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van de redactie
een competitieverslag met de resultaten van de laatste acht ronden en de
eindstand.
Bij de jeugd ook een nieuwe kampioen, maar die neemt tegelijkertijd afscheid. Of hij komend seizoen een
opvolger krijgt is nog maar de vraag.
De toekomst van het jeugdschaak ziet
er niet florissant uit.
Voorts ook nog een staartje van de
RSB-competitie. De IJssel 1 maakte
het de gedoodverfde kampioen niet
gemakkelijk, maar moest toch een
nipte nederlaag incasseren. Mede
debet daaraan was de IJsselvoorzitter
die al na tien zetten uitgeteld werd.
Zijn tegenstander laat zien hoe dit in
zijn werk ging. Als altijd ook in het laatste nummer van het seizoen de historische ranglijst van de deelname
namens De IJssel aan de RSB-competitie. Voor het eerst is ook de vertegenwoordiging in de viertallencompetitie
meegeteld en dat geeft de lijst een
ander aanzicht. Een speciaal artikel is
gewijd aan de aftakeling van het
schaakbolwerk Rotterdam-Centrum.
Ooit, in 1931 bij de start van de RSB,
vonden zeventig procent van de aangesloten verenigingen hier hun domicilie. Anno 2015 is dit nog maar ruim tien
procent. Fusies blijken geen zekerheid
voor het voortbestaan.
Het verloop van het seizoen was ook

In het laatste nummer van IJsselschaak
van het schaakseizoen 2014/15 veel
aandacht voor het twintigste Zuidplas
Top 12 toernooi. Moordrechts sterkste
schaakfamilie liet de concurrentie kansloos. Op de achterzijde een eresaluut
aan de organisatoren, want vooral
dankzij hun inzet beleefde een grote
groep schakers uit de Zuidplasregio
weer veel schaakplezier.
Er vielen, zoals gewoonlijk aan het
einde van het seizoen, meer prijzen uit
te reiken. De Top 12-winnaar zegevierde ook met overmacht voor de
vierde maal in het dertig jaar oudere
toernooi om De Zilveren Dame. De
Hoekveldtrofee keerde terug naar
Moordrecht, ook hier een oud-winnaar
die na elf jaar voor de tweede maal zegevierde. In dit nummer een uitgebreid
verslag van de tweede toernooihelft.
Ook een andere trofee, de wisselbeker
voor de winnaar van de k.o. bekercompetitie, kreeg een nieuwe verblijfplaats.
Hier zegevierde voor het eerst de vijfvoudige clubkampioen van De IJssel.
De finalepartij laat zien hoe hij de eindstrijd in zijn voordeel besliste.
Voor die vijfvoudig clubkampioen geen
zesde titel. Na een bizarre slotronde
kwam hij een paar punten te kort om
zijn titel te prolongeren. Die ging naar
een rivaal die al driemaal als tweede
eindigde. Zoals in elk nummer ook nu

onderwerp aan de vergadertafels. Bij
de RSB ging dit met name over het
speeltempo, de website en de viertallencompetitie. Bij De IJssel doet het ledenverlies pijn. Gepleit werd voor
acties bij jeugd en actieve ouderen.
Via samenvattingen van de discussies
kan kennis worden genomen van wat
ter tafel kwam.
Daarnaast nog nieuws van de regionale toernooivelden, het afscheid van
een vooraanstaand lid die het na 28
jaar lidmaatschap voor gezien houdt,
snelschaak, een verhaal over mannen
in een schaakcafé en de rubriek ‘uit de
media’ met o.a. aandacht voor opzettelijke (vals) en onopzettelijke overtredingen van de schaakregels, een ‘dark
horse’ die een filmheld werd, een ex
wereldkampioen die nog van wanten
weet, een duimzuigende biograaf, een
onverwachte landskampioen, mannen
nog steeds superieur over vrouwen,
subsidieperikelen bij het Max Euwe
Centrum en een grootmeesterlijk patje
dat deelname aan het kandidatentoernooi op de tocht zet.
De redactie wenst alle lezers een prettige vakantie en weer veel leesplezier
met dit nummer of de kleureneditie op
de website. Het volgende nummer zal
naar verwachting in november verschijnen. Bijdragen hiervoor zijn als altijd van harte welkom.

