals verwacht, weer met hun
drie sterke topborden. Ook al hadden
die, wat ook wel gebeurd, op andere
plaatsen in het team kunnen spelen.
Het was dus bikkelen voor Mick, Ge-
rard en Aad (vdB). Bij Mick werd er al
snel veel afgeruild en kwam er een ge-



SO Rotterdam 5 1668 - De IJssel 2 1650 4½ - 3½

1. Adri Helfrich 1929 - Mick vd Berg 1743 1 - 0
2. Wim de Paus 1928 - Gerard vd Wouden 1727 ½ - ½
3. Thomas van Walsum 1799 - Aad vd Berg 1637 1 - 0
4. Rens Sliedrecht 1671 - Rien Duine 1678 ½ - ½
5. Gunjan vd Neut 1450 - Sjaak in 't Veld 1641 0 - 1
6. Dimphie Heijmans 1518 - Leen Boonstra 1672 0 - 1
7. Rob Salomons 1517 - Arie Macdaniël 1604 1 - 0
8. Jan Timmerhuis 1531 - Aad vd Meer 1500 ½ - ½

stand na de tweede ronde

klasse 2A mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Fianchetto 2 4 12½ xx . . . . . 6 6½
2. Krimpen a/d IJssel 3 4 9 . xx . . 4½ . 4½ .
3. Papendrecht/Albl. 1 3 10½ . . xx 4 . . . 6½
4. HI Ambacht 1 3 8½ . . 4 xx . 4½ . .
5. SO Rotterdam 5 2 8 . 3½ . . xx 4½ . .
6. De IJssel 2     0 7 . . . 3½ 3½ xx . .
7. RSR Ivoren Toren 5 0 5½ 2 3½ . . . . xx .
8. Erasmus 3 0 3 1½ . 1½ . . . . xx
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lijkstaand eindspel met toren plus aan
weerszijden van het boord een twee
tegen een pionnen stelling. Een boei-
end eindspel waar de Rotterdammer
voor de winst ging. Mick gaf het niet
cadeau, maar het was zorgvuldig ma-
noeuvreren. Ergens heeft hij misge-
tast, want zijn tegenstander wist een
pion buit te maken en pakte uiteindelijk
toch de winst (zie pag.24). Ook Gerard
bood prima tegenstand, maar kwam
gaandeweg toch wat minder te staan.
De tegenstander leek met een bezette
open h-lijn op de koningsstelling de
beste papieren te hebben. Een remise-
aanbod op de 20e zet werd echter
toch aangenomen, een meevaller. Aad
moest optornen tegen een solide Hol-
landse verdediging. Dat ging lang
goed, maar te verdedigende zetten
hielpen de tegenstander in het zadel.
Toen er ook nog de nodige slechte zet-
ten bij kwamen ging het snel mis. Al
had hij nog kunnen profiteren van de
volgende blunder, maar dat werd pas
bij de huisanalyse ontdekt:

Stelling na de 21e  zet van wit.  Tegen-
stander Van Walsum (zwart) is op jacht
naar het paard op c3 en speelt hier
21…Pd5? Met 22.Pxe4! had wit zich
met voordeel uit deze netelige positie
kunnen redden: 22…Dxe1 23.Pxf6
Pxf6 24.Txe1. Helaas niet gezien dus,
in plaats daarvan speelde Aad 22.Pa4
en na 22…Dxe1 23.Txe1 b5 kwam het
paard op a4 in grote problemen. 

Voor de punten was vooral gerekend
op de overige borden. Bij Aad (vdM),
opnieuw invaller nu voor Menno van
Dijk, bleef het bij een halfje. Zijn tegen-
stander had met dat doel achter het
bord plaats genomen en bereikte met
snel afruilwerk zijn beoogde doel. Veel
beter ging het bij Sjaak en Leen. Sjaak
kwam een gezonde pion voor en toen
hij de nodige stukken kon afruilen mar-
cheerde die naar de winst. Leen was
opnieuw prima op dreef, alhoewel hij
volgens de SO Rotterdam website een
stuk had kunnen verliezen. Maar dat
werd niet gezien en ook hier werd de
winst gedecideerd binnengehaald.
Minder ging het bij Arie, een mis hit
zorgde voor een nare penning en uit-
eindelijk stukverlies. Een gelijkspel had
er wellicht nog in gezeten, maar dan
had Rien meer bedenktijd moeten heb-
ben. Hij had wel een winststelling op
het bord, maar helaas nog maar een
minuut op de klok. Te weinig om die
winst ook te kunnen binnenhalen.
Weer een 3,5-4,5 nederlaag en op-
nieuw net geen punten. (Aad)

ledenvaria
In tegenstelling tot eerdere berichten (jaarverslag) heeft Frank van de Pavoordt toch besloten om ook lid te blijven van De IJssel. Een
nieuw gezicht is Wim Mulder uit Ouderkerk aan de IJssel. Wim is geen onbekende bij De IJssel. Hij behoort al jaren tot de deelnemers
aan het VINK Top 12-toernooi. Dat doet hij dan namens WSV of Nieuwerkerk a/d IJssel, verenigingen waar hij eveneens als lid staat inge-
schreven. Voor WSV neemt hij deel aan de RSB-competitie. Voor zowel Frank als Wim is het bij De IJssel een dubbellidmaatschap. 
Afmeldingen zijn er ook. Hans Kortrijk is druk met zijn kroost en heeft het schaakbord voorlopig aan de wilgen gehangen. Als het weer wat
rustiger wordt zien we hem zeker terug, laat hij weten. 
Nieuwe leden bij de jeugd: Lipschart nummer drie, Oliver, Storm Groenewegen, Milan van Ek en Anouar Karroumi. Niet meer van de partij
zijn Luuk Hoogeveen, de Boskopers Tim van der Lans en Kevin Steenbergen en voormalig jeugdkampioen Marten Evengroen. Ook hij
houdt het schaken in clubverband voor gezien. Zaalvoetbal wordt op de maandagavond zijn eerste keus. Helemaal ten einde is de band
tussen de familie Evengroen en De IJssel daarmee echter niet, vader Jan meldde zich tegelijkertijd aan als donateur.

