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Alice in Wonderland verslaat de koning, dit
beeld, gemaakt door Peter de Leeuwe uit
Amsterdam van brons, marmer en hout kan
worden verkregen via Schaakkunst.nl en is
ook ‘live’ te bewonderen bij de entree van
het denksportcentrum in Bunschoten-Spakenburg, het onderkomen van landskampioen En-Passant.
De kunstenaar was ongetwijfeld geïnspireerd door Lewis Caroll, de schrijver van
Alice in Wonderland, met name door diens
tweede verhaal Alice in Spiegelland
[Through the Looking-Glass (And What
Alice Found There), 1868]. Hierin stapt
Alice door een spiegel en komt terecht in
een andere wereld waarin alle objecten
levend zijn. De nieuwe omgekeerde wereld
is een reusachtig schaakbord met levende
stukken waarin Alice de rol krijgt toegewezen van pion van de witte koningin. Het vervolg van het verhaal bevat een bijzonder
schaakspel waarin Alice ontmoetingen met
andere personen corresponderen met
schaakzetten.
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van de redactie
Een belangrijk deel van dit nummer is
gevuld met de resultaten van het slot
van de RSB-competitie. In tegenstelling
tot vorig seizoen ditmaal de nodige
vreugde. Het eerste werd kampioen
met resultaten die er zijn mochten,
19½-4½ in de laatste drie wedstrijden,
en heroverde de eerste klasse positie.
Voor het tweede team bleek de concurrentie te sterk. Dit ondanks een topprestatie van een oudgediende die als een
sluipschutter acteerde. Belangstellende
lezers kunnen ervaren hoe hij dit deed.
Terugkeer naar de tweede klasse zat er
niet in en het team moet dus volgend
jaar op herhaling in de derde klasse.
Nog minder ging het met het derde
team dat finishte op de voorlaatste
plaats. Vanwege verhindering van
teamleden kon het team kon vrijwel
nooit in de beoogde samenstelling aantreden. In een enkel geval waren er
zelfs niet voldoende beschikbare invallers. Aan het voortbestaan van een
derde team wordt inmiddels her en der
getwijfeld. Ook bij het viertal kwam de
klad er in. De aanvankelijk toegedachte
kampioenskansen verdwenen als
sneeuw voor de zon.
Behalve voor het eerste team was er
ook applaus voor een drietal clubleden
die werden geëerd voor een jarenlange
competitiedeelname. Twee voegden
zich bij de elite van hen die 200 RSB-

wedstrijden speelden en inmiddels tot
tien personen is gegroeid. Alle drie
deden zij dat ook nog met een bijna
maximale inzet, vrijwel alle wedstrijden
waren zij van de partij. In dit nummer
een beknopt overzicht van hun RSBprestaties.
Na de competitie is het tijd voor de toernooien. Het Drie Ronden toernooi in
Waddinxveen is al achter de rug. Clubleden kwamen met meer en minder
succes in actie. In een aantal gevallen
met spectaculaire partijen, waarvan er
een dit clubblad haalde. Hoe je een koning met twee lopers mat moet zetten,
bleek voor een toernooideelnemer een
niet te klaren klus. Voor IJsselspelers
behoeft dit na lezing van dit nummer
geen probleem meer te zijn. Nog bezig
is het toernooi om de Zilveren Dame.
Het toernooi is inmiddels halverwege en
de finalegroep telt een aantal veelvoudige winnaars die in de laatste drie ronden voor het nodige spektakel kunnen
zorgen. Het k.o.-bekertoernooi is gevorderd tot de finale waarin een ‘Frankenslag’ de beslissing moet brengen. Een
van de finalisten had de steun van
Vrouwe Fortuna aan zijn zijde, zo blijkt.
Voorts de aankondiging van het 19e
VINK Top 12 toernooi. Een topbezetting
belooft weer een interessante strijd op
17 mei a.s.
De clubcompetitie is gevorderd tot de
laatste periode van zeven speelronden.
De kaarten zijn voor een belangrijk deel
geschud, maar de laatste ronden kunnen nog voor de nodige verschuivingen

zorgen. De podiumplaatsen lijken bekend, maar wie van hen komt op de
hoogste trede. De titelverdediger
zorgde voor een geslaagde inhaalslag
en is nu een van de gegadigden, zo
leert het competitieverslag.
Minder spannend is het bij de jeugd.
Hier is de nieuwe kampioen al lange tijd
bekend. Ook nummer twee lijkt inmiddels zeker, maar voor plaats drie zijn
nog meerdere gegadigden. Wellicht kan
een nieuw gezicht hier nog voor een
verrassing zorgen. In de strijd om de
Groene Hart Cup spaarzame successen. Het team kwam net te kort voor de
3e klasse. De aanstaande jeugdkampioen was ook hier hofleverancier van
de behaalde punten.
In de rubriek uit de media reacties op
het TaTaSteeltoernooi, onder andere
van Kasparov die in de toekomst als
Kroaat door het leven zal gaan. Ook de
nieuwe wereldkampioen, volgens een
roddelblad de ‘meest sexy koning op
het bord’, kwam al weer in actie. Te zien
valt hoe hij ontsnapte aan een zekere
nederlaag. Inmiddels is er ook al weer
een nieuwe uitdager, de winnaar van
een kandidatentoernooi met omstreden
deelnemers. Uit de pers ook een
nieuwe toepassing van het schaakbord,
als smokkelobject.
De redactie wenst alle lezers veel leesplezier met dit nummer of de kleureneditie op de website. Het volgende
nummer zal naar verwachting in juli verschijnen. Bijdragen voor dit nummer zijn
als altijd van harte welkom.

zaterdag 17 mei: 19e VINK top 12-toernooi
Het inmiddels al 19e Zuidplas VINK
Top 12-toernooi staat in de startblokken. Op zaterdag 17 mei om 10.30 uur
starten de deelnemers aan de invitatiegroep en de kandidatengroep met de
eerste speelronde. Plaats van handeling is natuurlijk De Zespunt in Moordrecht.
De deelnemers aan de hoofdgroep, de
invitatiegroep, zijn inmiddels bekend.
Titelverdediger Henk-Jan Evengroen uit
Moordrecht, actief bij Messemaker
1847 in Gouda, is natuurlijk van de partij evenals de clubkampioenen Pim te
Lintelo (De IJssel), Hans Ranft (Nieuwerkerk a/d IJssel) en Arjan Hennink
(WSV). De winnaar van de kandidatengroep 2013, Jeroen Eijgelaar van Nieuwerkerk a/d IJssel en Jesse van
Elteren, de clubkampioen van Moerkapelle, zijn verhinderd. Door zijn derde
plaats achter clubkampioen Pim te Lintelo in de rapidcompetitie bij De IJssel
is ook Frank Visser verzekerd van deelname. Nummer twee, Léon Jacobse,

kan vanwege verblijf in Engeland niet
deelnemen. Het twaalftal wordt vol gemaakt met de beschikbare schakers
met de hoogste rating in de Zuidplasregio t.w. de bij het Goudse Messemaker
1847 spelende Jan Evengroen uit
Moordrecht, Tjerk Tinga en Rob Hoogland van Nieuwerkerk a/d IJssel, Barthold Jansen van WSV en Dick Bac,
Gerard van Ommeren en Wouter
Vroegindeweij van Moerkapelle.
Naast de invitatiegroep is er een kandidatengroep met door de vier Zuidplas
verenigingen aangewezen vertegenwoordigers, een vierkamp tussen vier
verenigingsviertallen en een Top 12
voor jeugdspelers (t/m 12 jaar) uit het
Zuidplasgebied. De familieleden van de
sponsor Bouwbedrijf Frans Vink & Zn
zullen strijden om ‘de beste Vink’. De
jeugdgroep en de VINK-groep beginnen om 13.00 uur en vanaf 13.15 uur
komen ook de vierkampers in actie. De
prijsuitreiking zal naar verwachting rond
17.00 uur plaatsvinden.
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het
top-12
schaaktoernooi
deelnemers:

topschakers uit de
Zuidplasregio
plaats:

‘De Zespunt’
Molenlaan 1a
Moordrecht

datum:

17 mei 2014
tijdstip:

vanaf 10.30 uur

organisatie:

schaakvereniging ‘De IJssel’
Moordrecht
bouwbedrijf
Frans Vink & Zn BV
Moordrecht
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de ijssel 1 kampioen en weer terug
naar de 1e klasse
Na de misstap tegen concurrent De
Pionier heeft De IJssel 1 geen steekje
meer laten vallen. Opnieuw duurde het
verblijf in de tweede klasse maar een
enkel seizoen. Mede dankzij het team
van Papendrecht/Alblasserdam dat De
Pionier wist te kloppen bleef De IJssel
de mannen uit Hellevoetsluis op bordpunten de baas. Prima gedaan, nu
maar zien of het geen heen en weer
wordt. Het team zal het volgend jaar
moeten doen zonder steunpilaar Justin
Jacobse, die vanwege studieverplichtingen niet meer van de partij kan zijn.
Hieronder de resultaten van de laatste
drie wedstrijden.

monsterscore in waddinxveen
Dat het eerste team van De IJssel
tegen het tweede team van buurvereniging WSV met een overwinning
naar huis zou gaan op 31 januari lag in
de verwachting: alle spelers van De
IJssel hadden een rating die hoger was
dan die van de Waddinxveners. Maar
uiteindelijk werd het wel een erg grote
overwinning. De verwachtingen in
Waddinxveen waren niet hoog gespannen. ‘Hoewel sommigen nog steeds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

van mening zijn dat ratings niets zeggen moet je toch voorzichtig constateren dat een ratingverschil van 200
tussen beide teams het van enig realisme zou getuigen te veronderstellen
dat het voor WSV 2 een zware avond
zou worden. Vooral als je daarbij bedenkt dat onze tegenstander vorig jaar
uit de 1e klasse is gedegradeerd en
onze spelers door het afhaken van enkele topspelers voor een deel zijn “gepromoveerd” naar het tweede. Ze zijn
bovendien niet “zo maar” gedegradeerd. Ze hadden 28 bordpunten, net
zo veel als WSV 1 in dezelfde poule’,
aldus het commentaar op hun website.
Al snel stond De IJssel op voorsprong.
Zowel Frank (V), die profiteerde van
een incorrect stukoffer, als Justin, die
wel raad wist met de gatenkaas koningsstelling van zijn tegenstander,
haalden al snel de winst binnen. Vervolgens duurde het even tot de stand
opliep tot 0-4. Frank (vdP) bracht zijn
partij na een stuk te hebben veroverd
tot winst en dat deed ook Hans die het
nodige profijt had van een gedwongen
offer van een ingesloten loper en met
een koningsaanval de strijd kon beslis-

sen. De definitieve winst in de wedstrijd kwam door de enige remise. Mick
kon weinig bereiken tegen zijn secuur
spelende tegenstander en besloot tot
remise. Vervolgens zorgden Pim, Ad
en Gerard, invaller voor de verhinderde
Ronald Mandersloot, voor de uiteindelijke grote score. Pim moest daarvoor
nog wel aan de bak. Hij verspeelde in
de opening een pion, verruilde die
daarna voor een kwaliteit achterstand
maar kon tenslotte met aanvallende
acties de partij toch nog naar zijn hand
zetten. Ad zorgde met zijn solide spel
dat zijn honderd procent score intact
bleef. Volgens zijn tegenstander ‘omdat
ik in een volkomen gelijkstaand remiseeindspel met moeite de enige zet wist
te vinden die tóch nog verliest’. Gerard
won wel zijn partij maar had er de
goden voor nodig. Afwisselend stond
hij gewonnen en verloren om tenslotte
in verloren stelling in tijdnood alsnog
het punt binnen te halen. Eindstand
½-7½, een mooie uitslag waarmee De
IJssel op dat moment de leiding pakte
in haar klasse en daarmee opkoers lag
voor promotie en terugkeer naar de
eerste klasse. (Mick/Aad)
½

WSV 2

1648 -

De IJssel 1

Aat vd Spek
Albert Prins
Wim vd Hoek
Theo Goor
Rene Kleiweg
Bert vd Knaap
Marco de Bruijn
Henk Erkelens

1695
1507
1713
1689
1617
1720
1700
1540

Pim te Lintelo
1905
Justin Jacobse
1907
Hans Lodeweges
1859
Frank Visser
1904
Frank vd Pavoordt
1833
Gerard vd Wouden
1750
Ad Multem
1795
Mick vd Berg
1773
kwaliteit en de dame kon het eerste
punt genoteerd worden. Ook Mick had
een goede start met pionwinst in de
opening, maar op de andere borden
ging het geruime tijd gelijk op. Aan het
eerste bord gebruikten zowel Pim als
zijn tegenstander veel bedenktijd in de
openingsfase zonder veel effectief resultaat. Voor Pim reden om na dertien
zetten remise aan te bieden, wat na
rijp beraad werd aangenomen. Vervolgens een mazzeltje aan bord vier. De
tegenstander van Frank (V) verrekende zich en kwam bij een afruil een
toren tegen drie pionnen achter en
staakte na enkel zetten de strijd. Stand
3-1 voor De IJssel. Mick had inmiddels
ook een kwaliteit buit gemaakt, maar
de verwachte winst liet daar op zich
wachten. Ondanks dat kreeg Ronald
het advies een remiseaanbod van zijn

na winst tegen hia het kampioenschap binnen bereik
In de voorlaatste RSB-wedstrijd was
Hendrik Ido Ambacht 1, de nummer
drie in klasse 2a, de tegenstander van
De IJssel 1 in De Zespunt. Met slechts
een punt achterstand waren ook zij
nog in de race voor het kampioenschap en promotie. Om de koppositie
te behouden moest er gewonnen worden.
De wedstrijd startte met al een remise
op het wedstrijdformulier. Die had Justin enkele weken eerder laten noteren
in een vooruitgespeelde partij. Al snel
kwam in die stand verandering na een
snelle winst van Frank (vdP). Een al in
de opening veroverd pionnetje kreeg
gezelschap van een vol stuk dat sneuvelde na een simpele combinatie. Na
binnen kort tijdsbestek ook nog een

-

1841

4

- 7½

0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
½ - ½
tegenstander aan te nemen. Hij had in
een gambietpartij weinig voordeel
weten te bereiken. Alleen de voorraad
bedenktijd was in zijn voordeel. Zijn tegenstander vond een afwikkeling die
leidde tot een gelijkstaand eindspel.
Een tegenvaller was dat het kort
daarop mis ging bij topscorer Ad. Die
investeerde veel bedenktijd om kansen
te creëren tegen een tegenstander die
het initiatief aan Ad liet en zich vooral
beperkte tot sterke verdedigende acties. Meer dan remise leek er niet in te
zitten, maar werd wel realiteit toen Ad
in de fout ging en in het dame/loper
eindspel zijn loper verspeelde, stand
3½-2½. Nog twee borden in de strijd.
Bij Hans leek er zeker wel een halfje in
te zitten en Mick stond nog steeds op
winst. Het uitblijven daarvan zorgde
voor wat bezorgde gezichten. Het
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goede winstplan ontbrak en de bedenktijd was ruim in zijn nadeel. In zijn
slotminuten lukte het echter toch en
met een promoverende pion werd de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

toreneindspel beland. Een eindspel
wat hij ondanks de druk van de klok
probleemloos binnenhaalde. (Aad)
5½ - 2½