léon Jacobse beste snelschaker
Traditioneel wordt het schaakseizoen
bij De IJssel afgesloten met een snelschaaktoernooi. Hiervoor meldden zich
twaalf deelnemers die in twee naar
sterkte ingedeelde groepen de strijd
aanbonden. De nieuwe clubkampioen
was in de eerste groep ook hier met

een honderd procent score de sterkste. In de eerste groep klopte hij al zijn
tegenstanders en zegevierde dus met
5 uit 5. Nummer twee Frank Visser
bleef twee punten op hem achter door
ook nog een nederlaag tegen Leen
Boonstra die als derde eindigde.

groep A
1
2
3
4
5
6

Léon Jacobse
Frank Visser
Leen Boonstra
Sjaak in 't Veld
Hans Lodeweges
Gerard vd Wouden

x
0
0
0
0
0

1
x
1
0
0
0

1
0
x
0
1
1

1
1
1
x
0
0

1
1
0
1
x
0

1
1
0
1
1
x

5
3
2
2
2
1

x
0
0
0
1
1

1
x
0
0
0
0

1
1
x
0
½
½

1
1
1
x
0
0

1
1
½
1
x
0

0
1
½
1
0
x

4
4
2
2
1½
1½

groep B
1
2
3
4
5
6

Aad vd Meer
Stefan Lipschart
Ton van Smirren
Panc Vink
Teus Boere
Casper de Pijper
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In groep twee verloren zowel Aad van
der Meer als Stefan Lipschart maar
één partij. Aad verloor van Casper de
Pijper maar won wel de onderlinge
partij tegen Stefan en dus was de eerste plaats voor hem.
Hieronder de uitslagen in beide groepen:
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toernooinieuws
Op maandagavond (13/4) werd in het
Delftse Poortgebouw van Nationale
Nederlanden een snelschaaktoernooi
gehouden in het kader van de Roparun. Een initiatief van medewerkers
van Nationale-Nederlanden Pensioen.
De Roparun is een estafetteloop van
meer dan 500 kilometer van Parijs
naar Rotterdam met als doel geld op te
halen voor mensen met kanker. Naast
de estafetteloop worden veel nevenactiviteiten georganiseerd met hetzelfde
doel. Dit snelschaaktoernooi was er
één van. Het toernooi telde 48 deelnemers waaronder Arie Macdaniël jr die
met 3,5 uit 9 op plaats 27 eindigde.
Winnaar werd Wim Koster (RSR
Ivoren Toren) met 8 uit 9.
Meedoen aan Rotterdam Open is een
fikse opgave. Het toernooi beslaat acht
ronden die op woensdagavond worden
gespeeld. De 54 deelnemers zijn
meestal voornamelijk afkomstig van
SO Rotterdam, het is dan ook hun
clubavond. Onder de deelnemers ook
Arie Macdaniël jr. Hij kwam niet aan de
acht ronden toe, al na de derde ronde
hield hij voor gezien. Tweemaal verlies, tegen Rudolf Kat (ASC Alphen a/d
Rijn, 1889) en Gerrit Markus (SO Rotterdam, RSR Ivoren Toren, 1782) en
eenmaal winst tegen Gerrit Schraa
(Shah Mata, 1182) was toen het resultaat. De hoofdprijs ging dit jaar naar
Nathaniel Spaan van RSR Ivoren
Toren.

Wim Mulder behoorde tot de deelnemers aan het seniorenkampioenschap van de RSB in Spijkenisse. Hij
speelde meebij de ‘jonkies’, de groep
van de 50 tot 60 jarigen en met succes. In de zeven ronden (25 min/partij)
scoorde hij vijf punten en dat was goed
voor de eerste plaats. De tegenstand
was van een behoorlijk niveau, een uitstekende prestatie derhalve. Wim won
van Martin van der Hidde (Fianchetto,
1913), Bob Hoos (RSR Ivoren Toren,
1857), Marcel van der Linden (Onesimus, 1806), Clement van Eijsden
(Onesimus, 1772) en Frans Pieter van
den Bos (HSV Den Haag, 1891).
Seniorenkampioen in groep 1 (> 60
jaar, rating >1650) werd Piet Pluijmert
van Dordrecht en in groep 2 (> 60, rating < 1650) won Herman van Stakenburg (ASC Alphen a/d Rijn) met Ab
Scheel (Messemaker 1847) als goede
tweede.
Het rapidtoernooi van Nieuwerkerk a/d
IJssel (30 mei) telde 54 deelnemers.
Daaronder ook de IJsselspelers Hans
Lodeweges en Wim Mulder. Hans
speelde een prima toernooi en had
lang zicht op een plaats bij de eerste
drie. Na 5 van de 7 ronden bezette hij
achter Dirk Hoogland en Jan Evengroen met een halve punt achterstand
een gedeelde derde plaats met slechts
een enkel verliespunt door remises
tegen Jan Evengroen en Nieuwerkerker Hans Ranft. Verlies tegen Leendert