Lange tijd afwezig is Panc Vink. Hij is getroffen door de ziekte van Kahler en wordt daarvoor intensief behandeld. Hij is optimistisch en
hoopt bij het invitatietoernooi weer aanwezig te zijn. Vanaf deze plaats een voorspoedig herstel toegewenst. Ook zijn broer, Jan Vink, zat
in de lappenmand. Hij werd geveld door een hartaanval. Inmiddels is hij daarvan weer hersteld en dus is hij weer regelmatig achter het
schaakbord te vinden.
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Mick vd Berg-Adri Helfrich

In de partij tussen de twee eerste
bordspelers in de wedstrijd tussen
SO Rotterdam 5 en De IJssel 2
stond al na 19 zetten het volgende
eindspel op, het bord:

Daar gingen beiden eens voor zit-
ten en dat leidde na 20.Tfc1 g5
21.f3 Tae8 22.Te1 e5 23.e4 dxe4
24.fxe4 exd4 25.cxd4 Tf4 26.Tab1
b6 27.Tbc1 Tfxe4 28.Txe4 Txe4
29.Txc6 Txd4 30.Txh6+ Kg7
31.Te6 tot de volgende stand:

Het vervolg vraagt eigenlijk om
commentaar van een eindspeldes-
kundige. Bij gebrek hieraan bij de
redactie is volstaan met hier en
daar wat suggesties voor mogelijk
betere voortzettingen. 
Zwart wilde van remise niet weten,
maar waren er wel winstkansen
voor hem? 31…..Kf7 32.Te2 Kf6
33.Kf2 b5 34.Tc2 Td5 35.Ke3 Ke5
36.h3 b4 37. g3 Geeft zwart wat
meer kansen. Na 37.Tc4 lijkt er van
enig voordeel voor zwart nauwelijks
sprake. 37…Ta5 38.Tb2 (Kf3?)
Ta3+ 39.Tb3 Ta4 40.h4 g4

41.Kd3? ‘Deze zet was eigenlijk
een beetje een black-out want ik
dacht dat ik a3 zou kunnen spelen.
En toen ik vervolgens zag dat het
niet kon stond ik min of meer verlo-
ren’ aldus Mick. Een goed alterna-
tief lijkt 41.Tb2. De winstweg is dan
nog een heel karwei voor zwart, bij-
voorbeeld 41… a5 42.Kf2 Ta3
43.Te2+ Kf6 (43...Kd5 44.Td2+ Ke4
45.Te2+ Kf5 46.Tb2) 44.Tb2 Kg7
45.Kg2 Kg6 46.Kf2 Kh5 47.Kg2 etc.
Na de tekstzet waren de kansen
wel verkeken en won zwart gemak-
kelijk. 41...a5 42.Kc4 Txa2 43.Kb5
Kd4 44.h5 Ke5 45.Te3+ Kf5 46.h6
Kg6 47.Te6+ Kh7 48.Te4 b3 (0–1).
(Aad)

ten onder in een uitgemolken eindspel

nog veel kanshebbers voor de clubtitel

De clubcompetitie telt dit schaakseizoen
30 deelnemers. Een aantal van hen kwa-
men echter (nog) niet of nauwelijks in
actie. Ad Multem speelt de eerste peri-
ode van zeven wedstrijden niet mee en
ook Ronald Mandersloot speelde nog
geen partij. Bij hem zijn het met name
beroepsbezigheden die het schaken
dwars zitten. Bij Lotte van der Wouden,
voorgaande jaren een trouwe deel -
neemster, moeten de schaakpaarden wij-
ken voor haar echte paard. Dat heeft
verzorging nodig en dat is niet te combi-
neren met het bezoeken van de club-
avond. Bij een aantal deelnemers waren
het voorts late vakanties, ziekte en de
deelname aan de teamwedstrijden die
leidden tot een nog gering aantal compe-
titiewedstrijden. De helft van het aantal
deelnemers waren drie of meer speel -
ronden afwezig. 
De stand geeft mede daardoor nog geen
reëel beeld van krachtsverhoudingen in
het deelnemersveld. De toppers zijn wel
al weer boven aan de ranglijst te vinden.

Met uitzondering van de winstpartij van
Léon Jacobse tegen Pim te Lintelo bleef
het bij onderlinge remises. Léon gaat
daardoor na zes ronden aan de leiding,
maar de puntenverschillen zijn gering.
Nieuwkomer Wim Mulder startte met ne-
derlagen Frank Visser en Gerard van der
Wouden, maar vier winstpartijen op rij
brachten hem terug bij de kopgroep. Met
tweemaal winst en remise doet Gerard
voorlopig goed mee in de top en behoort
ook hij nog tot de kanshebbers voor de
clubtitel. Bij de subtoppers een mooie
positie voor de nog ongeslagen Stefan
Lipschart met name dankzij prima winst-
partijen tegen Leen Boonstra en Aad van
den Berg. Ook de nog ongeslagen Arie
Macdaniël sr ging goed van start. Rien
Duine stuitte op nederlagen tegen Wim
en Gerard, maar boekte wel een opval-
lende tien zetten winst tegen Mick van
den Berg. Met twee uit twee een vee l -
belovende competitiestart voor Ton van
Smirren en Jan Vink. Voorlopig goed
voor een goede klassering. Dat kan niet

worden gezegd van de IJssselsecretaris,
geen enkele winst en tweemaal verlies,
dat moet beter. Dat geldt ook voor Mick
met een nog magere score van een half
uit drie en voor Leen bij wie de externe
resultaten de interne duidelijk overtreffen.
Arie Macdaniël jr ging prima van start,
maar zakte na nederlagen tegen Teus
Boere en Jan Vink de nodige plaatsen op
de ranglijst. Jan van den Dorpel en de bij
de senioren debuterende Harm Hooge-
veen zitten hem nu dicht op de hielen.
De jeugdkampioen liet zien dat hij de
staartgroep wel de baas kan, het wordt
nu tijd voor de middenmoters. Met een
score van twee uit vijf timmeren Teus
Boere en Casper de Pijper niet aan de
weg. Casper zag goede stellingen de
mist in gaan, wellicht helpt de schaak -
training de kansen te benutten. In de
staartgroep moeten de punten vooral uit
de onderlinge partijen komen. Willem
Schouten was hier met winst tegen 
Maikel Terlouw en Bastiaan Rietveld
spekkoper.