De IJssel 1

1854 -

HIA 1

Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank Visser
Frank vd Pavoordt
Ronald Mandersloot
Ad Multem
Mick vd Berg

1905
1859
1907
1904
1833
1853
1795
1773

Xander van Doorn
1737
Jeroen v. Gijzen
1953
John v. Hest
1752
Ed vd Geer
1746
Piet vd Berg
1607
Aart Burggraaf
1679
Piet de Jonge
1631
Klaas Bax
1639
tin gewonnen eindspel resteerde. Met
in de stelling van zijn tegenstander binnendringende torens besliste vervolgens ook Frank (V) zijn partij. En
vervolgens volgden ook de andere
Frank en Ad. Frank (vdP) had weliswaar even een stelling op het bord met
aanvalskansen voor zijn opponent
maar eindigde met een beslissend
eindspel. Ad speelde secuur en zorgde
met aanvallende zetten op de koningsvleugel voor de beslissing. Ronald
zorgde voor de definitieve winst van de
wedstrijd. Hij was in de opening een
pionnetje voorgekomen maar kwam terecht in een gesloten stelling. Hij accepteerde vervolgens het
remiseaanbod, stand ½-4½. Een remiseaanbod was er ook voor Hans. Maar
die zag nog genoeg kansen. Vervolgens kwam hij bij oplopende tijd toch

½ - ½
1
- 0
½ - ½
1
- 0
1
- 0
½ - ½
0
- 1
1
- 0
in moeilijkheden in een eindspel met
maar liefst vier dames op het bord. Hij
slaagde er niet in die te boven te
komen en dit punt ging naar Erasmus.
Mick had inmiddels zijn partij winnend
afgesloten. Hij was al vroeg in de partij
materiaal voorgekomen maar de uiteindelijke winst liet nog wat langer op
zich wachten. Dat was ook het geval
bij Pim die vanaf de opening goed spel
had. De winstvoering kostte ook hem
wat meer tijd maar ook hij was succesvol. Daarmee kwam de eindstand op
1½-6½ en het bordpuntentotaal op
41½. Ook bij een 8-0 zege niet meer te
overtreffen door concurrent De Pionier.
De IJssel 1 dus kampioen en na een
eenjarig verblijf in de tweede klasse nu
weer terug naar de eerste klasse.
(Mick/Aad)

De IJssel 1

1854

1½ - 6½

Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Hans Lodeweges
Frank Visser
Frank vd Pavoordt
Ronald Mandersloot
Ad Multem
Mick vd Berg

1905
1907
1859
1904
1833
1853
1795
1773

0
0
1
0
0
½
0
0

-

overtuigende zege tegen
erasmus 3 goed genoeg voor
kampioenschap
Met twee en half bordpunten voorsprong op De Pionier begon De IJssel 1 als eerste aan de laatste ronde
wedstrijd tegen het derde van Erasmus. Dat team opereerde in deze
competitie met een gemiddelde rating
van ruim twee honderd punten minder
dan De IJssel. Vorig jaar verloor De
IJssel 2 tegen vrijwel hetzelfde team
de degradatiewedstrijd met 4½-3½.
Dat moest dus te doen zijn.
Justin was de eerste die het punt binnenhaalde maar hij moest diep gaan.
Hij veroverde weliswaar een volle
toren maar kreeg van zijn tegenstander een mataanval voorgeschoteld.
Gelukkig rondde de man van Erasmus
die niet goed af waarna een voor JusErasmus 3
1603 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

partij met nog circa een minuut te gaan
binnengehaald. Voor Hans niet het
sein om niet voor de volle winst te
gaan. Hij was inmiddels in een kansrijk

Joram Simons
Lucian Mihailescu
Aart Jan Roos
Herman Beerling
Cor van As
Ron Ansem
Bernhard Ruimschoot
Rens Hesselmans

1612
1665
1640
1705
1654
1551

1391 -

1718

-

1
1
0
1
1
½
1
1

De IJssel 1 in actie tegen Erasmus 3 met rechts Ad Multem bezig aan zijn 200e RSB-wedstrijd voor De IJssel.
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eindstand klasse 2A
rtg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 1
De Pionier 1
Papendrecht/Albl. dam 1
HI Ambacht 1
3-Torens 2
Erasmus 3
Onesimus 2
WSV 2

1849
1785
1722
1717
1584
1586
1627
1632

mp
12
12
9
8
7
6
2
0

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

41½
38
31
27½
28
23
19½
15½

x
4½
3
2½
1½
1½
1
½

3½
x
4½
2½
2½
1
2
2

5
3½
x
4
4½
1½
3½
3

5½
5½
4
x
4
3½
2½
3½

6½
5½
3½
4
x
5
1½
2

6½
7
6½
4½
3
x
3½
2

7
6
4½
5½
6½
4½
x
2½

7½
6
5
4½
6
6
5½
x

persoonlijke resultaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Mick vd Berg
Justin Jacobse
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Frank Visser
Ronald Mandersloot
Léon Jacobse *
Gerard vd Wouden *

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

7
7
6
7
7
6
6
5
3
2

6
6
5½
5
4½
4
4
3
2
1½

4,4
7,0
8,0
2,0
1,4
3,2
4,0
6,4
4,3
6,0

1833
1795
1773
1907
1905
1859
1904
1853
1817
1750

1961
1892
1937
1850
1858
1862
1844
1605
1882
1892

1656
1587
1542
1688
1754
1738
1721
1532
1759
1700

Topscorer
De IJssel 1.

* = invallers

Dankzij zijn betere tpr werd Frank van de Pavoordt de teamtopscorer van dit seizoen. Hij bleef ongeslagen evenals Mick van
den Berg die in zijn zes wedstrijden slechts een enkel halfje verspeelde. Ook prima scores voor de andere teamleden.
Frank van de Pavoordt (3e), Ad Multem (5e), Mick van den Berg (7e) en Justin Jacobse (10e) eindigden ook in de top tien
van klasse 2A.
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viertal verspeelt goede klassering in laatste wedstrijden
Drie uit- en thuiswedstrijden tegen dezelfde tegenstander was dit seizoen de opgave voor het viertal van De IJssel. Na tweemaal een gelijkspel en eenmaal winst zag dit er de eerste competitiehelft niet slecht uit. Maar het vervolg was minder. Nog
slecht een enkel gelijkspel tegen nummer laatst. Hieronder het wel en wee van de laatste twee wedstrijden.

koppositie uit zicht na verlies tegen erasmus
Met een overwinning tegen Erasmus zou het viertal van De IJssel koploper blijven in hun klasse, maar helaas liep het anders op maandag 3 februari.
Bij Aad ging het gelijk op, na de opening werden al snel veel stukken afgeruild. Door het ruilen verzande het in toreneindspel met een in elkaar geschoven pionnenstelling en werd tot remise besloten. Frans had geen gemakkelijke avond. Hij
werd flink op de proef gesteld. Maar Frans is een taaie verdediger en sleepte er toch de remise uit. Ton verspeelde al in de
opening wat pionnetjes en werd daarna vakkundig tot overgave gedwongen. Teus had in een goed gespeelde partij aanvankelijk de beste papieren, maar liet zich terugdringen en was uiteindelijk blij met remise. (AadvdM)
1.
2.
3.
4.

Erasmus
Harry Nefkens
Wim Witvliet
Rens Hesselmans
Peter Hurkmans

1418
1417
1470
1390
1394

-

De IJssel
Aad vd Meer
Frans Dubois
Teus Boere
Ton van Smirren

1402
1466
1419
1421
1302

2½
½
½
½
1

-

1½
½
½
½
0

afgetroefd door dordtse veteranen
Theoretisch had het viertal nog een kans op de eerste plaats in hun viertalgroep, maar dan moest er op 3 maart wel gewonnen worden van concurrent Dordrecht. Eerder werd het in Dordrecht 2-2, maar de Dordtse veteranen (gemiddelde leeftijd 71
jaar) hadden er zin en wilden ditmaal meer.
Aad had kreeg het weer aan de stok met de sterk op de aanval spelende Visser. Dat deed hij ook in Dordecht, maar toen
verspeelde hij een stuk. Aad’s koningsstelling kwam al vroegtijdig onder fikse druk te staan via een open h-lijn bezet met
dame en toren. Voorts kwam een paard kwam danig in de knel te zitten. Kortom er viel weinig vreugdevols te beleven. Ditmaal werd er geen stuk cadeau gedaan en daardoor haalde zijn tegenstander als eerste de winst binnen. Bij Ton ging het
eveneens mis, niet zo snel maar langzaam en zeker. Hij kwam een pionnetje achter en de stelling werd slechter en slechter
en ook hier viel het doek voor De IJssel, 0-2 achter. Frans, in Dordrecht met de winst naar huis, leek ook hier op weg naar
een overwinning. Met een sterk pionnencentrum en een goed geplaatst loperpaar had hij een kansrijke stelling. Dat vond hijzelf waarschijnlijk niet, want ineens werd hier tot remise besloten. Bij Teus bleef de partij in evenwicht en gezien de stand
was er weinig reden meer om tot het uiterste te gaan dus ook hier remise. (Aad)
1.
2.
3.
4.

De IJssel
Aad vd Meer
Frans Dubois
Teus Boere
Ton van Smirren

1402
1466
1419
1421
1302

-

Dordrecht
Theo Visser
Maarten van Hulst
Anton van Bokhoven
Peter Odijk

1327
1368
1289
1367
1284

1
0
½
½
0

-

3
1
½
½
1

eindstand
rtg
1.
2.
3.
4.
*

mp

bp

1

2

3

4

Dordrecht
1329
8
15
xx
2/3½ 2/3
3/1½
Erasmus
1396
6*
11½
2/½
xx
2/2½ 3½/4
De IJssel
1349
5
11
2/1
2/1½ xx
2½/2
SOF/DZP
1253
3
7½
1/2½ ½/0
1½/2 xx
Omdat Erasmus op de geplande speeldatum tegen Dordrecht niet kwam opdagen kreeg het team twee punten in mindering.

persoonlijke resultaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aad vd Meer
Frans Dubois
Jan vd Dorpel
Teus Boere
Ton v. Smirren
Peter Koolmees

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

6
5
2
3
6
2

3½
3
2
2
½
0

1,0
2,0
3,0
2,7
3,7
4,0

1455
1419

1475
1422
1484
1433
900
945

1415
1350
1208
1310
1295
1424

1421
1302
815

Aad van der Meer dus topscorer van het viertal dit seizoen. In de Top 10 van deze klasse eindigde hij op de vijfde plaats.
Frans Dubois werd zevende en Teus Boere bezette hier de tiende plaats.
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wsv drie ronden

nog steeds een toernooi met tijd om te denken
Ook op de 60e editie op 1 maart was
er op het Drie Ronden toernooi van
WSV nog steeds voor elke deelnemer
een uur bedenktijd voor zijn partij. Wat
minder hectisch dan zeven partijen
van twintig minuten zoals tegenwoordig bij veel toernooien gebruikelijk is.
De deelnemers worden naar sterkte ingedeeld in groepen van vier en dat betekent dus dat ieder drie partijen
speelt. Net als vorig jaar waren er ook
nu 68 deelnemers, 17 groepen dus.
Slechts vier deelnemers met een rating van 1900 of meer, bij de toppers is
het toernooi kennelijk niet in trek. Bijna
de helft van de deelnemers had een
rating tussen de veertien en zeventien
honderd. Circa de helft was afkomstig
uit de regio Gouda en omstreken
waarvan de meesten natuurlijk van
WSV zelf. Van De IJssel waren vier
leden van de partij, Aad van den Berg,
Rien Duine, Casper de Pijper en natuurlijk multi-lid Wim Mulder.
Wim behoorde met zijn rating van
1852 tot de toppers van het toernooi.
Hij veroverde in groep twee de tweede
plaats. Een mooie winstpartij tegen
WSV’er Ronald Dannis (1850) en remise tegen Kees van Oosterom van
Charlois Europoort (1879). Ruud
Bosch van Het Houten Paard (1874)
werd met driemaal winst groepswinnaar.
Rien speelde in groep zes en eindigde
daar, na winst in een beslissende snelschaakpartij, als tweede. Tegen winnaar Ton van Nieukerke (1700) ging
het na een goede partij in de slotfase
mis. Winst was er tegen Mart Jan Luteijn (1750), die het achtste bord bezet
in WSV 1 en tegen Nieuwerkerker Willem van der Wel (1644) werd het na
een spektakelpartij remise.

Willem vd Wel-Rien Duine, stelling na
de 18e zet van zwart.