Hans Lodeweges in de eerste ronde tegen
kompaan Huibert Looren de Jong.

den Ouden (Charlois Europoort) in de
voorlaatste ronde kostte hem een podiumplaats. Met 5½ uit 7 werd het een
gedeelde 5e plaats. Winnaar werd oud
SVN coryfee Dirk Hoogland die tegenwoordig uitkomt voor de Arnhemse
Schaakvereniging. Op de plaatsen
2 t/m 4 Jan Evengroen, Leendert den
Ouden en David van der Mast (Fianchetto/HZP Schiedam). Wim Mulder
scoorde een punt minder en eindigde
op een gedeelde 9e plaats.
Weliswaar geen toernooinieuws, maar
toch nieuws dat hier op zijn plaats is.
Wim Mulder, zoals bekend ook actief
bij de verenigingen Nieuwerk a/d IJssel en WSV, werd dit jaar bij die laatste
club nummer een met ruime voorsprong op zijn naaste achtervolgers
Eduard Philipse en Hans van Woudenberg.

evengroenen heersen op 20e VINK
zuidplas top 12-schaaktoernooi
De organisatie van het door Bouwbedrijf Frans Vink & Zn gesponsorde
VINK Zuidplas Top 12-toernooi is met
al jaren dezelfde formule inmiddels
een routinezaak. Het secretariaat
neemt vrijwel de gehele voorbereiding
voor zijn rekening met uitzondering
van de uitnodiging van de deelnemers
aan de invitatiegroep, dat is werk voor
voorzitter Gerard van der Wouden die
daarnaast ook nog zorgt voor de prijzen van de kandidatengroep en verenigingsvierkamp. Het derde
commissielid, Aad van der Meer probeerde net als vorig jaar weer een
jeugdgroep achter de borden te krijgen. Dat laatste liep niet van een leien
dakje. Vanwege een uitgebreide

schoolvakantie bleken de meeste
jeugdleden voor de diverse jeugdleiders niet bereikbaar. Uiteindelijk moest
worden besloten de jeugdgroep dit jaar
te schrappen. Voor de andere groepen
wisten de contactpersonen bij de Zuidplasverenigingen, Kevin Bakker bij
Moerkapelle, Edo Pouwelse bij SVN,
Nico Dannis bij WSV, een complete
bezetting achter de borden te krijgen.
De secretaris van De IJssel regelde de
deelname voor De IJssel. Voorts
zorgde hij met hulp van zijn echtgenote voor de affiches, de programma’s,
persberichten en de samenstelling van
de wedstrijdleiding. Ronald Mandersloot was dit jaar niet beschikbaar voor
de leiding van de Vinkgroep, die taak
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nam de secretaris zelf voor zijn rekening. De leiding bij de invitatie- en kandidatengroep berustte bij Mick van den
Berg en Gerard van der Wouden en bij
de verenigingsvierkamp bij Ton van
Smirren.
Rik van Woudenberg de nieuwe wethouder van de gemeente Zuidplas met
sportzaken in zijn portefeuille gaf op
zaterdag 16 mei het starsein met de
eerste zet aan het bord bij titelverdediger Henk-Jan Evengroen tegen Wouter Vroegindeweij. Voor de deelnemer
uit Moordrecht met de meeste punten
stelde hij namens de gemeente Zuidplas een magnum fles Proseco beschikbaar.
Al snel bleek dat vader en zoon Even-
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naaste concurrenten, de IJsselspelers
Léon Jacobse en Pim te Lintelo, volgden met een punt achterstand. Waddinxvener Barthold Jansen, vorig jaar
nummer drie, moest na een goede
start met drie opeenvolgende nederlagen veel terrein prijsgeven. Opvallend
was de slechte start met vier nullen op
rij van Moerkapellenaar Gerard van
Ommeren, al vele jaren goed voor een
podiumplaats. De Evengroenen verspeelden ook in de tweede toernooihelft weinig punten. Jesse van Elteren
was de enige die Henk-Jan een halfje
kon ontfutselen. Jan moest in de voorlaatste ronde wel een nederlaag incasseren tegen Léon Jacobse die in de
eindstand clubgenoot Pim te Lintelo
net voor bleef. Herstel was er voor
Gerard van Ommeren na zijn slechte
start scoorde hij 5½ uit 7 evenveel als
zijn clubgenoot Jesse van Elteren die
dankzij winst in de onderlinge partij
hem nog net voor bleef. Voor de
overigen waren de successen beperkt.
Hans Ranft boekte naast zijn remise