Stand na de 6e ronde:

gr resultaten ronde 1 t/m 6 gt avc na club waarde totaal

rating cijfer score

1. Léon Jacobse (LJ) A HL ½, PL 1, FV ½ 2x 1x 1802 77 316

2. Frank Visser (FV) A WM 1, PL ½, LJ ½ 2x 1x 1811 77 312

3. Gerard vd Wouden (GW) A MB ½, WM 1, RD 1, HL ½ 1x 1x 1771 73 309

4. Hans Lodeweges (HL) A PL ½, LJ ½, GW ½ 2x 1x 1792 76 289

5. Wim Mulder (WM) A FV 0, GW 0, RD 1, MB 1, AB 1, SV 1 1760 72 285

6. Pim te Lintelo (PL) A HL ½, FV ½, LJ 0 2x 1x 1778 74 263

7. Stefan Lipschart (SL) C AMC ½, AvM ½, LB 1, AB 1 1x 1x 1622 60 257

8. Arie Macdaniël (AMC) B SL ½, LB ½, TB 1, AB ½, AvM 1 1x 1626 60 243

9. Rien Duine (RD) B LB 1, AB ½, WM 0, GW 0, MB 1 1x 1651 62 230

10. Aad vd Meer (AvM) C FP 1, SL ½, AMC 0 3x 1538 54 217

11. Sjaak in 't Veld (SV) B AB ½, LB ½, LW 1, WM 0 2x 1599 58 209

12. Ad Multem (AM) A 1x 5x 1689 66 209

13. Ton van Smirren (TS) D JD 1, WS 1 3x 1x 1426 46 203

14. Aad vd Berg (AB) B RD ½, SV ½, AMC ½, WM 0, SL 0 1x 1574 56 201

15. Jan Vink (JV) D HH 1, AMCj 1 4x 1544 54 201

16. Ronald Mandersloot (RM) A 6x 1744 71 198

17. Leen Boonstra (LB) B RD 0, AMC ½, AMCj ½, SV ½, SL 0, CP 1 1551 55 197

18. Arie Macdaniël jr (AMCj) C CP 1, FD 1, LB ½, TB 0, JV 0 1x 1455 48 191

19. Harm Hoogeveen (HH) D BR 1, JD ½, WS 1, JV 0, PK 1 1x 1402 45 186

20. Mick vd Berg (MB) B GW ½, WM 0, RD 0 3x 1615 59 184

21. Jan vd Dorpel (JD) D TS 0, HH ½, CP 1, WS 1, TB ½ 1x 1432 46 184

22. Teus Boere (TB) C FD ½, CP 0, AMC 0, AMCj 1, JD ½ 1x 1403 45 173

23. Casper de Pijper (CP) C AMCj 0, TB 1, JD 0, BR 1, LB 0 1x 1410 45 160

24. Frank Penders (FP) C AvM 0 2x 3x 1477 49 156

25. Lotte vd Wouden (LW) D SV 0 5x 1533 53 149

26. Frans Dubois (FD) C TB ½, AMCj 0 2x 2x 1395 44 148

27. Willem Schouten (WS) D TS 0, HH 0, JD 0, MT 1, BR 1 1x 1333 41 138

28. Peter Koolmees (PK) D MT 0, BR 1, HH 0 2x 1x 1285 38 132

29. Maikel Terlouw (MT) D PK 1, BR 0, WS 0 3x 1238 36 118

30. Bastiaan Rietveld (BR) D HH 0, PK 0, MT 1, CP 0, WS 0 1x 1255 37 118

gt=geen tegenstander, avc=afwezig voor club, na=niet aanwezig
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geen verrassingen in eerste ronde 
k.o. bekertoernooi
Dertig namen van deelnemers telde de
loterij die de duels voor de eerste
ronde om de k.o. beker van dit seizoen
moest bepalen. Hoewel de kans dat
kanshebbers elkaar al in de eerste
ronden treffen behoorlijk groot is, was
dit nu niet het geval. Wel een aantal
duels met grote krachtsverschillen. 
Dat resulteerde op de speelavond in
snelle winstpartijen voor Pim te Lintelo
tegen Frank Penders, Aad van den
Berg tegen Maikel Terlouw, Ronald
Mandersloot tegen Peter Koolmees,
Ad Multem tegen Willem Schouten en
Léon Jacobse tegen Arie Macdaniël jr.
Ook Frank Visser had tegen Jan Vink
niet lang werk. Daar droeg het vlotte
speeltempo wel toe bij, want Jan bood
goed tegenstand en ging pas in het
eindspel onderuit. Aad van der Meer
sneuvelde tegen Gerard van der Wou-
den. Hij werd vanaf de opening onder
druk gezet en slaagde er niet in de ba-
kens te verzetten. Een matcombinatie
ongeveer midden op het bord besliste

tenslotte de partij. Jan van den Dorpel
liet zich niet verrassen door Harm
Hoogeveen en dat was ook het geval
voor Casper de Pijper tegen Bastiaan
Rietveld. In de drie resterende partijen
ging het lang gelijk op. Sjaak in ’t Veld
was kort daarvoor in de competitie
door tegenstander Wim Mulder van het
bord geveegd. Hij had zijn huiswerk
goed gedaan en bood nu prima tegen-
stand. Het eindigde in een pionnen-
eindspel met elk een paard waarin
Wim, na ruil van de paarden, dankzij
iets beter gepositioneerde pionnen de
winst kon binnenhalen. Teus Boere
hield tegen Stefan Lipschart zijn verde-
diging goed op orde en profiteerde ver-
volgens van een misser van Stefan die
hem niet alleen stukwinst maar ook
een winnende aanval opleverde. De
klapper van de avond was het schaak-
gevecht tussen Mick van den Berg en
Arie Macdaniël. Mick leek aanvankelijk
de beste papieren te hebben, maar
Arie kwam in het middenspel goed

terug. Vervolgens veroverde Mick in
het eindspel een pionnetje en had toen
opnieuw de beste kansen. Hij zag de
winstweg echter niet en er werd beslo-
ten tot remise. Vijf minuten partijtjes
moesten toen de beslissing brengen.
Na er elk een gewonnen te hebben
was Mick in de beslissende derde de
gelukkigste. 
Naast de winnaars gingen ook Leen
Boonstra en Hans Lodeweges, die
waren vrijgeloot, naar de volgende
ronde. Dat was ook het geval voor
Rien Duine en Frans Dubois, hun te-
genstanders Ton van Smirren en Lotte
van der Wouden, lieten verstek gaan.