19.Tfc1? Geeft Rien de gelegenheid
tot een verrassende actie 19...Pxg3!
20.hxg3 Lxd4 21.La3 Velen zouden
hier voor Lxd4 hebben gekozen.
21...Txe3!? In plaats van 23…Lxa1
24.Lxf8 Kxf8 25.Txa1 met pionwinst,
een tweede offer. 22.fxe3 Te8 23.Dc2?
Na een koningszet (Kh1 of Kh2) zou
wit met de dame tegenspel hebben via
Dd2 of Df2, ook Df1 of Dh5 was nog
een goede optie. 23…Txe3 24.Kh2
Txg3 Hier overwoog Rien 24...Dc7
25.Df2 Txg3 26.Dxg3 Le5. ‘Maar wit
kan dan afruilen naar loperpaar en
twee torens tegen dame en loper en
drie pluspionnen. Nog niet eenvoudig
en ik zat al in tijdnood,’ aldus Rien. Wat
hij miste was 25…Te4! met groot voordeel voor zwart. Maar ook met de
tekstzet blijft zwart dik in het voordeel
als hij niet, zoals hij nu deed 25.Ld6
met Tg5 beantwoorden maar met
25...Tg4 26.De2 Th4+ 27.Kg3 Le6
28.Th1 (28.Kxh4? Dd8+ 29.Kg3 Dg5+)
28...Tg4+ 29.Dxg4 Lxg4 30.Tae1
(30.Kxg4 Lxa1 31.Txa1 Dd4+) 26.Lf3?
Na 26.De2 houdt wit de schade nog
beperkt. 26...Lxa1 goed, maar 26...c5

27.Kh1 (27.Lxc5 De6!) 27...Dxd6 was
direct winnend. 27.Txa1 Dd4 28.Lg3
Dxa1 29.Df2 Txg3 30.Dxg3 Dxa2+
31.Lg2 Lf5 en vanwege nog maar minimale bedenktijd remise aangeboden.
Dat werd natuurlijk aangenomen en
daarmee ontsnapte wit aan een zekere
nederlaag.
In groep acht viel ook Aad met twee
punten in de prijzen. Winst in de eerste
partij tegen WSV‘er René Kleiweg
(1617) en ook in de tweede partij tegen
oud-Waddinxvener, nu bij DSC uit Delft
spelende, Kees Venema (1595) had hij
de winst voor het grijpen. Met een door
Aad gemiste tegenaanval kon zijn tegenstander in de slotfase zich met eeuwig schaak nog net met remise redden.
Nieuwerkerker Jeroen Engelberts
(1557) profiteerde in de laatste partij
van een openingsfout die een stuk
tegen twee pionnen kostte. De partij
eindigde in remise omdat Engelberts
na wat vergeefse pogingen geen brood
meer zag in het eindspel met koning
plus twee lopers tegen koning. Aad zag
daarna af van de snelschaakpartij
tegen Engelberts om de eerste plaats.
Casper nam voor het eerst deel aan
een schaaktoernooi. In groep veertien
startte hij goed met een remise tegen
de penningmeester van de RSB Peter
de Weerd van Krimpen a/d IJssel
(1350). Daarna ging het mis, verlies
tegen zowel WSV‘er Menno van der
Haven als tegen de dertienjarige
Simon Groenendijk van Messemaker
(1058) die groepswinnaar werd.
De toernooiwinst, groep 1, ging naar de
tegenwoordig voor Messemaker spelende oud-WSV ‘er Erik Hennink. Zijn
clubgenoot Frans Bottenberg werd
tweede, Rudolf Kat van ASC uit Alphen
a/d Rijn derde en Nieuwerkerker Edo
Pouwelse eindigde als vierde. (Aad)

jaarprogramma 2014
28-apr
5-mei
12-mei
17-mei
19-mei
26-mei
2-jun
11-jun
16-jun
23-jun
30-jun

za

wo

HH-4.2
HH-4.3
ZD-4
VINK Top 12
HH-4.4 + finale k.o. beker
ZD-5
HH-4.5
HH-4.6
ZD-6
HH-4.7
Ledenvergadering + snelschaak
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mat zetten met
twee lopers
Tijdens het WSV-toernooi slaagde
de tegenstander van Aad van den
Berg er niet in om hem met twee lopers mat te zetten. Toch is het niet
zo moeilijk. De lopers kunnen de
koning door samen te werken naar
een hoek drijven en alles wat je
moet onthouden is dat je eigen koning ook naar die hoek moet
komen en op een paardensprong
van de hoek moet gaan staan.
Daarna is het over en uit voor de
tegenstander. Het moet natuurlijk
wel binnen vijftig zetten. Hieronder
een voorbeeld:

1.Lb4 Kd4 2.Kb7 Ke3 3.Lb5 en nu
staan de lopers zodanig dat de
zwarte koning ze niet meer kan benaderen en opgesloten zit in een
grote driehoek. 3...Kd4 4.Kb6 Kd5
4...Ke4 5.Kc5 Ke5 6.Lc6 Ke6 7.Kd4
Kf6 8.Ld7 Kg5 9.Ke5 is niet veel
anders. 5.Lc3 Ke4 6.Kc5 Ke3
7.Kd5 Kf4 8.Ld2+ Kf3 9.Ld3 en de
driehoek is een stuk kleiner geworden. 9...Kf2 10.Ke4 Kg3 11.Le3
Kg4 12.Lf4 Niet het snelst, maar
waarschijnlijk eenvoudiger te doorzien is 12.Le2+ omdat dit de methode van de steeds kleiner
wordende driehoeken beter volgt.
12...Kg3 13.Kf5 Kh3 14.Lf3 Kg3
15.Ke4 Kh3 16.Lf4 en de zwarte
koning zit nu gevangen tussen h3
en h4. 16...Kh4 17.Ke3 Kh3 18.Kf2
Kh4. En nu de loper opzij zetten,
zodat de zwarte koning naar h2
kan. 19.Le2 Kh3. En vervolgens h4
afnemen met: 20.Lg5 en daarna
op naar mat met 20…Kh2 21.Lf1
Kh1 22.Lg2+ Kh2 23.Lf4# 12...Kh4
13.Be2 Kh3 14.Kf3 Kh4 15.Kf2 en
nu kan er mat gezet worden op h2.
15...Kh3 16.Lg5 Kh2 17.Lf1 Kh1
18.Lg2+ Kh2 19.Lf4# (Aad)

de ijssel 3 komt kwaliteit en
spelers te kort
Met een vijftig procent score in de eerste vier wedstrijden was er alle hoop
op een redelijk eindresultaat. Dat
kwam er echter niet. Een belangrijke
oorzaak was de teambezetting. Van de
sterkst mogelijke opstelling konden
slechts vier spelers alle drie de wedstrijden meespelen. De uitwedstrijd op
vrijdag tegen Zwijndrecht stond kennelijk niet in de agenda’s, want hiervoor
waren met invallers slechts zes spelers beschikbaar. Door het regelmatig
een beroep moeten doen op invallers
boette het team ook aan kwaliteit in.

9

Het voortbestaan van een derde team
wordt op deze manier zorgelijk.
Hieronder de resultaten van de laatste
drie wedstrijden.

verzwakt team kansloos tegen
dordrecht 5
De tegenstander op 27 januari, Dordrecht 5, was in de competitie net als
het IJsselteam nog weinig succesvol.
Gelijkwaardige sterkte, dus het had
een spannende wedstrijd kunnen worden. Helaas miste De IJssel 3 weer
enkele prominente teamleden, zowel
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Teus Boere als Lotte van der Wouden
waren verhinderd. Te elfder ure meldde
ook vaste invaller Jan van den Dorpel
zich ziek af. Bastiaan Rietveld en de
nog maar enkele weken lid zijnde Jitse
Macdaniël traden aan als vervangers.
De invallers deden hun best, maar konden niet verhinderen dat zij als eersten
sneuvelden. Bastiaan verspeelde al
snel veel materiaal en werd vervolgens
mat gezet. Jitse hield het langer vol,
maar ook hij kon niet verrassen. Cas-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arie won wel een kwaliteit tegen een
pion, maar meer dan een halfje bleek
er met K+T tegen K+L+pi niet in te zitten. Bij Stefan strandde de aanvalspogingen op een goede verdediging en
ook hier besloot men tot remise. Aad
probeerde lang de bakens te verzetten,
maar ergens ging het daarbij mis en
dat kostte hem de partij. Aan het laatste bord waren de tegenstanders tegen
elkaar opgewassen. Beiden waren hier
met een halfje weltevreden. (Aad)
2½ - 5½

De IJssel 3

1379 -

Dordrecht 5

Arie Macdaniël jr
Aad vd Meer
Stefan Lipschart
Frans Dubois
Casper de Pijper
Bastiaan Rietveld
Jitse Macdaniël
Ton van Smirren

1436
1466
1390
1419
1260

Dick van Nugteren
1553
Anton de Maertelaere
1582
Henk Monster
1447
Erwin van Wingerden
Henk Barends
1356
Hans Boersma
1406
Tom Wemmers
1343
Anton van Bokhoven
1367
verkeerd, 3-0 voor Zwijndrecht. Jan,
de wel beschikbare invaller, maakte dit
weer goed. Na een vroegtijdige torenwinst werd de partij vlot binnengehaald. Ondanks die voorsprong mocht
het remiseaanbod van Stefan niet worden aangenomen. Die angst was wellicht wel terecht, want Casper stonde
een stuk voor en op de overige borden
leek de stand nog in evenwicht. Het
stuk voor bij Casper werden er twee
en dat was voor zijn tegenstander te
veel van het goede, stand 3-2. Een

½ - ½
0
- 1
½ - ½
1
- 0
0
- 1
0
- 1
0
- 1
½ - ½
toch nog positief resultaat zat er echter
niet in. Bij Ton was de aanvankelijk gelijkwaardige stelling desastreus gewijzigd en dat bracht Zwijndrecht op vier
bordpunten. Stefan had nog steeds
niet meer dan remise en bij deze stand
was dit voor zijn tegenstander geen
probleem meer. Dat werd het ook bij
Teus. Na langdurig touwtrekken en
veel bedenktijd van weerzijden vond
hij het welletjes en met de puntendeling ging ook zijn tegenstander akkoord. (Aad/website Zwijndrecht)
5

1302 -

zestal (!) verliest, maar geeft
goed partij in zwijndrecht
Het aantal beschikbare spelers voor
De IJssel 3 is gering, dus toen drie
teamleden het af lieten weten en
voorts ook nog twee van de drie invallers niet konden, betekende dit dat het
team op 28 februari met slechts zes
man kon aantreden. De eerste twee
borden bleven onbezet.
Aad, de geplaagde teamleider, ging al
snel in de fout. Hij moest kiezen tussen stukverlies of partij verlies en koos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

per werd in de opening verrast en ook
hij kwam materiaal achter. Te veel, en
ook hier ging het punt naar Dordrecht.
Ondanks de 0-3 achterstand was de
wedstrijd daarmee nog niet verloren.
Frans had een prima stelling en zeker
winstkansen en bij de overige vier
leken de stellingen redelijk in evenwicht. De goede stelling bij Frans betaalde zich uit in materiaalwinst en het
eerste punt voor De IJssel. Minder
goed lukte dit op de overige borden.
1436

Zwijndrecht 2

1473 -

De IJssel 3

Teus Slotboom sr
Jaap Euser
Patrick Poots
Gert-Jan den Heeten
Bas Nugteren
Bert Broerse
Antoine Oomen
Arie Huisman

1563
1648
1394
1485
1585
1451
1405
1255

N.O.
N.O.
Stefan Lipschart
1390
Aad vd Meer
1466
Teus Boere
1421
Casper de Pijper
1260
Jan vd Dorpel
Ton van Smirren
1302
borden mis. Arie liet een stuk insluiten
en ondanks dat hij er twee pionnen voor
terugkreeg was hij vervolgens kansloos.
Stefan pakte ook een tweede pion,
maar dat had hij beter niet kunnen
doen. Het leidde tot fataal materiaalverlies en enige wat restte was opgeven.
Dat gold eveneens voor Jan en Jitse,
stukverlies leidde ook hier de ondergang in. Frans, aanvankelijk goed gestart, werd bij het vorderen van het spel
steeds verder in de verdediging gedrukt. Het kostte hem veel, te veel, bedenktijd om het onheil af te weren. Met
nog twee minuten op de klok tegen de
ruim een half uur van zijn tegenstander
hield hij het voor gezien. Ook Aad

in slotwedstrijd tegen overschie 3 gaat veel mis
Er stond niets meer op het spel in de
laatste wedstrijd op 17 maart. Tegenstander Overschie 3 had geen kans
meer op promotie en het IJsselteam
zou bij winst de voorlaatste plaats nog
slechts kunnen inruilen voor een
plaatsje hoger.
Met uitzondering van het laatste bord
waren de ratings ruim in het voordeel
van de gasten en dat maakten zij ook
achter de borden waar. In het eerste uur
gaf De IJssel goed partij, maar niet
meer dan dat. Alleen Stefan won een
pion in de opening en had daardoor een
plusje. Vervolgens ging het op diverse

-

1368

10

- 3

0
- 1
0
- 1
½ - ½
1
- 0
½ - ½
0
- 1
0
- 1
1
- 0
deelde in de malaise, een weinig florissante stelling en twee pionnen achter.
Met een listige zet wist hij zich echter
tegenkansen te creëren. Zijn tegenstander koos vervolgens eieren voor zijn
geld en ging akkoord met remise. Bij
Ton was het lang gelijk op gegaan,
maar in het tweede uur ging er veel mis.
Het leidde tot een eindspel met loper
tegen toren en met een sterke vrijpion
haalde zijn tegenstander de winst binnen. Casper was bij een stukkenruil een
pion achter gekomen. Er kwam een toreneindspel op het bord met ondanks
dat toch goede remisekansen. Die
waren er niet meer toen hij in de slotminuten zijn toren cadeau deed. (Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 3

1379 -

Overschie 3

1529

½

- 7½

Arie Macdaniël jr
Aad vd Meer
Stefan Lipschart
Frans Dubois
Casper de Pijper
Jan vd Dorpel
Jitse Macdaniël
Ton van Smirren

1436
1466
1390
1419
1260

Murphy Brunings
Ronald Verbeek
Fokke Lindeboom
Hans Doornheim
Cor van Lennep
Niels vd Diejen
Daniel Trochenine
Leo Meerman

1690
1736
1610
1814
1589
1614
1200
977

0
½
0
0
0
0
0
0

-

1302 -

1
½
1
1
1
1
1
1

eindstand klasse 4A
rtg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barendrecht 2
Zwijndrecht 2
Nieuwerkerk a/d IJssel 3
Overschie 3
Shah Mata 3
Dordrecht 5
De IJssel 3
Ridderkerk 2

1527
1487
1453
1525
1524
1447
1377
1380

mp
13
9
9
8
5
5
4
3

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

36
33
29½
34
27½
25½
21
17½

x
3½
2
4
3
2½
3½
1½

4½
x
4½
3
4
3
3
1

6
3½
x
3
2½
3
4½
4

4
5
5
x
2
4
½
1½

5
4
5½
6
x
2½
½
5

5½
5
5
4
5½
x
2½
3

4½
5
3½
7½
7½
5½
x
1½

6½
7
4
6½
3
5
6½
x

persoonlijke resultaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arie Macdaniël jr
Stefan Lipschart
Casper de Pijper
Ton van Smirren
Jan vd Dorpel
Teus Boere
Aad vd Meer
Lotte vd Wouden
Frans Dubois
Jitse Macdaniël
Bastiaan Rietveld

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

5
5
5
6
3
4
6
3
3
2
2

3
3
3
2½
2
2
2
1½
1½
0
0

1,0
3,0
6,6
7,7
6,3
5,0
3,5
2,3
4,0
7,0
6,5

1436
1390
1260
1302

1638
1571
1466
1311
1452
1479
1362
1593
1466
1150
1076

1565
1498
1393
1371
1329
1479
1485
1593
1466
1343
1352

1421
1466
1325
1419

Dankzij een hogere tpr werd Arie Macdaniël jr de teamtopscorer, maar ook Stefan Lipschart en Casper de Pijper boekten
met dezelfde score een positief resultaat.

applaus voor ad, gerard en hans
Wanneer bij De IJssel een lid de grens
van honderd RSB-wedstrijden overschrijdt wordt de waardering van de
vereniging traditioneel verwoord in een
aan hem uit te reiken oorkonde. In de
afgelopen periode was dit voor twee
leden voor de tweede maal, Ad Multem
en Gerard van der Wouden overschreden de mijlpaal van tweehonderd wedstrijden en bij Hans Lodeweges was dit
de eerste maal, honderd wedstrijden
dus. Een terugblik op hun RSB-verleden.
Ad Multem werd in september 1980 lid
bij De IJssel. Er werd toen met twee
teams deelgenomen aan de RSB-competitie en Ad werd al direct ingelijfd bij
het tweede team. Op 30 september
speelde hij zijn eerste wedstrijd tegen