De eerste zet door wethouder Rik van Woudenberg.

groen hun favorietenrol in de invitatiegroep waar maakten. Halverwege het
toernooi was er een onderlinge salonremise en had vader Jan een enkel
halfje verspeeld aan Hans Ranft. De
De onderlinge resultaten:
1
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9
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11
12

Henk-Jan Evengroen (MM)
Jan Evengroen (MM)
Léon Jacobse (IJ)
Pim te Lintelo (IJ)
Jesse van Elteren (M)
Gerard van Ommeren (M)
Barthold Jansen (W)
Wouter Vroegindeweij (M)
Hans Ranft (N)
Edo Pouwelse (N)
Frank Visser (IJ)
Wim Mulder (W)

tegen Jan Evengroen nog een mooie
zege tegen Léon Jacobse. Dat deed
ook Frank Visser en Edo Pouwelse
klopte Jesse van Elteren. Voor de
kampioen van Moekapelle Wouter

Winnaar Henk-Jan Evengroen in actie
tegen Léon Jacobse, de nummer drie in de
eindrangschikking.

Vroegindeweij waren er vier overwinningen, maar daar tegenover stonden
zes nederlagen. Promovendus Wim
Mulder kwam er met slechts een enkele overwinning tegen Frank Visser
niet aan te pas.
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Totaal na elke ronde:
1
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Henk-Jan Evengroen (Mm)
Jan Evengroen (Mm)
Léon Jacobse (IJ)
Pim te Lintelo (IJ)
Jesse van Elteren (Mkp)
Gerard van Ommeren (Mkp)
Barthold Jansen (W)
Wouter Vroegindeweij (Mkp)
Hans Ranft (N)
Edo Pouwelse (N)
Frank Visser (IJ)
Wim Mulder (W)

Ook in de kandidatengroep met de
door de verenigingen aangewezen
deelnemers heerste een Evengroen,
de voor Nieuwerkerk uitkomende Bernard. Met slechts twee remises, tegen
Jeroen Eijgelaar en Peter de Louw,
ook voor hem een topscore van 10
punten. Leeftijdgenoot Mart-Jan Luteijn, vorig jaar derde, gaf ook ditmaal
goed partij. In de zesde ronde kwam
hij alleen op plaats twee en stond die
vervolgens niet meer af. Voor de derde

plaats was het stuivertje wisselen tussen Jeroen Eijgelaar, Hans van Woudenberg en Rob Hoogland met Rob
als winnaar. Hans Lodeweges werd
met zijn zesde plaats de beste deelnemer van De IJssel.
Dankzij zijn monsterscore werd Bernard samen met zijn broer Henk-Jan
de winnaar van de magnum fles Proseco.
Bernard Evengroen, met overmacht de
beste in de kandidatengroep.
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De onderlinge resultaten:
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Bernard Evengroen (N)
Mart-Jan Luteyn (M)
Rob Hoogland (N)
Jeroen Eijgelaar (N)
Hans van Woudenberg (W)
Hans Lodeweges (IJ)
Ad Multem (IJ)
Peter de Louw (W)
Ronald Dannis (W)
Arie Macdaniël jr (IJ)
Kevin Bakker (M)
Hans Geerling (M)
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Totaal na elke ronde:
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Bernard Evengroen (N)
Mart-Jan Luteyn (Mkp)
Rob Hoogland (N)
Jeroen Eijgelaar (N)
Hans van Woudenberg (W)
Hans Lodeweges (IJ)
Ad Multem (IJ)
Peter de Louw (W)
Ronald Dannis (W)
Arie Macdaniël jr (IJ)
Kevin Bakker (Mkp)
Hans Geerling (Mkp)
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In de dubbele vierkamp tussen viertallen van de Zuidplasverenigingen ging
de strijd om de eerste plaats tussen
het team van Nieuwerkerk a/d IJssel
(Hans Dijkers, Han Everaars, Theo de
Graaf en Leen Klein) en het team van
De IJssel (Leen Boonstra, Arie Macdaniël sr, Aad van der Meer en Sjaak
in ‘t Veld). Na vijf van de zes ronden
hadden beide teams zeven punten.
Het onderlinge resultaat was met eenmaal winst en eenmaal gelijk in het

voordeel van de Nieuwerkerkers, maar
zij verloren het eerste duel tegen WSV
(Nico Dannis, Menno van der Haven,
Wim van der Hoek en Arjen Zuurmond). In de laatste ronde verspeelde
De IJssel een punt tegen het team van
Moerkapelle (Jan Blok, Henk Doornheim, Arie Ymker en Remco de Zwart),
terwijl Nieuwerkerk ditmaal wel van
WSV wist te winnen. Met een punt
voorsprong legden zij derhalve beslag
op de eerste plaats.