Het jeugdschaak is weer gestart. Ook nu
weer onder leiding van Gerard van der
Wouden met assistentie van Sjaak in ’t Veld
en Ton van Smirren en administratieve be-
geleiding van Mick van den Berg. Voorts
schuiven bij de schaaklessen regelmatig
een aantal oudere schakers aan zoals Arie
Macdaniël jr, Hans Lodeweges en Jan Vink. 
Bij de deelnemers aan de jeugdcompetitie
zijn een aantal vertrouwde gezichten ver-
dwenen. Jeugdkampioen Harm Hoogeveen
verhuisde naar de seniorencompetitie en
Storm Revet, Carl Schiebroek, Kim de Ri-
vecourt, Luuk Hoogeveen en de Boskopers
Tim van der Lans en Kevin Steenbergen
hielden het schaken voor gezien. Nieuwe
gezichten zijn er ook, Oliver Lipschart en
Storm Groenewegen. 

De competitie ziet er dit seizoen wat anders
uit, die wordt weer in één groep gespeeld
en niet in twee zoals in het voorgaande sei-
zoen. Na het vertrek van Harm en Storm
zijn Tobias, Neal en Martijn nu de grootste
kanshebbers voor de clubtitel bij de jeugd.
Na zes ronden voeren zij de ranglijst aan
met Tobias als nummer een. Hij verspeelde
slechts een enkel halfje tegen Neal toen hij
zijn dame verspeelde, maar de partij toch
nog remise hield. In een tweede partij tegen
Tobias dolf Neal wel het onderspit, tot nu
toe zijn enige nederlaag. Met een neder-
laag tegen Neal eveneens eenmaal verlies
voor Martijn. Nummer vier, Jent, kan mis-
schien nog aanhaken bij de toppers. Dan
zal hij ze wel moeten kloppen. Vervolgens
op de plaatsen 5 tot en met 11 een grote

middengroep die wordt aangevoerd door
Silvan, de winnaar van de B-groep van
vorig seizoen. Voor geen van hen was er
succes tegen de toppers. De winstpunten
werden vooral veroverd tegen tegenstan-
ders uit de onderste helft van de ranglijst.
Een opvallend goed debuut van Oliver die
alleen nog maar verloor van Jent. Vervol-
gens een nog grote staartgroep met nog
geringe puntenverschillen. Voor Ramon, Je-
roen en Max zijn er zeker perspectieven
voor een hogere klassering. Het hangt ook
wat af van de tegenstanders. Vooral Jeroen
trof het niet met drie tegenstanders uit de
top. Er vielen hier nogal wat remises te no-
teren met ‘pat’ als belangrijkste oorzaak.
Misschien moet de jeugdleider daar maar
eens een extra lesje aan wijden. 
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jeugdschakers in de slag om vacante clubtitel

De stand na dezes speelronden:
Cat Resultaten ronder 1 t/m t gt na score

1. Tobias Lipschart (TL) F NT ½, SS 1, JP 1, NT 1, PA 1 1x 158,0
2. Neal Twigt (NT) D TL ½, JP 1, MN 1, TL ), MK 1, SB 1 139,0
3. Martijn van Noort (MN) E JI 1, MK 1, NT 0, SB 1, SS 1 138,7
4. Jent Immelman (JI) D MN 0, MV 1, SB 0, MV 1,OL 1, SS 1 105,0
5. Silvan de Berg (SB) D MK 0, JJ 1, JI 1, MN 0, JP 1, NT 0 87,0
6. Pascal Admiraal (PA) F MV ½, TL 0, BR 1 1x 2x 86,2
7. Oliver Lipschart (OL) H SG 1, RE ½, SG 1, ME 1, JI 0, RR 1 83,5
8. Sjoerd Steenbergen (SS) F JV 1, TL 0, BR 1, RR 1, MN 0, JI 0 78,0
9. Bink Revet (BR) F RE 1, AK 1, SS 0, ME 1, PA 0 1x 76,0
10. Mohammed Karroumi (MK) D SB 1, MN 0, NT 0 3x 71,0
11. Rijk Revet (RR) E JP 0, JD 1, ME 1, SS 0, RE 1, OL 0 66,0
12. Ramon van EK (RE) C BR 0, OL ½, AK 1, JD 1, RR 0, JP ½ 59,0
13. Jeroen Pons (JP) D RR 1, NT 0, TL 0, JV 1, SB 0, RE ½ 56,5
14. Max van Vuuren (MV) D PA ½, JI 0, JI 0, NE 1 2x 52,8
15. Milan van EK (ME) E TK 1, NE ½, RR 0, OL 0, BR 0, JJ 1 51,5
16. Jelt Jongsma (JJ) F JD ½, SB 0, NE 1, ME 0 2x 45,2
17. Tarik Karroumi (TK) H ME 0, SG 1, AK ½ 3x 42,0
18. Nadir Essakali (NE) D ME ½, JJ 0, AK ½, MV 0, AK ½ 1x 34,8
19. Annouar Karroumi (AK) H BR 0, RE 1, NE ½, TK  ½, NE ½ 33,3
20. Storm Groenewegen (SG) H OL 0, TK 0, OL 0, JD ½, NaE ½ 1x 32,5
21. Nasim Essakali (NaE) E SG 0 5x 32,0
22. Joram Dul (JD) G JJ ½, RR 0, RE 0, SG ½, JV 0 1x 27,2
23. Joppe in 't Veld (JV) F SS 0, JP 0, JD 1 3x 27,0