Indus 1, later omgedoopt in De Penning, in Rozenburg. Met als teamgenoten Henk Kolhoff, Carl van Vloten,
Frans Dubois, Jan Arie van Hengel,
Teus Boere, Peter de Jong en zijn
broer Wil werd die wedstrijd mede
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dankzij winst van Ad met 4½-3½ gewonnen. Aan bord zeven was G. Bijster zijn eerste slachtoffer. Er zouden er
nog velen volgen. Op 24 november
volgde al het debuut in De IJssel 1,
toen op weg naar het eerste kampioenschap en promotie naar de
tweede klasse, tegen het tweede van
Shah Mata. Ook hier droeg hij als invaller met remise aan bord acht zijn
steentje bij aan de 5½-2½ overwinning.
Bijna 15 jaar later op 15-3-1995 werd
de mijlpaal van honderd wedstrijden
gepasseerd. Vijftien jaar die ook nog
eens werden onderbroken door een
jaar waarin hij geen lid was (1992/93).
Dat betekent dat hij in die eerste honderd wedstrijden bijna altijd van de
partij was. In zijn beginjaren toen hij
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als tweede teamspeler inviel in het
eerste resulteerde dit zelfs in negen of
tien wedstrijden per seizoen.
De periode tussen nummer honderd
en tweehonderd, op 17 maart tegen
Bernhard Ruimschoot in de wedstrijd
van De IJssel 1 tegen Erasmus 3, is
beduidend langer. Zijn lidmaatschap bij
De IJssel werd onderbroken met een
vierjarig lidmaatschap bij Krimpen a/d
IJssel en een tweejarig lidmaatschap
bij het Waddinxveense WSV. Voor de
tweede honderd wedstrijden bij De IJssel had hij dus circa 13 jaar nodig. Met
normaliter zeven wedstrijden per jaar
kan het niet veel sneller. Slechts een
wedstrijd was hij niet van de partij. Met
twee invalbeurten in het eerste team
(promotieklasse) werd dat gecompenseerd.
Behalve de honderdste en tweehonderdste onder de tweehonderd nog
een aantal memorabele wedstrijden.
Op 17 maart 1989 was Ad van de partij
toen De IJssel 1 op bordpunten kampioen werd in de tweede klasse dankzij
een 4-4 gelijkspel tegen EBSV 1 (later
opgegaan in 3-Torens) en verlies van
concurrent Messemaker 2 en daardoor
voor het eerst promoveerde naar de
eerste klasse. Na weer gedegradeerd
te zijn bereikte De IJssel 1 met Ad op 5
maart 2001 opnieuw de eerste klasse.
Al in de voorlaatste competitieronde
tegen HZP Schiedam 2 werd dit dankzij een 5½-2½ een feit. Een belangrijke
rol was er voor Ad dat seizoen twee
ronden eerder toen de belangrijkste
concurrent Shah Mata 2 met 4½-3½
werd geklopt en hij als laatste tegen
John La Gord Dillie het beslissende
punt binnenhaalde, ‘Adsjemenou’
schreef IJsselschaak. Na een succesvolle periode waarin De IJssel 1 de
promotieklasse haalde, zakte het eerste team in 2010 terug naar de tweede
klasse. In het seizoen daarop, voor de
derde maal, de terugkeer naar de eerste klasse. In Hellevoetsluis waren in
de laatste wedstrijd tegen De Pionier 1
twee bordpunten voldoende en hoewel
met 3½-4½ werd verloren was De IJssel, met Ad in de gelederen, kampioen.
De geschiedenis herhaalde zich op
17 maart van dit jaar. Tegen Erasmus 3 werd in Rotterdam het kampioenschap en de terugkeer naar de
eerste klasse binnengehaald.
Van de 200 wedstrijden werden er 155
gespeeld voor De IJssel 1 en 45 voor
De IJssel 2 met een score van respectievelijk 85½ en 24½ punten. Met de
teams speelde hij in alle RSB-klassen:
promotieklasse 2, 1e klasse 61, 2e
klasse 92, 3e klasse 34 en 4e klasse
10 maal. Score respectievelijk ½, 33,

49½, 19½ en 7½ punten.
Maar liefst vijfmaal was Ad (mede)topscorer. In 1998/99, 2008/09, 2010/11
en 2012/13 van De IJssel 1 en in
2007/08 van De IJssel 2. Tweemaal, in
2010/11 en 2012/13 was hij daarmee
eveneens topscorer in de RSB klasse.
Op 9 oktober 1989 debuteerde Gerard
van der Wouden voor De IJssel in de
RSB-competitie en nog geen vijftien
jaar later, op 31 januari 2014 speelde
hij zijn tweehonderdste wedstrijd. Met
normaliter maximaal zeven RSB wedstrijden per jaar duurt dit minimaal ruim
achtentwintig jaar voor iemand, die
alle wedstrijden van de partij is. Bij Gerard is dit echter al na ruim vierentwintig jaar een feit. In totaal miste hij
slecht drie wedstrijden, maar daarnaast speelde hij als tweede teamspeler eenendertig wedstrijden in het
eerste team. Een inzet waar velen een
voorbeeld aan kunnen nemen.

De eerste wedstrijd was met De IJssel
2, toen net gepromoveerd naar de 3e
klasse, tegen het tweede team van zijn
vorige club WSV. Gerard speelde aan
bord vier met als teamgenoten Henk
Kolhoff, Panc Vink, Johan Radder,
René Ordelman, Teus Boere, Frans
Dubois en Ko Scheepers. Zijn eerste
slachtoffer was Arie van der Starre en
de wedstrijd eindigde in 4-4. Een goed
debuut van De IJssel 2 vond de teamleider toen, volgens het verslag in IJsselschaak. Ook de tweehonderdste
wedstrijd was tegen WSV 2. Als invaller in het eerste team klopte hij op 31
januari achter het zesde bord Bert van
der Knaap en De IJssel won ditmaal
met 7½-½.
Van deze 200 wedstrijden werden er
79 gespeeld voor het eerste en 121
voor het tweede team met in totaal een
score van 109 punten. In het seizoen
1997/98 als topscorer van De IJssel 1.
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De score van 41 punten (52%) voor
het eerste team is maar weinig minder
dan de 68 (56%) voor het tweede
team. Het aantal behaalde punten in
wedstrijden voor de promotieklasse
1½ uit 7 was beperkt, de 8 uit 18
(44%) voor de 1e klasse al beter en
dat was nog meer het geval met de
56 uit 109 (51%) voor de 2e klasse
en de 43½ uit 66 (66%) voor de
3e klasse.
Hoogtepunten waren natuurlijk het
kampioenschap met De IJssel 1 op
16 februari 1998. Met zijn zege tegen
Nico Dannis zorgde hij voor één van
de zeven bordpunten voor de overwinning op WSV 2 (al weer) waarmee het
kampioenschap en de terugkeer naar
de 2e klasse werd gerealiseerd. Als
topscorer met 6½ uit 7 had Gerard
daar een belangrijk aandeel in. Zeker
zo vreugdevol was het kampioenschap
met De IJssel 2 op 27 maart 2000 dat
daardoor voor het eerst promoveerde
naar de 2e klasse. Concurrent Moerkapelle 2 werd met 4½-3½ geklopt en
Gerard droeg daarin met een vlotte
winst op Cees van Vuuren zijn steentje
bij. Zo’n zelfde resultaat met het
tweede team was er weer op 27 maart
2012 na een 7-1 tegen Ridderkerk 2.
Een teleurstelling was ongetwijfeld de
gemiste promotie naar de landelijke
competitie na een 3½-4½ verlies in de
laatste speelronde tegen het al gedegradeerde team van Nieuwerkerk a/d
IJssel. Een nederlaag waaraan Gerard
niet alleen debet aan was, maar met
winst in plaats van verlies tegen Arjen
Huizer had hij geschiedenis kunnen
schrijven.
Na enkele jaren derde klasse was De
IJssel 1 keerde De IJssel 1 in 1998
terug naar de 2e klasse en sloot het
seizoen 1998/99 af met een tweede
plaats. De ambities reikten hoger,
zeker met de terugkeer van Jan Evengroen en de komst van Pim te Lintelo.
Het lukte de voorzitter van De IJssel
voorts een van zijn collega’s, de in
Gouda wonende Hans Lodeweges, te
strikken voor het lidmaatschap van De
IJssel. Hans behoorde in de jaren zestig tot de top van de nationale jeugd.
Later schaakte hij vele jaren in de landelijke competitie voor Pat Mat uit Beverwijk. Op 25 oktober 1999 maakte hij
zijn debuut voor De IJssel met winst
aan bord vier tegen Emiel Verhoef van
het tweede van NRSG/Wilhelm Steinitz, inmiddels opgegaan in Erasmus.
De IJssel won die wedstrijd met 4½3½, maar miste dat jaar het kampioenschap waar zo naar uit was gezien.
Wel een kampioenschap van De
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IJssel 2, dat daardoor net als De IJssel
1 in de tweede klasse mocht uitkomen.
Om die tweede klasse positie te behouden versterkte Hans het daaropvolgende seizoen het tweede team. Het
waren de enige wedstrijden van Hans
voor het tweede de overige 94 speelde
hij voor De IJssel 1 met op 17 maart
van dit jaar nummer 100 tegen Aart
Jan Roos van Erasmus 3 in Rotterdam.
Honderd wedstrijden in 15 jaar betekent dat ook hij maar enkele keren niet
van de partij was. Negentien wedstrijden werden gespeeld voor de promotieklasse, zevenenveertig voor de
eerste klasse en vierendertig wedstrijden voor de tweede klasse met een
score van respectievelijk 6, 20½ en
21½ punten. Gemiddeld bijna 50%.
Met De IJssel 1 promoveerde Hans na
een zwaar bevochten kampioenschap
met een 4½-3½ zege tegen Nieuwerkerk a/d IJssel 1 in de slotwedstrijd in
2003 naar de promotieklasse en ook
hij maakte deel uit van het team dat in
2005 bijna de landelijke competitie
haalde. Na degradatie uit de promotieklasse in 2006 ging het driemaal mis in
de eerste klasse, maar steeds weer
volgde daarop een kampioenschap en
werd die misstap weer goedgemaakt.
Met Hans telt De IJssel nu 22 leden
die honderd of meer RSB-competitiewedstrijden voor De IJssel speelden.
Met Ad en Gerard steeg het aantal van
hen dat de mijlpaal van tweehonderd
wedstrijden overschreed tot tien. De
waardering van de vereniging voor de
inzet en prestaties werd verwoord in
een oorkonde die onlangs op een clubavond aan hen werd uitgereikt. (Aad)

gouden glans geeft toernooi
om zilveren dame extra cachet
Vanwege het 50-jarig jubileum van
schaakvereniging De IJssel heeft het
toernooi om de Zilveren Dame dit jaar
een ‘gouden glans’. Naast de leden is
er ook een fiks aantal genodigden
onder de deelnemers. Onder hen onder
andere Jan Evengroen, zevenmaal winnaar, en Gerard van Ommeren, in 1991
t/m 1995 vijf maal achtereen winnaar.
Net als in voorgaande jaren zijn er zes
speelronden met in elke ronde minmatches van drie partijen met zestig,
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twintig en vijf minuten bedenktijd per persoon, goed
voor respectievelijk vier, drie en twee
punten. Er wordt gespeeld in twee
groepen met 1500 als ratinggrens. Na
drie speelronden strijden de tien
hoogst geplaatsten in de eerste groep
om de Zilveren Dame trofee en de
overigen om de Hoekveld trofee. Zoals
altijd de laatste jaren zijn in de eerste
groep de vier deelnemers met de
hoogste rating geplaatst. Dat houdt in

IJsselschaak 102
dat zij de eerste drie ronden niet tegen
elkaar uitkomen.
In de eerste ronde kenden drie van de
vier geplaatsten weinig mededogen
met hun tegenstanders. Jan Evengroen had het in zijn twintig minuten
partij lastig tegen Gerard van der Wouden, maar boekte toch een 9-0 zege.
Dat deden ook Gerard van Ommeren
tegen de tweevoudig winnaar van de
Hoekveldtrofee Arie Macdaniël jr en
Dick Bac, topspeler van Moerkapelle,
tegen Leen Boonstra. Puntverlies was
er wel voor nummer vier, Frank Visser,
die tegen Rien Duine zijn twintig minuten partij verloor. Hier werd het dus 63. Een honderd procent score, 9-0,
was er eveneens voor Pim te Lintelo
tegen Arie Macdaniël sr en voor Sander Blok, oud Gouwenaar die tot 1997
actief was bij het Goudse Messemaker
maar daarna pas sinds kort weer achter het bord heeft plaatsgenomen, die
vooral in de uurpartij tegen Sjaak in ’t
Veld alle zeilen moest bijzetten. De 9-0
werd ook genoteerd voor voormalig
IJssellid Jeroen Eijgelaar die Aad van
den Berg in de uurpartij verraste met
een fraai kwaliteitsoffer en hem ook in
de twee overige partijen de baas was.
De Waddinxveense gasten Ton van Nieukerke en Theo Goor verloren respectievelijk tegen Nieuwerkerker Han
Everaars en Mick van den Berg alleen
hun snelschaakpartij en boekten dus
een 7-2 zege. Dat was ook de uitslag
bij Wim Mulder tegen Nico Dannis, de
secretaris van WSV, en bij Ad Multem
tegen Jan Blok, speler van Moerkapelle, vanwege remise in de uurpartij.
In het duel tussen Hans Lodeweges en
Ronald Mandersloot was er geen winnaar, hier werd het 4½-4½.
In groep B zevenmaal de maximale
score: voor oud-lid Frank Penders die
zijn schaakvriend Ids van der Schouw
klopte, voor Schoonhovenaar Cees
Kaijser tegen Peter Vink, voor Stefan
Lipschart tegen Jitse Macdaniël, voor
Aad van der Meer tegen Anita van
Eck, voor Boskoper Nanne Uitenbroek
tegen Jan van den Dorpel en voor

Aad v.d. Meer en Han Everaars (links) en
rechts (vrnl) Anita v. Eck, Ton v. Nieukerke,
Nanne Uitenbroek en Cees Kaijser.

Christian Macdaniël, die als enige van
de vier familieleden met winst naar
huis ging, tegen Bastiaan Rietveld. De
9-0 werd eveneens genoteerd voor
Judy van Eck, die tegen Peter Koolmees de uurpartij in de laatste seconden winnend afsloot. Teus Boere
verspeelde anderhalve punt tegen Jan

Peter Koolmees, Bastiaan Rietveld en Pim
te Lintelo (links) en rechts (vrnl) Judy v. Eck,
Christiaan en Arie Macdaniël en Theo Goor.