De winnaars van de vierkamp, vlnr: Leen
Klein, Han Everaars, Theo deGraaf en
Hans Dijkers.

De eindstand:
onderling resultaat

1.
2.
3.
4.

Nieuwerkerk
xxx
xxx
1½
2
3
1½
1
½

De IJssel
2½
2
xxx
xxx
1½
1½
1½
2

WSV
1
2½
xxx
½

2½
2½
xxx
2

Moerkapelle
3
3½
2½
2
3½
2
xxx
xxx

bord
pnt
14½
13
13
7½

Nieuwerkerk a/d IJssel
De IJssel
WSV
Moerkapelle

In de Vinkgroep streden familieleden
van de sponsor ook dit jaar om ‘de
beste Vink’. In de laatste wedstrijd won
Jan Vink door tijdsoverschrijding van
titelverdediger Panc Vink en veroverde
daarmee met 7 punten de eerste
plaats. Panc Vink werd met 6½ tweede
en Frans Vink jr, Michel Vink en Peter
Vink sr eindigden met 5½ op een gedeelde derde plaats. Vervolgens
6. Bauke Vink 5, 7. Peter Vink jr 4½,
8. Bas Vink 3, 9. Merijn Vink 1,
10. Henk Vink 0.

1

2

matchpunten
3
4

tot

x
1
2
0

3
x
0
1

2
4
x
1

9
8
5
2

4
3
3
x

De beslissende partij in de Vinkgroepo onder
toeziend oog van wedstrijdleider Aad van den
Berg. Jan Vink (links) werd winnaar door tijdsoverschrijding van broer Panc.

De verenigingsprijs voor het beste totaalresultaat ging naar Nieuwerkerk a/d IJssel. Zowel in de kandidatengroep als bij de
vierkamp hadden zij gemiddeld per deelnemer de hoogste score.
1. Nieuwerkerk a/d IJssel
2. De IJssel
3. WSV
4. Moerkapelle

inv
4,0
5,7
3,3
5,2

kand
8,2
4,7
5,0
4,2

vkp
9,0
8,0
5,0
2,0

totaal
21,2
18,4
13,3
11,4

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

ko-beker 2015 naar pim te lintelo
Na Aad van den Berg, Léon Jacobse
en Pim te Lintelo plaatste ook Frank
Visser zich voor de halve finale. Een
spannende kwartfinalepartij tegen
Frank van de Pavoordt eindigde in remise. Frank van de Pavoordt vond het
daarna wel welletjes en hield de noodzakelijke beslissingssnelschaakpartijen
voor gezien.
Frank Visser ging dus naar de halve finale waarin hij uitkwam tegen Léon Jacobse. In die halve finale had hij het
niet al te moeilijk. In een Siciliaanse
partij kreeg hij goed spel op de damevleugel. Dat leidde tot kwaliteitswinst
waarna de partijwinst niet lang op zich
liet wachten. In de andere halve finale
verraste Pim te Lintelo Aad van den