Op het programma bij de jeugd staat dit seizoen ook een snelschaakcompetitie. In groepen van maximaal zes deelnemers spelen allen
eenmaal tegen elkaar.  De resultaten van de eerste wedstrijd:
A. Neal 4½, Tobias 4, Martijn 3, Pascal 2, Sjoerd 1½, Mohammed 0.
B. Silvan, Jent en Bink 3½, Jeroen en Rijk 1, Oliver 0.
C. Ramon 3½, Joppe 3, Max 2, Joram 1½, Milan en Jelt 1.
D. Nadir 3, Tarik 1½, Storm 1, Anouar ½.

weer handhaving tweede klasse in tweede ronde groene hart cup

Het jeugdteam van De IJssel (Harm Hoogeveen, Tobias Lipschart, Neal Twigt, Martijn van Noort) slaagde er op 26 oktober
ook in de tweede ronde van de Groene Hart Cup in om zich in de tweede klasse te handhaven. De extra training door Ber-
nard Evengroen heeft kennelijk succes. Het was opnieuw net aan. In de eerste speelronde dolf het team met 1,5-2,5 het on-
derspit tegen CSV uit Capelle a/d IJssel en ook in de tweede speelronde tegen DSC uit Delft ging het mis. Om degradatie te voorkomen,
moest toen gewonnen worden van Sliedrecht 2. ‘De jongens hadden dat kennelijk goed begrepen want ze begonnen allemaal sterk aan hun
partij’, aldus teamleider Stefan Lipschart. ‘Martijn haalde als eerste het volle punt binnen nadat hij met twee dames de tegenstander mat
had gezet. Neal speelde ook sterk en in een gelijke stelling werd het remise door zetherhaling. Tobias had een gelijkwaardige tegenstander
die de pech had dat hij de dame weggaf. Tobias gaf deze voorsprong niet meer uit handen en won. Harm (bord 1) speelde een spectacu-
laire partij waarbij het uiteindelijke remise werd doordat de scheidsrechter moest ingrijpen. Zijn tegenstander had twee stukken omgegooid
maar deze niet meer recht gezet en claimde dat Harm door zijn vlag was gegaan. Op het moment dat ik de klok bekeek zag ik allebei de
klokken op nul staan. Een terechte beslissing naar mijn idee.’ (Stefan/Aad)

Einduitslag: 
1 2 3 4 mp bp

1. DSC 1 xx 2 3 4 5 9
2. CSV 1 2 xx 2½ 3 5 7½
3. De IJssel 1 1½ xx 3 2 5½
4. Sliedrecht 2 0 1 1 xx 0 2
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‘Voetbaltelling vloert Carlsen’ meldde Gert
Ligterink in zijn rubriek in de Volkskrant van
11 augustus. ‘Als het toernooi van Biel in
Moskou, Wijk aan Zee of Dortmund was ge-
houden, zou Magnus Carlsen een nieuwe
triomf aan zijn erelijst hebben toegevoegd.
Met een score van 7 uit 10, bereikt na vier
winstpartijen en zes remises, had hij im-
mers een half punt meer dan de Chinees
Wang Hao die zesmaal won, eenmaal re-
mise maakte en drie partijen verloor. Maar
in Biel ontving Wang de hoofdprijs. Dankzij
de voetbaltelling, die 3 punten toekent aan
een overwinning en 1 aan een remise, be-
haalde Wang 19 punten en Carlsen 18. De
verdedigers van de klassieke waarden van
het schaakspel hadden geen goed woord
over voor deze afloop, maar Carlsen haalde
zijn schouders op en zei dat de regels nu
eenmaal zo waren afgesproken. Carlsen
zal hebben teruggedacht aan de London
Chess Classic in 2010, waarin ook de voet-
baltelling gold. Hij eindigde toen op de ge-
deelde eerste plaats naast Anand en
McShane, van wie hij in de onderlinge par-
tijen verloor. Toch werd hij als eerste prijs-
winnaar gehuldigd dankzij zijn vier
winstpartijen tegen de andere deelnemers.
lk ben geen voorstander van de voetbaltel-
ling, maar als mocht worden besloten dat
die voortaan in (gesloten) toernooien van
toepassing is, valt daarmee te leven. Maar
dan wel in alle toernooien en niet nu eens
wel en een andere keer weer niet. Elke
vorm van competitie is gebaat bij transpa-
rantie en uniforme regels.’ Met een derde
plaats en alleen twee nederlagen tegen
Wang Hao noteerde Giri een prima resul-
taat in deze dubbelrondige zeskamp. 

Samir Akrawi heeft het schaken niet opge-
geven. De FIDE ratinglijst meldt zijn deel-
name aan het nationale
clubkampioenschap van Irak (24th IRAQI
Clubs Championship 2012) in de periode 1-
3-2012 tot 21-4-2012. Hij staat bij de FIDE
nog steeds geregistreerd als lid van de Ne-
derlandse Schaakfederatie. 

Oud-wereldkampioen schaken Garri Kaspa-
rov en een bekend oppositieleider in Rus-
land werd op 17 augustus  opgepakt buiten
de rechtbank waar de punkgroep Pussy
Riot werd veroordeeld. De schaker zou
daar een agent hebben gebeten. Kasparov
ontkent dat ten stelligste. „Ik moet van de
dokter minder rood vlees eten”, zegt hij
schertsend. „Ik zou niemand bijten met een
lagere rang dan generaal.” Hij meent dat
agenten hem hebben gestompt. 
Tot ieders verrassing werd hij echter vrijge-
sproken van de aanklacht voor het houden
van een houden van een demonstratie zon-
der toestemming. De rechter geloofde
agenten niet, die in getuigenverklaringen
zeiden dat de vroegere topschaker politieke
leuzen had geroepen. 'Voor de eerste keer
heeft de rechtbank het bewijs van agenten
in uniform niet geaccepteerd, wat elke dag
in andere rechtbanken gebeurt. Dit besluit
zal veel mensen in vergelijkbare omstandig-
heden helpen', aldus Kasparov. Het bijten
van de agent is nog in onderzoek. Als hij

daarvoor wordt veroordeeld, kan hij tot 5
jaar celstraf krijgen. De schaakgrootmees-
ter ontkent en heeft de agent aangeklaagd
voor smaad. (ANP 17/8, 24/8)