Vink en Ton van Smirren verloor tegen
Casper de Pijper alleen het snelschaak en won dus met 7-2.
De winnaars, en ook de verliezers, in
de eerste ronde troffen elkaar nu in de
tweede ronde. Dat betekende veel
spannende duels. In groep A kregen
de kanshebbers het niet cadeau. Dick
Bac besliste pas door winst in de snelschaakpartij de match tegen Jeroen
Eijgelaar met 5½-3½ in zijn voordeel.
Beide andere partijen eindigden in remise. Gerard verspeelde tegen Sander
Blok nog een halfje meer. Na remise in
de uurpartij, winst bij de twintig minutenpartij en verlies bij het snelschaak
werd het hier 5-4. Jan Evengroen liep
de meeste averij op. Zijn match tegen
Pim te Lintelo werd een spektakelstuk
waarbij in de eerste partij de kansen
wisselden maar de winst naar Jan
ging. In de tweede partij hetzelfde
beeld maar nu ging de winst naar Pim
en in de snelschaakpartij kwam Jan
een misgreep in de opening niet meer
te boven waardoor Pim met 5-4 aan
het langste eind trok. Frank Visser was
de enige die er zonder kleerscheuren
af kwam. Hij maakte zijn puntverlies uit
de eerste ronde goed met een 9-0
tegen Hans Lodeweges. De bedenktijd
of liever het tekort hieraan speelde
daarbij een grote rol maar wel steeds
net in zijn voordeel. In het Waddinxveense duel tussen Theo Goor en Ton
van Nieukerke voor beiden eenmaal
winst en remise. Dankzij zijn winst in
de uurpartij trok Ton met 5-4 aan het
langste eind. Dat was ook de uitslag bij
Ad Multem tegen Wim Mulder en bij
Nico Dannis tegen Jan Blok. Mick van
den Berg klopte Han Everaars met
7-2. Alleen verlies bij het snelschaak.
De laatste drie duels gingen tussen de
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‘nullen’ uit de eerste ronde. Gerard van
der Wouden won met 5-4 van Leen
Boonstra, Aad van den Berg met 5½3½ van Arie Macdaniël jr en Arie Macdaniël sr met dezelfde cijfers van Sjaak
in ’t Veld.
In groep B opnieuw een 9-0 voor Stefan Lipschart. Slachtoffer was nu Judy
van Eck. Nanne Uitenbroek verspeelde
anderhalve punt met remise tegen Ton
van Smirren in de twintig minutenpartij
en Christian Macdaniël twee punten
tegen Frank Penders door verlies bij
het snelschaak. Een 6-3 zege was er
voor Aad van der Meer tegen Cees
Kaiser. Een 5-4 winst werd genoteerd
voor Casper de Pijper tegen Frans Dubois en voor Jitse Macdaniël tegen Jan
Vink. Forse uitslagen bij de wedstrijden
tussen de ‘nullen’ in de B-groep. Bastiaan Rietveld verloor tegen Peter Vink
alleen het snelschaak, dus 7-2. Jan
van den Dorpel boekte een 9-0 tegen
Ids van der Schouw en dat deed ook
Anita van Eck tegen Peter Koolmees.
In de derde ronde werd in groep A fiks
gestreden om de tien finaleplaatsen
voor de tweede helft van het toernooi.
Kanshebber Jan Evengroen nam revanche voor zijn nederlaag tegen Pim
te Lintelo in de vorige ronde. Ad Multem werd met een 9-0 nederlaag het
kind van de rekening en plaatste zich
daardoor niet voor de finalegroep. Van
de overige favorieten verspeelde Gerard van Ommeren twee punten met
remise in de uurpartij tegen Jeroen Eijgelaar. Met tweemaal winst in de overige partijen werd het hier 7-2. Voor
Eijgelaar net voldoende om zich bij de
eerste tien te handhaven. Dick Bac
leed een gevoelige nederlaag tegen
Sander Blok. Met alleen remise in de
rapidpartij werd het hier 7½-1½ voor de
oud Gouwenaar. Frank Visser ontsnapte tegen Pim te Lintelo zowel in de
uurpartij als in de rapidpartij met remise
en zegevierde vervolgens na winst bij
het snelschaak met 5½-3½. Wim Mulder verspeelde tegen Theo Goor drie
punten met verlies van zijn rapidpartij.
Door de 3-6 miste Theo daardoor net
de finalepoule. Dat was ook het geval
voor Mick van den Berg die met een
5-4 winst tegen Nico Dannis een

Jan Evengroen met naast hem Nico Dannis
tegen Mick v.d. Berg.
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halfje te kort kwam. Ronald Mandersloot en Ton van Nieukerke hadden
zich beiden afgemeld, maar de afmeldingspremie van twee punten bleek
voor beiden voldoende om zich bij de
eerste tien te handhaven. De overige
deelnemers in de A-groep waren al
vrijwel kansloos voor de finalegroep.
Aad van den Berg en Hans Lodeweges verloren tegen respectievelijk Gerard van der Wouden en Han Everaars
alleen hun snelschaakpartij en boekten
dus een 7-2 zege. Jan Blok kreeg van
Arie Macdaniël sr in de uurpartij een
paard cadeau en dat betekende vier

punten. Met voorts nog tweemaal remise won hij met 6½-2½. Leen Boonstra, Rien Duine en Sjaak in ’t Veld
speelden een dubbelrondige rapiddriekamp. Score 5½ punten voor Rien, 4½
voor Sjaak en 3½ voor Leen.
In groep B verspeelde Stefan Lipschart
de leiding aan Nanne Uitenbroek. Met
alleen winst bij het snelschaak werd het
een 7-2 nederlaag. Christian Macdaniël
verloor tegen Aad van der Meer zijn
uurpartij, maar de winst in beide andere
partijen was goed voor een 5-4 zege.
Dat was ook het resultaat voor Jan van
den Dorpel tegen Judy van Eck en voor

Frank Penders tegen Cees Kaijser.
Teus Boere en Ton van Smirren deden
goede zaken. Zij wonnen met ruime cijfers, respectievelijk 9-0 en 8-1, van
Anita van Eck en Bastiaan Rietveld.
Ook in deze groep vanwege een oneven aantal deelnemers een dubbelrondige rapiddriekamp die werd gewonnen
door Peter Vink, goed voor 7 punten.
Jan Vink verdiende 4½ punten en Casper de Pijper 2 punten.
De afvallers uit de A-groep strijden de
laatste drie ronden met de deelnemers
uit de B-groep om de Hoekveldtrofee.
(Aad)

De stand na de derde ronde:

1
2
3
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Zilveren Damegroep
Jan Evengroen
Gerard van Ommeren
Sander Blok
Frank Visser
Pim te Lintelo
Wim Mulder
Dick Bac
Ronald Mandersloot
Jeroen Eijgelaar
Ton van Nieukerke
Hoekveldgroep
Nanne Uitenbroek
Christian Macdaniël
Stefan Lipschart
Aad vd Meer
Teus Boere
Ton van Smirren
Cees Kaijser
Frank Penders
Mick vd Berg *
Theo Goor *
Jan vd Dorpel
Judy van Eck
Aad vd Berg *
Jan Blok *
Ad Multem *
Hans Lodeweges *
Nico Dannis *
Jan Vink
Anita van Eck
Peter Vink
Casper de Pijper
Rien Duine *
Arie Macdaniël sr *
Bastiaan Rietveld
Sjaak in 't Veld *
Frans Dubois
Leen Boonstra *
Gerard vd Wouden *
Han Everaars *
Arie Macdaniël jr *
Jitse Macdaniël
Ids vd Schouw
Peter Koolmees

60 min

20 min

5 min

12
8
10
10
6
10
6
6
8
8

6
9
4½
4½
7½
3
6
4½
4½
3

4
4
6
6
4
4
4
3
2
1

12
8
8
12
8
8
6
6
6
4
4
8
8
8
2
6
6
0
4
0
0
0
4
4
0
4
4
0
0
0
4
0
0

7½
9
6
3
4½
7½
6
6
6
9
6
3
4½
1½
6
4½
3
9
3
7
5
8½
3
3
6
0
3½
3
0
1½
0
0
0

4
4
6
4
4
1
4
4
2
1
4
2
0
3
4
1
2
1
2
2
4
0
1
1
2
0
0
4
6
2
1
0
0

afw

2
2

2

4

2
2

* = afvallers groep A
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Totaal
22
21
20½
20½
17½
17
16
15½
14½
14
23½
21
20
19
18½
16½
16
16
14
14
14
13
12½
12½
12
11½
11
10
9
9
9
8½
8
8
8
8
7½
7
6
5½
5
2
0
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de ijssel 2 sneuvelt tegen concurrenten
In de beslissende laatste wedstrijden
van deze competitie trof De IJssel 2
beide concurrenten voor de titel. Beide
wedstrijden werden nipt verloren en de
heen en weer naar de tweede klasse
kan dus dit jaar niet afvaren. Hieronder
de resultaten van de laatste drie wedstrijden.

3-torens 3 geeft het niet cadeau,
maar krijgt toch klop met ruime
cijfers
Met gemiddeld ruim 400 ratingpunten
meer moest het derde van 3-Torens
geen probleem zijn voor De IJssel 2
was de mening vooraf. Dat viel op
3 februari aan borden echter lang niet
mee. Twee vaste krachten ontbraken,
zowel Menno van Dijk als Arie Macdaniël sr waren verhinderd. Voor hen
speelden Arie jr en Stefan.
Het eerste punt kwam op naam van
Sjaak. Hij zette zijn jeugdige tegen1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 2
Gerard vd Wouden
Léon Jacobse
Rien Duine
Leen Boonstra
Arie Macdaniël jr
Sjaak in 't Veld
Stefan Lipschart
Aad vd Berg

1616
1750
1817
1668
1660
1436
1622
1390
1587

zuur verlies in moerkapelle
Voor een kans op promotie moest er
minimaal een punt gescoord worden in
de voorlaatste wedstrijd tegen het
tweede van Moerkapelle. Geen eenvoudige zaak tegen de nog ongeslagen koploper. Bij winst van Moerkapelle waren zowel zij als mede kandidaat Schiedam 2 zeker van promotie.
De tegenstander verscheen op volle
sterkte achter de borden. Bij De IJssel
bezette Arie Macdaniël jr de plaats van
de verhinderde Menno van Dijk.
Veel gelijk opgaande partijen in het
eerste uur en dat leidde in een aantal
gevallen tot remiseachtige stellingen.
De eerste puntendeling werd genoteerd aan bord vier bij Rien waar weinig meer te beleven viel. Minder goed
verliep het bij Arie jr die een duur pionnetje verspeelde wat leidde tot een wel
erg sterke vrijpion. Die bleek niet meer
te stoppen en de eerste nederlaag was
een feit. Aad had na tempowinst in de
opening een klein plusje. Zijn tegenstander beperkte zich tot verdedigen
en deed dit met succes. Aad kon geen
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stander, inmiddels goed voor een 3 uit
3 score, in vlot tempo flink onder druk
en die sneuvelde vervolgens onder het
aanvalsgeweld. Ook voor Aad geen
probleem. Zijn tegenstandster, voor
het eerst achter het bord in deze competitie, kwam nog veel schaakkennis
tekort en stond al na tien zetten twee
stukken achter. Problemen waren er
wel bij de twee invallers. Arie werd verrast door een stukoffer met mataanval
en moest al vroeg de strijd staken.
Stefan kreeg te maken met een veertienjarige debutant die het hem met
aanvallend spel knap moeilijk maakte.
Hij wist echter een kwaliteit te winnen
en daarna leek het een gelopen koers.
Hij overzag echter een mataanval van
zijn tegenstander en dat kostte hem
alsnog de partij. Gerard en Rien zetten
De IJssel vervolgens op een 4-2 voorsprong. Gerard kwam een stuk voor en
haalde na wat manoeuvreerwerk het

eindspel gemakkelijk binnen. Bij Rien
kwam de dame van zijn tegenstander
klem te zitten en na wat afruilwerk leverde hem dat een volle toren in de
plus op. Maar daarmee was de wedstrijd nog niet gewonnen. Bij zowel
Leen als Léon bood de stand op het
bord geen duidelijke kansen. Het kon
nog alle kanten op. Léon koos voor
een gewaagd plan. Hij offerde twee
pionnen voor de aanval via een met
torens bezette open lijn. Meer dan remisekansen leek dit niet op te leveren
totdat zijn tegenstander zich in het
toreneindspel verrekende met de ruil
van de laatste toren. Met een doorlopende vrijpion haalde Léon alsnog de
winst binnen. Dat lukte uiteindelijk ook
Leen. Zijn tegenstander moest in de
verdediging, maar dat bleek niet afdoende toen Leen met een mooie
combinatie een stuk buit maakte.
(Aad)

3-Torens 3
1163
Jan Breugem
1398
Erik Smits
1455
Tony Tang
1410
Hans Kunnen
1305
Arno Verbakel
1422
Bart Zwinkels
740
Giovanni Netten
897
Anca Pretor
678
winstplan meer vinden en accepteerde
een remise aanbod. Ook bij Sjaak
stond dit hoog in het vaandel. Hier
stond een pionneneindspel met lopers
van gelijke kleur op het bord. Het ging
mis toen Sjaak zich liet verleiden tot
een pionzet die gelijk pionverlies en
partijverlies tot resultaat had, stand 3-1
voor Moerkapelle. Ook Gerard kon die
achterstand niet goed maken. Openingsvoordeel had hem weinig profijt
gebracht. Al bleek bij analyses na afloop dat hij een bijna winnende zet had
gemist. Nu eindigde de partij in een pionneneindspel dat potremise was.
Zelfs met nog slechts een minuut bedenktijd kon zijn tegenstander het zonder problemen remise houden.
Daarmee was de strijd nog niet beslist.
Aan het laatste bord had Arie sr een
sterke aanvalstelling tegen de verzwakte koningsstelling van zijn tegenstandster op het bord gekregen. Zij
raakte daarnaast nog in tijdnoodproblemen en nog voor Arie materiaalwinst kon incasseren hield zij het met
nog luttele seconden op de klok voor

6
- 2
1
- 0
1
- 0
1
- 0
1
- 0
0
- 1
1
- 0
0
- 1
1
- 0
gezien, 3½-2½. Vrijwel gelijktijdig
haalde haar broer aan bord een de
teamwinst voor Moerkapelle binnen.
Ook Léon redde het tegen zijn sterke
leeftijdgenoot niet. Hij kreeg geen gelegenheid voor zijn aanvallende acties
en moest al snel in de verdediging en
werd vervolgens langzaam maar zeker
van het bord geschoven. Vier uit vier
voor het sterkste wapen van Moerkapelle 2. Bij Leen stond toen al een
tijdje een eindspel op het bord met het
loperpaar voor Leen en paard en loper
voor zijn tegenstander. De winstkansen leken voor beiden beperkt. Leen
wist echter zijn lopers in goede positie
te krijgen en kon met een van zijn nog
twee resterende pionnen, een randpion, gesteund door de koning opmarcheren. Daar kon zijn tegenstander
niet tegen op. Fraai spel van Leen, hij
was daarmee voor De IJssel ‘de man
van de match’.
In Schiedam waren ze blij met deze
uitslag, ‘sprookjesteam promoveert’
meldde hun website. (Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moerkapelle 2
Boudewijn Weijermars
Christiaan Noorland
Marcel de Haan
Kevin Bakker
Hans Geerling
Dirk Molenaar
Jan Blok
Jojanneke Weijermars