Berg met een schijnoffer. Na 13 zetten
staat navolgende stelling op het bord:
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Met 14.De2? dacht Aad b5 te verhinderen, maar dat liep niet goed af.
Zwart speelt toch 14….b5 en na
15.axb5 axb5 16.Pxb5 volgt verrassend 16…Pxd5! En na 17. exd5? (een
betere keus was Pb1) volgt 17…Dxe2
18.Lxe2 Txe2 19.Pxd6 Lxb2? Na
19…Lb4+ 20.Kh1 Pb6 heeft wit de nodige problemen. Dit geeft wit de gelegenheid voor gelijk spel. 20.Lxb2 Txd2
21.Le5 en na zowel 21…..Txd5
22.Pxf7 of 21…..Pxe5 22.fxe5 Txd5
23.Ta7 is de stelling in evenwicht. Als
zwart 20…Txb2 speelt heeft wit na
21.P6c4 licht voordeel. Maar Aad ziet
dit niet en speelt 20. Ta2? en nu is het
na 21….Ld4+ 22.Kh1 Pf6 23.Ta7
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Pxd5 23.Pxf7 Pe3 24Tf3??? snel afgelopen.
In de finale was Pim de sterkste. Beslissend was een fraaie door Frank ingezette combinatie die door Pim
uitstekend werd gepareerd en omgezet in winnend voordeel. Hieronder
deze partij met commentaar van de redactie en Fritz. Pim speelt met wit en
op het bord komt een weinig voorkomende variant van het Wolgagambiet.
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.Dc2 bxc4
5.e4 g6 6.Lxc4 d6 7.Pf3 Lg7 8.0–0 0–
0 9.h3 Pa6 10.a3 Tb8 11.Pc3 Pd7
12.Lf4 Pb6 13.Le2 c4? Na 13...Pc7 of
13...f5 lijkt de stand in evenwicht. Nu
kan wit met Pd2 in het voordeel
komen. 14.Tfd1 14.Pd2 Dc7 15.Le3
Ld7 16.Tfc1, meer voordeel dan direct
16.Lxb6 axb6 17.Pxc4 b5. 14...Dc7
Beter, volgens Fritz, 14...Pc5.15.Le3
Nu is 15 e5 niet mogelijk.15.e5? Lf5
16.Dc1 of Dd2 16...Pb3!.15.Pb5 Dd7
16.Pfd4

16….Lb7? Brengt wit nog meer in het
voordeel dan na 16...Pc5 of Tb7
17.Lg4 Veel beter nog was 17.Le3 Ta8
(17...Pc5? 18.Pxa7 Lxd4 19.Lxd4 La8
20.Lxc5 dxc5 21.Pc6 met ruim voordeel voor wit.) 18.Lg4 De8 19.Tac1.
17...De8 18.a4 Pb4 18...f5 19.exf5
Bxd5 en zwart heeft gelijkspel. 19.Dd2
Pd3 20.Lh6

20….Pxb2? Verliest vrijwel direct. Na
20. ...Pc5 blijft zwart nog op de been.
Nu is het snel gedaan. 21.Lg7 c3 Ook
betere 21…Pxd1 redt zwart niet meer.
22.Dh6 Pxd1? 23.Txd1 Mat in vier,
maar niet gezien door wit. Maar het
verlies voor zwart is onvermijdelijk. 23.
Lf6 exf6 24.Pf5 gxf5 25. Lxf5. 23...Lc8
24.Pc7 Dd8 25.Pc6 Lxg4 26.Pxd8
Tfxd8 27.Lxc3 f6 (1-0) (Aad)
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de aftakeling van het schaakbolwerk rotterdam centrum
De naam Rotterdamse Schaakbond
doet vermoeden dat de schaakverenigingen die hier bij zijn aangesloten
zich met name op Rotterdams grondgebied bevinden. Bij de oprichting van
de RSB in 1931 was dit ook het geval,
slechts voor vier van de 21 verenigingen gold dit niet. Twee van de 17 Rotterdamse verenigingen hadden hun
domicilie aan de zuidelijke kant van de
Maasoever, Rotterdam-Zuid dus. De
overige 15 bevonden zich in het gebied wat je anno 2015 met RotterdamCentrum zou aanduiden, dan wel met
inbegrip van Kralingen en omstreken.
Verreweg de grootste was de al in
1894 opgerichte Nieuwe Rotterdamse
Schaak Vereniging (NRSV) met 129
leden. Andere belangrijke verenigingen
waren het Rotterdams Schaakgenootschap (RSG), Kralingen, Spangen, Het
Westen en de studentenvereniging
Wilhelm Steinitz.
Al snel sluiten zich ook andere verenigingen uit het centrumgebied zich aan,
zoals Het Centrum, Ivoren Toren, Onesimus, Wester Toren en Hillegersberg.
In het seizoen 1935/36 telt de RSBcompetitie 31 deelnemende verenigingen waarvan 18 (58%) uit het
Rotterdam-Centrum gebied. Het totaal
aantal deelnemende teams (tientallen)
bedraagt 64 waarvan 36 (56%) van de
centrumclubs. Met vijf teams heeft
Spangen de grootste afvaardiging. In
de hoogste klasse komen zes van de
zeven teams uit het centrumgebied:
Wilhelm Steinitz (kampioen), Het Westen, Kralingen, Spangen, NRSV en Hillegersberg. Voor NRSV betreft dit het
tweede team, het eerste speelt dan in
de landelijke competitie.
In 1950 telt de RSB 59 verenigingen
waarvan 27 (46%) uit het centrumgebied. Vier daarvan, Spangen, Kralingen, het Westen en NRSV spelen met
een team in de landelijke competitie
(28 teams). Op de ledenlijst staan dan
ook de verenigingen Regina, RSR
(Rooms-Katholieke schaakvereniging"Regina Sacratissimi Rosarii") en
diverse bedrijfsschaakverenigingen.
In 1962 is dit aantal gedaald tot 43. De
clubs Het Centrum en Kralingen zijn in
1953 gefuseerd en gaan verder als
Rotterdam, in 1958 gaan Het Westen
en Regina samen als Het Westen Regina en in 1962 fuseren RSR en Ivoren
Toren. Nieuw is o.a. het in 1955 opgerichte Schiebroek. Nog 44% (19) van
de verenigingen komen dan uit het
Centrumgebied.