Vrijwel gelijktijdig met de arrestatie van
Kasparov kwam ook een andere oud-we-
reldkampioen in het nieuws. In een inter-
view in een Russisch dagblad liet Boris
Spasski weten dat hij gevlucht was uit zijn
huis in Parijs waar hij de laatste twee jaar
als een gevangene had geleefd. In septem-
ber 2010 was hij bij en bezoek aan  Moskou
getroffen door een attaque waardoor hij ge-
deeltelijk verlamd was geraakt. Zo gauw
zijn conditie dat toeliet was hij voor verdere
medische behandeling teruggekeerd naar
Frankrijk waar hij al jaren woonde. Daarna
werd nauwelijks iets meer van hem verno-
men. Het bleek nu dat hij nauwelijks medi-
sche verzorging had gekregen en volledig
van de buitenwereld was geïsoleerd. Hoe-
wel niet bij name genoemd was het duide-
lijk dat hij gevlucht was voor zijn vrouw
Marina. Met hulp van een paar vrienden
was hij uit zijn huis naar de Russische am-
bassade gebracht. Omdat zowel zijn Russi-
sche als Franse paspoort verdwenen
waren, werd hij aldaar werd hij voorzien van
de nodige papieren om naar Rusland te rei-
zen. In een kliniek in Moskou werkt hij nu
aan zijn herstel. (NIC 2012/6) 

In augustus vonden in Lille in Frankrijk de
tweede World Mind Sport Games plaats.
Een soort olympiade voor denksporten met
als onderdelen bridge, dammen, go, scha-
ken en Xiangqi (Chinees schaak). Hoewel
schaken wel op het programma stond, bleef
het bij een enkel simultaantoernooi. Reeds
in december 2011 organiseerden de scha-
kers in Beijing hun eigen World Games.
Gezien de reactie van Harm Wiersma in
zijn damrubriek in de Telegraaf van 18 au-
gustus wellicht een verstandig besluit. ‘Het
onderdeel dammen van de WMSG’, aldus
Wiersma, ‘is niet veel ander dan een zo-
merdamtoernooi met idiote regels.’ Voor de
website had hij ook weinig goede woorden:
‘Die laat vrijwel alleen de foto’s zien van
vier jaar geleden. Een website die vanaf het
begin lastig toegankelijk is geweest bij het
vermelden van relevante informatie. Zo is
het volslagen onzin dat de denksporters
wereldwijs 500 miljoen beoefenaars heb-
ben. Bij ieder product dat ‘verkocht’ wordt,
moet de basisinformatie op zijn minst volle-
dig correct zijn. De enige denksport die het
goed doet, is bridge.’ 

De echte schaakolympiade is inmiddels ook
achter de rug. Nederland kwam na een
slechte start uitstekend terug en eindigde
uiteindelijk op een gedeelde vijfde plaats.
Vanwege visumproblemen kon Giri pas
vanaf de vijfde ronde meespelen. Bordvolg-
orde en scores bij Nederland: Giri (4/7),
Van Wely (7/11), Sokolov (6,5/10), Smeets
(7,5/10), Stellwagen (4/6). Een resultaat
wat er zijn mocht. Desondanks bleef het on-
vermeld in Sportwereld, de AD sportkrant
en volgens het AD de nummer 1 sportkrant
van Nederland. Eerder had de krant nog

wel dagelijks in korte berichtjes de resulta-
ten gemeld. In de editie van maandag 10
september echter geen letter over het eind-
resultaat en de Nederlandse prestaties. Op
andere plaatsen waren er wel lovende
woorden voor het Nederlandse team. ‘His-
torisch resultaat na zwakke start’ schreef
Johan Hut (HDCMEDIA), ‘Glorieuze herrij-
zenis’ (Gert Ligterink, Volkskrant) en ‘Naar
behoren gepresteerd’ (Hans Böhm, Tele-
graaf). En op schaaksite.nl liet Giri aanteke-
nen: ‘Ik zie alweer reikhalzend uit naar het
volgende teamevenement, wanneer ons
onvolprezen Nederlandse team opnieuw
een wonder zal verrichten en bewijzen dat
we niet zo overschat zijn als men wel
denkt.’

Die Olympiade in Istanbul telde bijna 1.400
deelnemers, verdeeld over 158 mannen- en
131 vrouwenteams. Nooit eerder schreven
zo veel landen zich in. Het vorige record
werd twee jaar geleden gevestigd in Chanty
Mansisk, toen 149 mannen- en 115 vrou-
wenteams meededen. Voor de meeste
deelnemers was meedoen belangrijker dan
winnen. Maar er waren ook teams die wis-
ten dat scherp op hun prestaties werd gelet.
Zo was voor Rusland een overwinning on-
derhand een obsessie. Het land dat op
grond van de ratingcijfers altijd de favoriet
is, heeft sinds 2002 het toernooi niet meer
gewonnen. Rusland had maatregelen geno-
men. Svidler, zesvoudig Russisch kampi-
oen én winnaar van het laatste World
Cuptoernooi, was niet geselecteerd door de
nieuwe coach Dochojan, de vroegere adju-
dant van Kasparov. Tomasjevski en Jako-
venko werden  aangewezen als
puntenmakers aan het vierde bord achter
de sterren Kramnik, Grisjoek en Karjakin.
Toch lukte het ook nu niet. Drie ronden voor
het einde hadden zij bijna alle supermach-
ten al verslagen en leken ze zo onaantast-
baar dat de Russische journalist Jevgeni
Atarov het waagde te schrijven dat het voor
99 procent zeker was dat Rusland de Olym-
piade zou winnen. Toen staken de Ver-
enigde Staten een spaak in het wiel door
Rusland met 2,5-1,5 te verslaan, en het
was extra pijnlijk doordat juist de gestaalde
kaders aan de topborden verloren, Vladimir
Kramnik en Alexander Grisjtsjoek. (Volks-
krant 1/9, NRC 8/9)