1668
1947
1703
1740
1634

1652 1545 1455 -

ook hzp schiedam 2 te sterk
De slotwedstrijd van het tweede team
was tegen het sprookjesteam uit
Schiedam, een team dat dus al was
gepromoveerd maar ook nog kans had
op het kampioenschap. Bovendien
moest het IJsselteam aantreden met
twee invallers, zowel Léon Jacobse als
Arie Macdaniël sr waren niet beschikbaar. Geen gemakkelijke opgave dus
voor de IJssel-reserves. Leen was de
eerste die klaar was. Tegen zijn nog
ongeslagen (5 uit 5) tegenstander ging
hij voor remise en dat werd het ook. Er
kwam een toreneindspel met lopers
van gelijke kleur en elk vijf pionnen op
het bord waar beiden geen winstkansen meer in zagen. Invaller Aad kwam
al snel in de problemen. Hij kwam een
pion achter en het leek hier gedaan.
De pion werd echter terugveroverd en
toen hing remise in het toreneindspel
met elk zes pionnen lang in de lucht.
De Schiedammer bleef echter voor de
De IJssel 2
1593 1. Gerard vd Wouden
1750 2. Aad vd Meer
1466 3. Rien Duine
1668 4. Leen Boonstra
1660 5. Menno van Dijk
1603 6. Sjaak in 't Veld
1622 7. Aad vd Berg
1587 8. Stefan Lipschart
1390 -

eindstand klasse 3B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moerkapelle 2
HZP Schiedam 2
Messemaker 1847 5
De IJssel 2
Het Houten Paard 1
3-Torens 3
RSR Ivoren Toren 5
WSV 3

persoonlijke resultaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aad vd Berg
Gerard vd Wouden
Léon Jacobse
Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Arie Macdaniël sr
Leen Boonstra
Menno van Dijk
Lotte vd Wouden *
Aad vd Meer *
Arie Macdaniël jr *
Stefan Lipschart *

rtg
1634
1642
1357
1631
1582
1223
1534
1346

mp
13
13
9
8
7
4
2
2

De IJssel 2
1640
Léon Jacobse
1817
Gerard vd Wouden
1750
Leen Boonstra
1660
Rien Duine
1668
Sjaak in 't Veld
1622
Arie Macdaniël jr
1436
Aad vd Berg
1587
Arie Macdaniël sr
1583
winst gaan en wist opnieuw een pionnetje voor te komen. Ditmaal wel voldoende voor de winst, ½-1½. Ook bij
Gerard ging het mis. Lang ging het gelijk op, maar in het eindspel wilde Gerard te veel en zag na een offer een
pion doorlopen naar het promotieveld.
Vervolgens gaf hij, volgens zijn tegenstander voortijdig, op, stand ½-2½.
Een remise bij Sjaak bracht de stand
op 1-3. In een dichtgeschoven stelling
met veel pionnen, de torens en lopers
viel weinig meer te halen. Een eerste
remiseaanbod werd geweigerd, maar
er bleek geen doorkomen dus toch
een puntendeling. Menno liet daarna
het eerste winstpunt noteren. Met een
stukoffer tegen drie pionnen had hij de
koningsstelling van zijn tegenstander
geruïneerd en die vond niet de juiste
verdediging. Het leidde tot een eindspel met drie pionnen in de min voor
de invaller aan Schiedamse zijde, een
hopeloze strijd, 2-3. Mis ging het

4½ - 3½
1
- 0
½ - ½
0
- 1
½ - ½
1
- 0
1
- 0
½ - ½
0
- 1
daarna bij Rien. Lang was hier de partij in evenwicht. Door een door Rien
gemiste dubbelaanval, mat of torenverlies, kwam er abrupt een einde aan
de partij, 2-4. Remise aan bord zeven
betekende vervolgens de definitieve
zege voor HZP Schiedam. Invaller Stefan had lang goed partij gegeven. Zijn
tegenstander was wel een pionnetje
voor gekomen, maar had veel bedenktijd gebruikt, met zes tegen dertig accepteerde hij het remiseaanbod. Als
laatste streed Aad nog voor zijn positie
als topscorer van klasse 3B. Lang leek
er niet meer dan een halfje in te zitten.
Een noodlottig foutje van zijn tegenstander leidde echter tot pionwinst en
kansen op partijwinst. Die kansen stegen maar ten koste van de nodige bedenktijd. Het snelle spel van zijn
tegenstander brak hem echter op. Hij
trapte in een valletje met een stukoffer
en ging pardoes mat, 3½-4½.
(Mick/Aad/website HZP Schiedam)

HZP Schiedam 2
Piet Hofstee
Andries Schukking
Freerk Gerkema
Cees Verhagen
Eric Emor
Jan Brand
Gerard Turkenburg
Arnold vd Kammen

3½
0
0
0
½
1
½
1
½

1669
1657
1645
1803
1830
1768
1633
1535
1480

-

4½
1
1
1
½
0
½
0
½

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

36½
36
30½
34
26
24
20
17

x
4
1½
3½
2½
3
3
2

4
x
3
3½
2½
1
3
3

6½
5
x
2½
3
4
3
1½

4½
4½
5½
x
3
2
½
2

5½
5½
5
5
x
4
3½
1½

5
7
4
6
4
x
5
1

5
5
5
7½
4½
3
x
6

6
5
6½
6
6½
7
2
x

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

7
7
6
7
7
4
6
4
1
2
3
2

6½
4½
4
4
3½
3
3
2
1
1
1
½

7,1
1,1
1,8
3,3
5,6
8.0
3,7
5,3
8,0
4,0
5,0
7,5

1587
1750
1817
1668
1622
1583
1660
1603
1325
1466
1436
1390

1659
1686
1711
1601
1376
1566
1517
1538
1450
1645
1426
996

1240
1626
1588
1550
1376
1373
1517
1538
1189
1645
1549
1188

* = invallers
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Aad van den Berg werd dus teamtopscorer. Een prijs die hij in het seizoen
1981/82 voor het laatst binnenhaalde.
Zoals uit de cijfers blijkt had hij het met
zijn tegenstanders wel getroffen. De
score was ook goed genoeg voor de
eerste plaats in de top 10 van deze
klasse.
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leen boonstra op het oorlogspad
Risico’s vermijden en zo mogelijk gaan
voor de winst, dat was de instelling
waarmee Leen Boonstra zijn laatste
twee RSB-partijen voor De IJssel 2
speelde. Het werden een paar prima
partijen.
In de wedstrijd tegen Moerkapelle 2
moest hij het aan bord drie opnemen
tegen Marcel de Haan. Met een rating
van 1740 op papier beduidend sterker
dan Leen (1660) en bovendien toen
met 4 uit 5 nog ongeslagen.
In de beginfase had Leen (wit) kunnen
profiteren van een openingsmisser, na
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.d4 exd4 4.Pxd4
Pxd4? 5. Dxd4 Df6? ziet 6.e5 er wel
erg goed uit voor wit.

Met 6.Dxf6 maakte die daar echter
geen gebruik van en vervolgens bleef
de stelling lang in evenwicht. 6…Pxf6
7.Ld3 Lb4+ 8.c3 Lc5 9.h3 d5 10.Pd2
0–0 11.0–0 Te8 12.exd5 Pxd5 13.Pf3
a5 14.Ld2 Le6 15.Tfe1 Tad8 16.Lc2
h6 17.Tad1 Pf6 18.b3 Ld5 19.Txe8+
Txe8 20.Te1 Lxf3 21.Txe8+ Pxe8
22.gxf3 Een dubbelpion op de f-lijn,
maar van veel nadeel is eigenlijk geen
sprake. 22..c6 23.b4 axb4 24.cxb4
Ld4 25.a4 b6 26.b5 cxb5 27.axb5
Pc7 Het begint er erg remiseachtig uit
te zien. 28.Ld3 Pd5 29.Le4 Pc7
30.Ld3 f6 31.f4

31…g5? (f5) Maar hier pakt Leen zijn
kans. 32.fxg5 hxg5 33.Kg2 Kg7 34.f4
gxf4 35.Lxf4 Pd5 36.Ld2? (Kf3) Nu
had hij zijn voordeel weer kunnen inleveren, maar dat werd door zijn tegenstander gemist. 36...Pc7? in plaats
van 36...Le3 37.Lxe3 Pxe3+ en meer
dan remise zit er dan niet meer in.
37.Kf3. Hierna is het juiste zettenverloop niet meer te achterhalen, maar
Leen wist pion h3 met steun van koning en loperpaar naar de overzijde te
loodsen. Prima geprofiteerd van de
foutjes van zijn tegenstander.
In de laatste RSB-wedstrijd tegen HZP
Schiedam 2 had hij in Cees Verhagen
(1830) een nog sterkere tegenstander.
Deze voormalige Groenoord speler
had aan het begin van dit seizoen Fianchetto, de opvolger van Groenoord,
verruild voor HZP Schiedam en was
daar op dat moment met 5 uit 5 topscorer van het tweede team. Gezien
het sterkte verschil zou remise een
mooi resultaat zijn en daar was ook de
op afruil gerichte tactiek van Leen op
afgestemd.
Hij kwam na 1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3
c6 4.e5 dxe5 5.dxe5 Dxd1+ 6.Pxd1
Pg4 7.f4 Lf5 8.h3 Ph6 9.Pe3 e6 met
voordeel uit de opening.

Met 10.g4 had hij dit voordeel vast
kunnen houden, maar getrouw aan zijn
tactiek ging hij voor de afruil en was er
van voordeel nauwelijks sprake meer.
Na 10.Pxf5 Pxf5 11.Pe2 h5 12.a3 h4
13.b4 Pd7 14.c3 ging het initiatief naar
zijn tegenstander, die hier echter niet
voor het kansrijke 14…g5 koos maar
vervolgde met 14…Pb6. De stelling
kwam daardoor weer meer in evenwicht en bleef dat tot op zet 28 tot de
vrede werd getekend. 15.Pd4 Pg3
16.Tg1 Pxf1 17.Txf1 g6 18.Ta2 Pc4
19.Ke2 a5 20.Pc2 axb4 21.cxb4 Le7
22.Pe3 Pb6 23.Tc2 0–0 24.Pc4 Pd5
25.Pe3 Tfd8 26.Pxd5 Txd5 27.Td1
Tad8 28.Txd5 Txd5 (½–½)

‘Gezien het ratingverschil en de 100%
score van Cees is de prestatie van
Leen uitstekend te noemen’ aldus het
commentaar in Schiedam en dat kon
in Moordrecht worden onderschreven.
(Aad)
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franken naar finale k.o.-bekertoernooi
De loting voor tweede ronde om de k.o.-beker had een aantal fraaie duels opgeleverd. Gerard van der Wouden moest zich teweerstellen
tegen de opkomende jeugd. En dat lukte hem niet Arie Macdaniel jr zorgde al vanaf het begin voor energiek spel en kon in een spannend
duel de winst pakken. Minder goed verging het Arie Macdaniël sr. Hij speelde tegen Ronald Mandersloot en moest vanaf het begin alle zeilen bijzetten, maar ook dat bleek niet genoeg. In het duel tussen Rien Duine en Frank van de Pavoordt had Rien bij het aanbreken van de
slotfase al veel bedenktijd verbruikt. Hij moest toen nog een eindspel in met een pion tegen de kwaliteit en dat kon hij niet meer bolwerken.
Aad van den Berg die in de eerste ronde titelverdediger Ad Multem had uitgeschakeld, kreeg ook in de tweede ronde tegen Frank Visser uitstekende winstkansen. Na 33 zetten kwam de volgende stelling op het bord:
Aad (wit) speelt hier 34.Kd2?, maar direct winnend was hier 34.Pd2 Kc6 35.Pxc4. Nu is de
winst een lastig karwei, bovendien gaat de klok een rol spelen. Het wordt manoeuvreren.
34...La5+ 35.Kc2 Kc6 36.b3 cxb3+ 37.Kxb3 Kd5 38.Kc2? Lastiger voor zwart is 38.Ka3.
38...Ld8 39.Kd3 La5 40.Ke3 Lb6+ 41.Kd3 en bij het uitvluggeren in wederzijdse tijdnood
haalt Frank de winst binnen.
De topper van de tweede ronde was het duel tussen Pim te Lintelo en Hans Lodeweges. De
laatste had voor zijn partij veel tijd gebruikt en moest de slotfase spelen met een half uur
minder tijd. Veel kansen dus voor Pim maar snel en secuur spelend was het Hans die de
beste kansen kreeg en met slechts luttele seconden op de klok pakte hij de winst. Panc
Vink tenslotte, moest het onderspit delven tegen Aad van der Meer. Daarmee waren samen
met Mick van den Berg en Frans Dubois die in deze ronde waren vrijgeloot de kwartfinalisten bekend.
In de kwartfinale was Arie Macdaniël jr kansloos tegen Frank Visser. In de partij tussen Mick
van den Berg en Ronald Mandersloot ging het lang gelijk op, maar na een onnodige misser
van Ronald was het gelijk over. Frans Dubois gaf Hans Lodeweges goed partij maar kon het
in de slotfase niet meer bolwerken. Frank van de Pavoordt ging zonder te spelen naar de
halve finale. Tegenstander Aad van der Meer gaf de partij zonder te spelen gewonnen.
In de halve finale nam Frank Visser revanche op Hans Lodeweges voor zijn recente nederlaag in de clubcompetitie. Opnieuw werd veel bedenktijd geïnvesteerd in de beginfase van de partij. Hans had na 14 zetten nog circa 4 minuten op de klok. Ditmaal was Vrouwe Fortuna niet
op zijn hand. Frank zette hem knap onder druk en naast de tijdsdruk verhoogde dit de foutenmarge. Een ongelukkige manoeuvre kostte de
dame en de partij. In de andere halve finale partij tussen Frank van de Pavoordt en Mick van den Berg ging het lang gelijk op. Frank kreeg
wat initiatief, maar Mick wist dit goed te pareren. Er resulteerde een pionneneindspel dat voor beiden niet te winnen bleek, remise dus.
Snelschaakpartijen moesten vervolgens de beslissing brengen. Mick won de eerste, Frank de tweede en de beslissende derde.
Beide Franken, Van de Pavoordt en Visser, dus naar de finale die op 19 mei op het programma staat. (Aad)