In het seizoen 1966/67 toen De IJssel
voor het eerst ging meespelen in de
RSB competitie zijn er van die 19
clubs nog 12 over. De bedrijfschaakverenigingen Blauwhoed, Mullerco,
SRA, Stadhuis zijn opgeheven en Unilever is verhuist naar Vlaardingen.
Daarnaast nog twee fusies, RSG en
NRSV vormen sinds 1965 NRSG en
de vereniging PTT is opgegaan in Wilhelm Steinitz (1966). De RSB telt dan
46 verenigingen en het aandeel van
het centrumgebied is dan nog 26%. In
de competitie spelen zij mee met 36
teams circa een derde, 33%, van het
totaal deelnemende teams (110). Rotterdam en Spangen zijn met 5 en 6
teams hofleverancier. in de KNSB
competitie (56 teams) spelen er twee
teams mee van Rotterdam en van
Spangen, Het Westen Regina en Wilhelm Steinitz elk één team.
Tot en met 1988 bleef het aantal van
12 verenigingen vrijwel constant met
ook dan nog 32 teams in de competitie. De top qua deelname is in
1970/1971 met 14 verenigingen en 40
teams. Schiebroek en Spangen zijn
met elk 5 teams hofleverancier. Rotterdam, het Westen Regina en de in
1969 gefuseerd combinatie NRSG
Wilhelm Steinitz spelen mee met elk 4
teams. Rotterdam heeft daarvan dan
nog steeds twee teams in de landelijke
competitie en Spangen en NRSG Wilhelm Steinitz elk een.
In 1988 is er een record deelname aan
de RSB competitie van 187 teams van
61 verenigingen. Die ontwikkeling
loopt niet parallel met de deelname uit
het centrumgebied. Met 11 van 61 verenigingen is de deelname daar niet gegroeid en dat betekent dat nog maar
18% van het aantal verenigingen en
17% van het aantal teams uit dit gebied afkomstig zijn. De vereniging
Spangen is dan al in 1981 gefuseerd
met Ommoord, een in 1973 in het
nieuwbouwgebied in het Zuid Westen
van Rotterdam opgerichte vereniging.
De combinatie gaat verder als SO ’81.
Eerder al, in 1978, vond een fusie
plaats tussen Schiebroek en Westen
Regina (SWR). Rotterdam speelt mee
met zes teams, SO ’81 en SWR met 5
en NRSG W. Steinitz met 4. In de
KNSB competitie (120 teams) is Rotterdam, met sponsor Volmac als toevoeging, met drie van de zes teams nog
de enige vereniging uit het centrumgebied. Het eerste en tweede team spelen in de hoogste klasse en het eerste
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team wordt kampioen van Nederland.
Niet voor de eerste maal, want in de
periode 1976-1995 werden zij maar
driemaal geen landskampioen.
In de tweede helft van de ’90 er jaren
gaat het echter opnieuw bergafwaarts.
Met name de deelname van SWR en
SO’81 loopt fors terug. Caballo Blanco
wordt opgeheven en de nieuwe club
De Weerlegging wordt na een driejarig
zelfstandig bestaan ingelijfd bij Rotterdam. Niet lang daarna, in 2000, gaan
SO’81 en Rotterdam samen en vormen in 2001 de nieuwe club SO Rotterdam. De nieuwe club vestigt zich in
het ZW van Rotterdam en is goed voor
bijna de helft van de deelname uit centraal Rotterdam waar eigenlijk RSR
Ivoren Toren, Onesimus, Hillegersberg,
SWR en NRSG Willem Steinitz als de
‘echte’ vertegenwoordigers overblijven.
In 2002/2003 telt het centrumgebied
nog 6 verenigingen, 13% van het totaal aantal RSB verenigingen op dat
moment. Met in totaal 24 teams, 18%
van de 134 teams, wordt aan de competitie deelgenomen. Hiervan spelen
SO Rotterdam en ook RSR Ivoren
Toren elk met twee teams in de KNSBcompetitie.
In 2005 fuseren de verenigingen Hillegersberg, SWR en NRSG Wilhelm
Steinitz en gaan samen verder als
Erasmus. De nieuwe combinatie start
met 6 teams in de RSB-competitie. In
het seizoen 2010/11 is dat aantal verminderd tot 4 achttallen en een viertal.
Met daarnaast nog 6 teams van SO
Rotterdam en RSR Ivoren Toren en 2
achttallen en een viertal van Onesimus heeft het centrumgebied 18
teams in competitie, 16% van de in totaal 111 RSB competitieteams (achttallen). Van zowel SO Rotterdam en RSR
Ivoren Toren spelen daarvan twee
teams in de KNSB competitie.
Anno 2015 i s het aantal verenigingen
gelijk gebleven. Wel weer minder
teams, 13 achttallen, 5 van RSR Ivoren Toren, 3 van SO Rotterdam, 3 van
Erasmus en 2 van Onesimus en daarnaast nog viertallen van RSR Ivoren
Toren (2), Eramus en Onesimus. Dat is
13% van de 100 deelnemende teams
(achttallen). Van die teams spelen er
nog drie in de KNSB competitie, twee
van RSR Ivoren Toren en een van SO
Rottterdam. Opvallend is in de loop
van de tijd de krimp bij de fusieverenigingen SO Rotterdam en Erasmus in
het eerste jaar na de fusie goed voor
respectievelijk 8 en 6 competitieteams.
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Daar zijn er nu dus nog maar 6 van
KNSB-competitie, maar is inmiddels in
over. SO Rotterdam heeft nog één
grootte overvleugeld door RSR Ivoren
team in de hoogste klasse van de
Toren dat nog steeds twee teams in de
Samengevat in tabellen voor een aantal jaren ziet het er als volgt uit:
verenigingen
totaal
centrum
RSB
gebied
1931
1935/36
1966/67
1970/71
1980/81
1987/88
1992/93
2002/03
2014/15