In de laatste twee ronden werd het een nek
aan nek race tussen Armenië en Rusland.
Na de laatste ronden hadden beiden even-
veel matchpunten, waardoor het Grote Re-
kenen kon beginnen. De tiebreak ging om
het aantal matchpunten van de tegenstan-
ders, steeds vermenigvuldigd met het aan-
tal bordpunten dat tegen die landen was
gescoord. Op zichzelf is dat al ingewikkeld
genoeg, maar er komt bij dat al die ploegen
nog niet klaar hoefden te zijn op het mo-
ment dat Armenië en Rusland wel klaar
waren, zodat bij wijze van spreken een
blunder tussen Griekenland en Italië in het
laatste uur van de strijd nog kon beslissen
wie de olympiade won. De rekenmeesters
wezen Armenië als winnaar aan. Zelden
heb ik zulke chagrijnige gezichten gezien
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als die van de Russen toen ze hun zilveren
medailles ontvingen. Vooral Alexander
Grisjtsjoek zag er uit alsof hij overwoog om
zich van een hoge brug in de Bosporus te
storten. 
Toen duidelijk was dat het Armeense team
(Aronian, Movesian, Akopian, Sargissian,
Petrosian)  winnaar van de olympiade was
geworden, stuurde president Serzj Sarkisian,
die ook voorzitter van de Armeense schaak-
bond is, zijn vliegtuig naar Istanbul om het
team op te halen. Op het vliegveld van Jere-
van werd het verwelkomd door de president
en door duizenden fans, die door het dolle
heen waren. De triomfantelijke intocht met
het presidentiële vliegtuig is al een traditie
geworden, want ook in 2006 en 2008 won
Armenië de olympiade. Hoe kan het dat een
land met iets meer dan drie miljoen inwoners
zo’n sterke schaakmacht is? Een Armeniër
zal wijzen op de bijna duizend jaar oude
schaaktraditie, op het lichtend voorbeeld van
wereldkampioen Petrosian en op de ruime
overheidssteun voor het schaken. Zijn ge-
heime overtuiging dat Armeniërs nu eenmaal
slimmer zijn dan de rest van de wereld,
houdt hij bescheiden voor zich. (Hans Ree,
NRC 15/9)

Van een schaakolympiade in Nederland zal
het voorlopig wel niet komen was de mening
van Ligterink in zijn rubriek in de Volkskrant
van 8 september. ‘Voor de Organisatie van
de Olympiade in Tromsö in 2014 heeft de
Noorse regering een bankgarantie van 12
miljoen euro verstrekt en Azerbeidzjan heeft
een budget van ruim 13 miljoen euro beloofd
voor een Olympiade in Bakoe in 2016. Het
kan zijn dat er Nederlandse kandidaat-orga-
nisatoren zijn voor wie dergelijke bedragen
geen probleem zijn, maar ik ken ze helaas
niet. Natuurlijk kan het goedkoper. Op de
website whychess beschrijft de Russische
journalist Evgeni Atarov hoe de organisato-
ren in Istanbul de kosten drukken. Ze geven
niet alleen geld uit aan spelers en journalis-
ten, ze proberen ook aan hen te verdienen.
Niets is gratis, voor elke dienst moet worden
betaald. Zo moeten teams een fortuin beta-
len als ze de toegewezen tweepersoonska-
mers willen omboeken naar eenpersoons-
kamers. Aan de Organisatie, wel te verstaan,
niet aan het hotel. Aan journalisten wordt
100 euro in rekening gebracht voor een ac-
creditatie. Wie weigert te betalen, heeft geen
toegang tot de speelzaal en het perscentrum
en kan dus zijn werk niet doen’, aldus Ligterik. 

Het kandidatentoernooi wat de nieuwe uitda-
ger voor wereldkampioen Anand moet ople-
veren vindt in tegenstelling tot eerdere
berichten plaats van 20 maart tot 10 april
2013 in Londen. Diezelfde plaats was ook
het toneel van het eerste Grand-Prix toer-
nooi voor de WK-cyclus 2014-2015. Een
nieuw element in de strijd om de wereldtitel
klassiek schaak. Hans Böhm in de Telegraaf
(29/9): ‘Er worden in de komende twee jaar
zes Grand Prix-toernooien georganiseerd,
waarvoor achttien topspelers geselecteerd
zijn en zij zullen allen aan vier toernooien
meedoen. De speellocaties zijn in Tasjkent,
Lissabon, Madrid, Berlijn, Parijs en startte
vorige week in Londen. Na die voor iedereen
lucratieve reeks zullen de twee beste overall
spelers zich direct plaatsen voor het kandi-
datentoernooi. De sponsor van deze serie
toernooien is het Amerikaanse bedrijf Agon

en de heer Andrew Paulsen, oprichter en di-
recteur, zei bij de opening tegen FIDE-voor-
zitter Iljumzjinov: “Dank voor het vertrouwen
in onze firma en de commerciële rechten op
deze WK-cyclus”. Voorlopig zijn er dus twee
tevreden partijen. En het schakerspubliek
mag zich ook de handen wrijven want de or-
ganisatie en service is uitermate goed, met
niet alleen live partijverslagen maar ook voor
iedere speler een live-camera. Vooral in de
tijdnoodfase is dat een lust voor het oog.
Maar er zijn natuurlijk ook kanttekeningen te
plaatsen bij zo’n nieuwe tak aan de WK-
boom. Om te beginnen doet wereldkampi-
oen Anand niet mee (is ergens nog te
begrijpen, maar toch) en ook niet de vol-
gende drie beste spelers van de Elo-rang-
lijst: Carlsen, Aronian en Kramnik (allemaal
‘te druk’). Er is nog geprobeerd om  Kaspa-
rov te strikken en Judit Polgar maar dat lukte
niet en Kamsky zag zijn naam eerst wel en
toen niet op de lijst van achttien. Kortom, er
is wel iets aan te merken op de selectie. Ge-
lukkig voor het Nederlandse schaak kreeg
onze kampioen Anish Giri een wildcard, van-
wege zijn enorme progressie en Anish zal
verder spelen in Lissabon (april), Berlijn (juli)
en Parijs (september 2013). ‘ 