Wij bieden u een uitgebreid
assortiment aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen.
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drie kandidaten strijden om clubtitel
Met driekwart van de competitie achter
de rug is het aantal titelkandidaten geslonken tot het trio Frank Visser, Pim
te Lintelo en Hans Lodeweges. Een
vierde kandidaat, Léon Jacobse, is afgehaakt. Vanwege studieverplichtingen in Engeland zal hij de laatste
cyclus niet aan de competitie deelnemen. De verschillen tussen de drie
koplopers zijn gering. Pim won zes van
zijn zeven wedstrijden, alleen Frank
(V) was hem een keer de baas. Door
zijn vroegtijdige uitschakeling in het
k.o. bekertoernooi speelde hij meer
competitiewedstrijden dan zijn twee
concurrenten die maar viermaal aantraden. Met daarin slechts een halfje
verlies voor Hans, tegen Léon, deed
ook hij goede zaken. Frank (V) moest
terrein prijsgeven ondermeer door verlies in een tijdnood spektakelpartij
tegen Hans. Ook Frank (vdP) pakte
een halfje tegen hem. Léon sloot af
met een nederlaag tegen Pim en
speelde behalve tegen Hans ook remise tegen Arie Macdaniël jr.
Een vijftal achtervolgers wordt aangevoerd door Ad Multem. Hij timmerde
met een vijftig procent score niet echt
aan de weg. Frank (vdP) zakte een
paar plaatsen op de ranglijst. Hij kon
slechts beperkt deelnemen en de twee
keer dat hij er wel was trof hij het met
de nummer een en twee van de ranglijst niet met zijn tegenstanders.
Ronald Mandersloot speelde in het geheel geen competitiewedstrijden en zal
dat ook de laatste cyclus niet doen.
Het tegendeel was het geval bij Wim
Mulder die met negen partijen record-

deelnemer was. Vijf van die negen
partijen werden verloren dus dat zette
weinig zoden aan de dijk. Aad van den
Berg handhaafde zich nog net bij de
eerste tien. Wel drie plaatsen gezakt,
tweemaal remise en verlies tegen de
kopstukken Pim en Léon.
Vervolgens op de plaatsen 10 tot en
met 16 een groep met een puntenaantal tussen de 1000 en 850 punten met
de Macdaniëls als koplopers. Arie jr
kon zijn goede competitiestart geen
goed vervolg geven. Met slechts een
enkele remise, een prima resultaat
tegen Léon, en daarnaast vier nullen
duikelde de kersverse bruidegom een
aantal plaatsen op de ranglijst. Daardoor staat hij nu vrijwel gelijk met zijn
vader. Die nam revanche met winst in
het onderlinge duel en boekte daarnaast ook een fraaie winst tegen Wim.
Daar tegenover stonden ook een viertal nullen. Met Hans en Pim waren
daar wel sterke tegenstanders bij. Ook
Leen trof in Frank (V) en Ad twee te
sterke toppers, maar dankzij een 3 uit
4 in de overige partijen handhaafde hij
zich op de twaalfde plaats. Hun positie
handhaven deden ook Sjaak in ’t Veld,
Mick van den Berg en Rien Duine.
Sjaak dolf tegen hun wel het onderspit,
maar maakte dat goed door de Macdaniëls en de Van der Woudens te
kloppen. Voor zowel Mick als Rien
maar eenmaal verlies. De rij wordt hier
gesloten door Gerard van der Wouden. Na zijn goede start inmiddels verder gekelderd naar plaats zestien.
Verliespartijen tegen Sjaak, Wim en
Stefan Lipschart konden niet worden

gecompenseerd met de 2½ uit 3 tegen
Rien, Leen en Aad van der Meer.
In de daaropvolgende groep, plaats 17
tot en met 22, heeft koploper Stefan
maar weinig achterstand. Winst tegen
Gerard en remise tegen Rien waren
goede resultaten. Alleen tegen Leen
ging het mis. Met zijn 2 uit 4 timmerde
Aad (vdM) hier niet echt aan de weg.
Nu de RSB competitie is afgelopen is
er meer gelegenheid voor de clubcompetitie en wellicht betere resultaten. Progressie was er wel voor Jan
van den Dorpel met 4 uit 5. Alleen
tegen Teus Boere ging het mis. Casper
de Pijper verloor slechts één van zijn
zeven partijen. Hij won er echter ook
maar één. Een nieuwe remisekoning?
Als laatsten in deze groep Frans Dubois en Teus Boere. Beiden waren
veel afwezig en speelden maar drie
partijen. Met 2½ uit 3 was Teus daarin
beduidend succesvoller dan Frans.
In de staartgroep tenslotte veel nullen.
De winstpartijen worden vooral gescoord in onderlinge partijen. Peter
Koolmees, die al zijn partijen verloor,
en Bastiaan Rietveld waren hofleverancier. Voor Bastiaan was er behalve
tegen Peter ook winst tegen Jan Vink.
Ook Jitse Macdaniël pakte bij hen zijn
punten, maar boekte daarnaast nog
een mooie bliksemzege in elf zetten
tegen Ton van Smirren. Voor Jan was
er nog een halfje tegen Casper. Zowel
Lotte van der Wouden als Panc Vink
waren maar eenmaal van de partij,
beiden met een negatief resultaat.
(Aad)

De stand:
gr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Frank Visser (FV)
Pim te Lintelo (PL)
Hans Lodeweges (HL)
Léon Jacobse (LJ)
Ad Multem (AM)
Frank vd Pavoordt (FP)
Ronald Mandersoot (RM)
Wim Mulder (WM)
Aad vd Berg (AB)
Arie Macdaniël jr (AMCj)
Arie Macdaniël (AMC)
Leen Boonstra (LB)
Sjaak in 't Veld (SV)
Mick vd Berg (MB)
Rien Duine (RD)
Gerard vd Wouden (GW)
Stefan Lipschart (SL)
Aad vd Meer (AvM)
Jan vd Dorpel (JD)

A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
B
B
B
B
B
B
C
C
D

resultaten ronde 15 t/m 24

gt

LB 1, PL 1, FP ½, HL 0
FP 1, FV 0, AMC 1, WM 1, LJ 1, AB 1, AM 1
AMC 1, AM 1, LJ ½, FV 1
SV 1, AMCj ½, WM 1, HL ½, AB 1, PL 0
LB 1, HL 0, WM 1, PL 0
PL 0, FV ½
MB 0, GW 1, MB 1, LJ 0, PL 0, AMC 0, AM 0, AMCj 1, AB ½
LB ½, LJ 0, PL 0, WM ½
LJ ½, AMC 0, MB 0, WM 0, SV 0
HL 0, PL 0, AMCj 1, SV 0, WM 1, MB ½, LB 0
FV 0, AM 0, SL 1, AB ½, GW ½, AMC 1
LJ 0, MB 0, LW 1, GW 1, AMC 1, RD 0, AMCj 1
WM 1, SV 1, WM 0, RD ½, AMCj 1, AMC ½
PK 1, MB ½, AvM ½, GW 0, SV 1, SL ½
WM 0, SL 0, SV 0, RD 1, LB ½, AvM 1
JV 1, GW 1, LB 0, BR 1, RD ½
1x
CP ½, RD ½, GW 0, FD 1
CP 1, TB 0, TS 1, JM 1, PV 1
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avc

na

club waarde
rating getal

totaal
score

2x
2x
2x
1x
2x
2x
2x

4x***
1x*
4x***
3x
4x
6x**
8x***
1x*
3x**
2x**
2x*
2x
1x
2x**
3x**
2x*

1912
1917
1891
1857
1794
1801
1782
1691
1662
1583
1591
1629
1598
1590
1543
1555
1532
1491
1419

1365
1326
1288
1214
1117
1105
1059
1036
1000
915
912
901
897
872
851
846
815
781
687

3x
3x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
4x
5x
1x

1x*
4x

89
89
86
82
76
76
75
66
63
57
58
61
58
57
54
55
53
50
46
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gr

20
21
22
23
24
25
26
27
29
30

Casper de Pijper (CP)
Frans Dubois (FD)
Teus Boere (TB)
Lotte vd Wouden (LW)
Panc Vink (PV)
Jan Vink (JV)
Ton van Smirren (TS)
Jitse Macdaniël (JM)
Bastiaan Rietveld (BR)
Peter Koolmees (PK)

resultaten ronde 15 t/m 24

C
C
D
C
C
D
D
D
D
D

FD ½, JD 0, AvM ½, TB ½, BR 1, FD ½, JV ½
CP ½, CP ½, AvM 0
JD 1, CP ½, BR 1
SV 0
JD 0
SL 0, BR 0, PK 1, JM 1, BR 1, CP ½
JD 0, PK 1, BR 1, JM 0
PK 1, PK 1, BR 1, JV 0, JD 0, TS 1
PK 1, JV 1, JM 0, SL 0, JV 0, CP 0, TS 0, TB 0
JM 0, RD 0, BR 0, JM 0, JV 0, TS 0

gt

avc

na

club waarde
rating getal

1x

2x
4x
2x

1x
3x*
4x
9x
9x*
4x
2x
1x
1x
4x

1381
1401
1377
1485
1301
1295
1225
1236
1023
1031

1x

4x
2x
1x

43
45
43
50
39
39
35
36
27
27

totaal
score
668
662
645
550
528
524
523
486
396
315

gt=geen tegenstander, na=niet aanwezig, *=geen deelname vanwege k.o. toernooi, avc=afwezig voor club

spaarzame successen in de groene
hart cup-competitie
Met slechts Neal Twigt als enige van de oude garde in het team waren de successen ook in de
laagste groep spaarzaam. De overige teamleden Sjoerd Steenbergen, Joram en Max Dul en Bink
Revet kwamen nog de nodige schaakkracht tekort.
In de vijfde ronde was een gelijkspel tegen Overschie dankzij winstpartijen van Neal en Sjoerd het
enige positieve resultaat. Tegen 3-Torens 3 kwam het team een halfje tekort. Opnieuw winst voor Neal en een halfje voor
Bink. De resultaten in de vijfde ronde:
1.
2.
3.
4.

Klasse 4A
3-Torens 3
Dordrecht
Overschie 1
De IJssel

1
x
2
1
1½

2
2
x
2
0

3
3
2
x
2

4
2½
4
2
x

mp
5
4
2
1

bp
7½
8
5
3½

Het beste resultaat werd geboekt in de zesde ronde. Met Max als vervanger van Bink werd Overschie met 4-0 geklopt. Tegen Charlois Europoort verloor alleen debutant Max zijn partij en zegevierde De IJssel dus
met 3-1. Toch geen promotie, want het derde team van Messemaker
won alle drie haar wedstrijden en bleef De IJssel dus voor. De resultaten
in de zesde ronde:
1.
2.
3.
4.

Klasse 4B
Messemaker 1847 3
De IJssel
Charlois Europoort 1
Overschie 1

1
x
1
1
1

2
3
x
1
0

3
3
3
x
1

4
3
4
3
x

mp
6
4
2
0

bp
9
8
5
2

In de slotronde drie spannende matches die eindigden met een nipte
overwinning, een gelijkspel en een nipte nederlaag. Neal won alle drie
zijn partijen, eenmaal winst was er voor Joram en Sjoerd en Max
speelde tweemaal remise. De resultaten in de zevende ronde:
1.
2.
3.
4.

Klasse 4B
Charlois Europoort 1
Overschie 1
De IJssel
3-Torens 3

1
x
1
2
2

2
3
x
1½
1

3
2
2½
x
1½

4
2
3
2½
x

mp
4
4
3
1

De IJssel (l) op weg naar een 4-0 tegen Overschie.
Vlnr: Max, Joram, Sjoerd en Neal.

bp
7
6½
6
4½

Teamtopscorer werd Neal met 12 uit 18 vervolgens Sjoerd met 9½ uit 18, Joram met 6 uit 18, Max met 2 uit 6 en Bink met
1½ uit 9.
De Cup werd gewonnen door het eerste team van Klim Op, Krimpen a/d IJssel werd tweede, Messemaker derde en het
tweede team van Klim Op vierde. (Aad)
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weinig tegenstand voor neal twigt op weg naar de jeugdtitel
Neal blijft de gedoodverfde kampioenskandidaat. In de laatste negen
ronden won hij 19 van de 21 partijen.
Alleen Jeroen wist een keer van hem
te winnen en tegen Sjoerd werd het
een keer remise. Sjoerd heeft de beste
papieren voor de tweede plaats. De
partijen tegen Neal niet meegerekend
won hij 14 van de 17 partijen. Tegen
zowel Jeroen, Joppe als Joram won hij
vier van de vijf partijen. Jeroen en
Joppe strijden om de derde plaats. Onderling is de stand in evenwicht, beiden wonnen tegen elkaar een partij.

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

Neal Twigt
Sjoerd Steenbergen
Jeroen Pons
Joppe in 't Veld
Bink Revet
Joram Dul
Daan v. Bruchem
Max Dul
Jesse Peters
Luna Twigt

Jeroen verloor er twee tegen nieuwkomer Daan en een van Joram, maar
won wel een keer van Neal en Sjoerd.
Joppe verspeelde anderhalve punt
tegen Joram. Ook hij won een keer
van Sjoerd. Voor Bink zijn de toppers
te sterk. Ook tegen Joram en Daan
dolf hij het onderspit. De punten worden vooral binnengehaald tegen de
laatste drie op de ranglijst. Joram
speelde vrijwel steeds in de hoogste
groep en de winstpartijen tegen de top
vier waren schaars, eenmaal tegen
Sjoerd en Jeroen en anderhalve punt
Resultaten ronde 10 t/m 18
5
6

1

2

3

4

xxxx
00½000
0100
0000

11½111
xxxx
00001
00100

1011
11110
xxxx
10
00
001
101
00
0

1111
11011
01
xxxx
000
00½1

00000
00

00010
00

bp = extra punt indien meegedaan werd in de sterkste poule

00
0
000

11111
11101
11
110
111
11½0
xxxxx
0
1
xxxx
11
10
0½00100 0
000
00000
0

7
11
11
010
00
01
xxxx
10
100
0000

tegen Joppe. Debutant Daan is uitstekend gestart. Al driemaal speelde hij
inmiddels in de hoogste groep en won
daar tweemaal van Jeroen. Ook tegen
Bink was hij tweemaal de sterkste. Bij
Max lukt dat nog niet zo. Wel anderhalve punt tegen Bink, maar ook vijf
nullen. Jesse en Luna is hij wel de
baas. Voor Jesse en Luna nog weinig
winstpartijen. Jesse won wel de twee
onderlinge wedstrijden en ook eenmaal van Daan. Voor Luna blijft het bij
twee halfjes tegen Max.