Hans Ree had in de NRC (29/9) zo zijn be-
denkingen over de plannen van de nieuwe
FIDE sponsor: ‘Wat nou weer? Het moet niet
nog gekker worden in de schaakgemeente.
Tijdens het Grand Prix-toernooi in Londen
vertelde de organisator, de Amerikaanse za-
kenman Andrew Paulson, op CNN hoe hij
het schaken in de aandacht van de grote
wereld wil brengen. Een van de dingen die
hij zei was: „We hebben ons er van verze-
kerd dat de spelers instemmen met het idee
niet hinderlijke biometrische instrumenten op
hun lichaam te dragen. We zullen hun hart-
slag en bloeddruk opnemen, en hun huid-
weerstand – hoeveel ze zweten.”
Later bij CNN zei de Engelse grootmeester
Raymond Keene: „Hij wil laten zien dat scha-
ken sexy is.” De kijkers zagen het in tiental-
len goede jaren gestaag uitgedijde lichaam
van de grootmeester-smulpaap en glimlach-
ten.
Paulson heeft voor vele jaren de rechten ge-
kocht op de organisatie van het wereldkam-
pioenschap en van de kwalificatietoernooien
daarvoor, zoals dit grandprix-toernooi in Lon-
den. Er wordt in hem meer vertrouwen ge-
steld dan in sommige voorgangers, omdat hij
zijn sporen heeft verdiend als zakenman en
ook al eigen geld in zijn project heeft gesto-
ken.
Paulson is geen filantroop, hij verwacht
goede zaken te kunnen doen met zijn
schaakproject. Hij heeft laten uitzoeken dat
er in de wereld meer dan 600 miljoen men-
sen zijn die schaken. Eigenlijk niet eens
veel, een op de tien wereldburgers, maar ze
zijn hoog opgeleid, ze verdienen ruim boven
modaal en zijn daardoor consumenten zoals
een ondernemer ze graag ziet. Paulson zei:
„Zelfs als ik alles verkeerd zou doen, zou ik
met zo’n doelgroep geld moeten verdienen.”
Toch waren er protesten van traditionalisten.
Waarom was er geen live technisch com-
mentaar op het internet, zoals we dat nu ge-
wend zijn? Misschien worden de
schaakcommentaren straks door medici ge-
geven: „Hartslag 100, huidweerstand daalt
door transpiratie.” Je hoeft geen zet meer te
zien om de partij te volgen. “

Deze eerste Grand-Prix te Londen is gewon-
nen door een driemanschap. Topalov, Ma-
medyarov en Gelfand eindigden gezamenlijk
op 7 uit 11. Daarvan had de Bulgaar de
beste SB-punten waardoor hij de eindover-
winning mocht claimen. Met Giri liep het niet
helemaal goed af in dit loodzware evene-
ment. Na een nederlaag (tegen Mamwedya-
rov) en acht remises kreeg hij in de laatste
twee ronden evenzovele nullen te slikken.
De Amerikaan Nakamura, die eveneens in
de hoek zat waar de klappen vielen (hij werd
laatste), koos onze landgenoot als potentieel
doelwit uit om het geschonden blazoen wat
op te poetsen. Giri verliet het toernooi met
een nederlaag tegen Topalov, die daarmee
en passant ook de toernooizege voor zich
kon opeisen. (Schaaksite.nl 4/10)

Na een tweede stevige overwinning, 5,5-2,5
tegen ASC uit Alphen a/d Rijn, wordt bij Mes-
semaker 1847 al gedacht aan promotie naar
de tweede klasse van de KNSB. ‘Triomf van
de jeugd, in drie dimensies nog wel. Henk-
Jan Evengroen wint aan de lopende band,
evenals zijn leeftijdgenoot Peter Ypma.
Jeugdleider Peter Scheeren, nog steeds in-
ternationaal meester, draait na jarenlange
non-activiteit weer mee en vormt de derde
dimensie’ zo meldde Henk de Kleijnen in het
AD Groene Hart van 10 oktober. Bij Messe-
maker zijn ze blij dat de jeugdtoppers bij de
club zijn gebleven. Beiden konden ook naar
andere clubs waar zij twee klassen hoger
konden spelen. ‘Peter en ik besloten om te
blijven. We hebben het nu prima naar onze
zin en willen samen met Messemaker pro-
moveren. Lukt dat, dan blijf ik zeker nog in
Gouda schaken’, liet Henk-Jan aantekenen.

Voor de vijfde keer vond vanaf 24 september
de Grand Slam Masters finale plaats. Het
toernooi was oorspronkelijk bedoeld voor de
winnaars van Pearl Spring (China), Tata
Steel (Wijk aan Zee), Bazna Kings (Roeme-
nie), Linares (Spanje) en MTel Masters (Bul-
garije), maar helaas zijn de meeste van die
toernooien dit jaar niet doorgegaan. Nu is
het 'gewoon' een sterk toernooi met vijf spe-
lers uit de top 10 van de wereld, Carlsen (1),
Arronian (2), Caruana (5), Anand (6), Karja-
kin (7) en Vallejo Pons die een wildcard
kreeg, omdat hij (volgens Reinderman op
Schaaksite.nl) vorig jaar ook meedeed en
toen niet alles verloor. 
Het was een dubbelrondig toernooi: de eer-
ste vijf partijen in Sao Paolo, vanaf acht ok-
tober de laatste vijf partijen in Bilbao. Om
verzekerd te zijn van strijdlust waren de
Sofia regels (geen remise zonder toestem-
ming van de arbiter) en voorts ook hier de
voetbalpuntentelling opnieuw van toepas-
sing. 
De grote winnaar in Brazilie was de Italiaan
Caruana. Hij sloot de eerste helft af met vier
punten voorsprong op Arronian en vijf op
Carlsen. Toch won hij niet. In Spanje werd hij
door Carlsen achterhaald en die won vervol-
gens ook de beide snelschaakpartijen, die
daarna gespeeld werden om de winnaar aan
te wijzen. Beiden scoorden 17 punten, Arro-
nian werd derde met 11 punten en vervol-
gens Karjakin 10, Anand 9 en Vallejo 6.
Geen sterk optreden van Arronian en zeker
niet van wereldkampioen Anand vond de
schaakpers.