8

11
11
1½11011
1
01
xxxx
000
0½00½

9

1
1
111
011
111
xxxx
00

10

totaalstand
vv
bp
tot

111
11111
1
1111
1½11½
11
xxxx

2
1
1
1
1
1½
5½
3
4
2

vv = vervangende punten indien geen tegenstander en/of bij afwezigheid
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16
17
13
8
3
7
3

62½
46½
38½
37½
31½
28
21½
16½
14½
8
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uit de media
Het TataSteeltoernooi is er voor bezoekers ter plaatse niet leuker op geworden (zie IJsselspelers op
TataSteel, IJsselschaak 101), maar
timmerde publicitair wel aan de weg
met het uitstapje naar het Rijksmuseum. Het was overigens niet de eerste keer dat er in het Rijksmuseum
werd geschaakt. Ook Euwe speelde er
in zijn hoogtijdagen enkele partijen aan
een tafel recht voor de nachtwacht.
In het AD doet de 84 jarige Hans
Bouwmeester, 60 jaar geleden winnaar
van het toernooi en ditmaal cocommentator in Wijk aan Zee, een paar
boute uitspraken. Hoewel Nederland
25 grootmeesters telt hebben we volgens Bouwmeester ‘maar twee echte
grote meesters gehad, Euwe en Timman. Misschien dat het met Giri wat
wordt, maar hij is natuurlijk geen echte
Nederlander.’ Hij vindt ook dat schaken
en boksen wel iets gemeen hebben.
‘Schaken is een wrede sport. Wat je in
vijf uur nauwkeurig hebt opgebouwd,
kun je in één seconde vergooien.’
(Hans Klippus, AD 13/1, 16/1)
‘Sterker bezet dan ooit’ kopte de Telegraaf op 11/1 boven een artikel over
start van het toernooi. Dat laatste blijkt
echter niet juist. In 2012 bedroeg de
gemiddelde rating van de toen nog 14
deelnemers 2754 en dit jaar was dit
met 12 deelnemers 2740. In het zelfde
artikel ook aandacht voor het spectaculaire begin met een levende versie
van de nachtwacht als decor voor de
loting. Het belangrijkste nieuws was
wellicht dat TataSteel directeur Dook
van den Boer liet weten dat TataSteel
het grootste en sterkste toernooi ter
wereld blijft koesteren.
Ook Kasparov was in Wijk aan Zee.
Een bliksembezoek tijdens zijn rondreis om stemmen te winnen voor zijn
verkiezing tot voorzitter van de internationale schaakfederatie FIDE. ‘Ik hoor
overal een schreeuw om verandering.
Mensen zien in dat ik iets te bieden
heb’ en Ik wil het schaken redden uit
de handen van criminelen’, laat hij optekenen in een artikel van Hans Klippus in het AD (27/1). Met die
criminelen bedoelt hij dan in het bijzonder de huidige FIDE president Kirsan
Iljoemtsjinov. Na het signeren van een
aantal boeken en een gongslag als
opening van de tiende speelronde was
hij weer snel vertrokken.

‘Anish Giri niet agressief, wel degelijk’,
was de mening van Johan Hut (HDC
Media 8/2). ‘In het slotweekend was
Gari Kasparov een dag op bezoek. Hij
sprak vooral over politiek, maar had
ook een mening over Giri. Gert Ligterink citeerde hem in de Volkskrant als
volgt: “Soms schiet zijn slagvaardigheid tekort. Het verbaasde mij dat hij
een opgelegde winstkans tegen Gelfand niet benutte. In een vluggertje zou
de winnende zet zonder nadenken uit
zijn vingers zijn gekomen.” Andere
journalisten schreven dat Kasparov
Giri niet agressief genoeg vond, wat je
ook zou kunnen aflezen aan zijn score
van negen remises. Giri daar zelf over,
geciteerd in het Algemeen Dagblad: “Ik
heb goed gespeeld, degelijk, maar ik
had hier en daar wat meer risico’s kunnen nemen.” Aronian nam Giri echter
in bescherming. Marcel Kosters citeerde hem in deze krant als volgt:
“Giri speelt heel goed, ik wens hem
succes. Kasparov zegt dat hij misschien te degelijk speelt, maar ik denk
dat iedere speler zijn eigen stijl moet
vinden. Als Giri in zijn spelopvatting
gelooft, zal hij slagen.”
Giri steeg door dit prachtige resultaat
op de wereldranglijst van negentien
naar vijftien. Daar stond hij in oktober
ook al. Voor de top tien is nog wel een
flinke sprong nodig. Maar wat wil je,
een notering in de top tien zou voor
een Nederlander een sensatie zijn. ‘
Timman werd in groep twee tweede
achter de Kroaat Ivan Saric. Ruim
twintig jaar ouder was hij dan de op
één na oudste (Dimitri Reinderman) en
47 jaar ouder dan de jongste twee. In
welke sport komen zulke verschillen
nog voor, vroeg Timman glimlachend
aan journalisten. Hij was, ondanks een
gebroken hand, goed in vorm en kwam
nauwelijks in gevaar. Op het eind
sloeg de vermoeidheid toe en liet hij
twee glad gewonnen stellingen in remise verzanden. Troost: als hij ze had
gewonnen was hij ook tweede geworden. Timman stijgt door dit resultaat
naar de zesde plaats op de Nederlandse ranglijst en het is lang geleden
dat hij zo hoog stond. Op zijn 62e doet
hij opeens weer helemaal mee. (Johan
Hut, HDC Media)
‘Hij is fotomodel, meervoudig miljonair
en een menselijke calculator….We
hebben het over de magische 22-ja-
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rige wereldkampioen schaken Magnus
Carlsen. Hij is de Justin Bieber van de
elitaire sport en lonkt zelfs naar een
filmcarrière’ aldus de aanhef van een
artikel over de ‘Meest sexy Koning op
het bord’ door Marion Florusse in Privé
van 15 januari. Dankzij zijn modellenwerk voor G.Star RAW en de fotoseries van Anton Corbijn is hij, volgens
het artikel, een idool geworden voor
meisjes. Bijna was er al een filmrol geweest in de nieuwe Star Trek-film. Alleen door problemen met een
werkvergunning in de VS ging dit niet
door.
In het eerste toernooi waarin Carlsen
als wereldkampioen aantrad, in Zurich,
zegevierde hij met 4 uit 5. Tegenstanders waren Aronian (2), Caruana (3),
Nakamura (4), Anand (5) en Gelfand
(6). Volgens Hans Böhm in de Telegraaf van 15/2 is de wereldkampioen
niet de primus inter pares van de absolute wereldtop. Die gevleugelde uitdrukking ‘eerste onder de gelijken’ zou
hem te weinig eer geven. Carlsen
heeft voorlopig geen gelijken’ en zijn
afgetekende overwinning in de zeskamp te Zürich brengt hem op een
nieuwe Elo-hoogte van 2881. De maximalist Gary Kasparov volgt op de
tweede plaats op de Elo-lijst aller tijden
met 2850, dat zegt veel. Opmerkelijk
genoeg heb je bij Carlsen, pas 22 jaar,
absoluut niet het idee dat hij aan zijn
top zit. Dat had je bij Kasparov in zijn
glorietijd wel: de voorbereiding kon niet
beter, de kennis was optimaal, het secondantenteam uitgebalanceerd en de
lichamelijke conditie was perfect. Bij
Carlsen kan er nog veel in de openingsfase gewonnen worden omdat hij
er niet op uit is in die fase al toe te
slaan.
Op de voorpagina van New In Chess
2014/1 staat een uitspraak van Hikaru
Nakamura: „Ik denk dat ik op het moment de grootste bedreiging van Carlsen ben”. Hij baseert dit, aldus het
interview in dat nummer, op het feit dat
hij in de nabije toekomst het beste is
opgewassen tegen het schaak van
Carlsen, meer dan zijn al ouder zijnde
concurrenten Aronian en Kramnik.
In het toernooi in Zurich leek hij zijn
gelijk te krijgen toen hij voor het eerst
(in klassieke partijen had hij inmiddels
zeven keer van hem verloren en nog
nooit gewonnen) gewonnen kwam te
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staan. De computer Houdini gaf hier
een voordeel voor wit van +6, gelijk
aan twee stukken, als je de zetten
vindt.

Hans Böhm in de Telegraaf van 8/2:
‘Wit had hier het applaus van zijn
leven kunnen krijgen met 37.Df1!, dat
ligt niet voor de hand, een aanvalsstuk
terugtrekken. Maar het mooiste komt
nog: 37…b5 38.Txh7!! Dxh7 39.Ph6+
Kxg7 40.Dxf7+ en het loopt mat. Nakamura speelt de zet die als ‘winnend’
werd beoordeeld maar die de winst
weggeeft: 37.d6? Pxd6! 38.Pxd6 Td8
39.Pc4 want 39.Pf5 Td1+ wordt mat.
39…Dxe4 40.Dh5? Wit kon nog remise maken met 40.Pe3 Dd3 41.Pf5
Dd1+ 42.Kb2 Td2+ 43.Txd2 Dxd2 met
eeuwig schaak. De stelling is plotseling volledig gekanteld. 40…Td3
41.Th4 Df5 42.De2 b5 43.Pd2 Dxg5
44.Dxd3 Dxh4 45.Pe4 Kxg7 46.Df3
Df4 47.Dg2+ Kf8 48.Kb2 h5 49.Pd2
h4 50.Kc2 b4 51.axb4 cxb4 en tegen
zoveel pionnen kon het paard niet op.
Carlsen zat doodstil, Nakamura bleef
in ongeloof van ‘nee’ schudden. Hij
was zo dichtbij maar een kampioen
vindt ook in verloren stellingen nog
ressources.’
Kasparov is geen Rus meer. Hij wordt
‘Kroaat na kritiek op Poetin‘ volgens
een bericht in het AD van 6 maart.
Vanwege problemen als gevolg van
zijn oppositie tegen de Russische leider was hij op zoek naar een andere
nationaliteit. Die van Letland werd hem
geweigerd maar Kroatië was geen probleem. Hij heeft daar al geruime tijd
een huis en is er ook populair sinds hij
het opnam voor de Kroaten tijdens de
onafhankelijkheidsoorlog tegen de
Serviërs, begin jaren negentig.
Het kandidatentoernooi wat de uitdager van Carlsen om de wereldtitel
moest opleveren kreeg niet de aandacht die het verdiende in de media.
Bij de vele sportuitslagen in het AD

was er met uitzondering van de einduitslag niets van terug te vinden en
ook bij de Telegraaf was het mondjesmaat. Ook geen link op de KNSB website. Wel via schaaksite.nl en diverse
buitenlandse websites.
Bij aanvang was er plotseling de nodige kritiek op het kwalificatiesysteem
van de FIDE. Een kwalificatiesysteem
dat overigens niet zo maar uit de lucht
kwam vallen, maar al lang van te
voren vaststond. In het interview in
New In Chess 2014/1 uitte Nakumura
zijn ongenoegen over de selectieprocedure voor het kandidatentoernooi.
Hij vond dat simpel de hoogstgeplaatste spelers op de FIDE ratinglijst
hiervoor in aanmerking komen. Van de
huidige top 10 zijn vier spelers (Caruana, Gelfand, Grischuk en hijzelf)
niet geplaatst voor het eerstvolgende
kandidatentoernooi. Dat toont dat het
huidige format niet voldoet, aldus Nakamura. Herman Grooten schreef op
schaaksite.nl (15/3): ‘Er is nog altijd
veel kritiek op het kwalificatiesysteem
dat de wereldschaakbond hanteert. Als
we de deelnemers op een rijtje zetten
en vergelijken met de huidige wereldranglijst, zien we opmerkelijke afwezigen. Natuurlijk mag de verliezer van
de laatste WK-tweekamp (Anand) niet
ontbreken, maar er lijkt toch iets te
veel willekeur aanwezig in het plaatsingsbeleid. Hans Böhm schreef in zijn
rubriek in de Telegraaf (29/3): ‘Het zal
wel weer iets met besparing te maken
hebben maar een dubbelrondige tienkamp zou meer respect tonen voor de
wereldranglijst en voor de potentiële
kandidaten. ‘ En John van der Wiel op
Schakers.info: ‘Behalve de ex-kampioen zijn Kramnik, Andreikin, Topalov,
Mamedyarov (de nrs. 1 en 2 van de
FIDE World Cup en Grand Prix), Aronian, Karjakin (op rating) en Svidler
(troef van het gastland) de deelnemers. 4 spelers uit de FIDE-evenementen en maar 2 van de ratinglijst.
Vrij belachelijk en een mooie truc van
de FIDE om te garanderen dat de
eigen toernooien sterk bezet zijn. Volgende keer iets meer winnen in de
Grand Prix, Anish, dan zit je er zo bij!
De helft van het veld is Rus. Had Fischer leuk gevonden.’
‘Feit is dat het toernooi in de eerste
ronden heel interessant verloopt’ aldus
Herman Grooten op 15/3 op Schaaksite.nl. ‘Misschien ook omdat er twee
spelers zijn die als ‘schietschijf’ kunnen
dienen. Zo lijken op voorhand Mamedyarov en Andreikin te fungeren als
potentiële puntenleveranciers bij de
gevestigde orde.’
Dat bleek achteraf niet het geval. Bei-
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den weerden zich uitstekend. Oud-wereldkampioen Anand won en mag opnieuw aantreden tegen Carlsen om
zijn verloren titel te heroveren. Hij won
drie partijen en speelde de overige elf
remise en bleef daardoor als enige ongeslagen. Kanshebber Aronian viel
met name op door opvallende nederlagen in de laatste twee ronden.
De eindstand: 1. Anand 8½, 2. Karjakin 7½, 3. Kramnik 7, 4. Mamedyarov
7, 5. Andreikin 7, 6. Aronian 6½, 7.
Svidler 6½, 8. Topalov 6.
Op 14 april werd door de Douane op
Schiphol in de handbagage van een
passagier een schaakspel aangetroffen waarin een plakkaat goud verstopt
was. Bij de controle van de handbagage van een reiziger die uit Argentinië
kwam, trof de Douane een schaakbord
aan dat wel erg zwaar aanvoelde. De
reiziger verklaarde dat er een magneet
in zat. De Douane vond het te zwaar
voor een magneet en besloot het
schaakspel open te maken. Onder het
schaakboord zat een zilverkleurige
plaat. De plaat bleek na het wegkrassen van de zilverkleur goudkleurig te
zijn. De Douane heeft daarop een
goudtest uitgevoerd en het bleek een
plakkaat goud te zijn. Ook werd bij de
passagier nog een klein schaakspel
aangetroffen waarbij het goud op dezelfde wijze was aangebracht en daarnaast nog elf kleine gouden plaatjes
van creditkaart formaat.
De totale waarde van het goud was
iets meer dan 195.000 dollar. De passagier heeft een proces-verbaal gekregen voor het smokkelen van het goud.
Na betaling van de belasting (invoerrechten en BTW) van totaal ruim €
37.000 mocht de passagier zijn reis
vervolgen. (RTL nieuws en andere
nieuwsmedia op internet)