21
31
46
57
65
61
60
45
34

15
18
12
16
13
11
9
6
4

%

competitieteams
totaal
centrum %
RSB
gebied

71
58
26
28
20
18
15
13
12

65
110
144
169
187
175
134
98

Niet alleen de deelname aan de competitie, ook het ledenverloop is in de
loop der jaren behoorlijk gekrompen.
Bij de start van de RSB was van de
toen circa 600 leden ruim 73% afkomstig van verenigingen in het centrumgebied. Dat ledenaantal krimpt in de
loop der jaren. Op 1-11-1976 komt van

36
36
40
36
32
31
24
13

landelijke competitie heeft.

55
33
28
21
17
18
18
13

het totaal aantal RSB-leden (2902)
nog maar c.a.17% (487) uit het centrumgebied, heel wat minder dan bij de
start van de RSB. Een ledentelling in
2003 meldt 334 van de 2232 leden
(15%) en daarmee blijft het aantal
leden verhoudingsgewijs op niveau.
Een paar jaar later in 2005 bedraagt

het gezamenlijke ledenaantal 227 en is
daarmee teruggelopen tot 12,5 % van
het totaal aantal RSB-leden (1808).
Vervolgens daalt het ledental uit het
centrumgebied wel in absolute zin,
wel, maar blijft qua percentage vrijwel
gelijk, per 1-10-2014 195 van de 1653
(11,8%). (Aad)

171e algemene vergadering van de rsb
De eerste vergadering onder leiding
van de nieuwe voorzitter Angelo Ayala
die werd bijgewoond door de afgevaardigden van 23 verenigingen. Hieronder
de belangrijkste punten die de revue
passeerden.

toekomst rsb-website
Webmaster Ab Scheel meldde per ingekomen brief op korte termijn (half
jaar) te willen stoppen. Hoewel hij zich
niet met de toekomst wilde bemoeien
deed hij wel een paar aanbevelingen.
Een vervanger die er 20 uur per week
aan zou moeten besteden leek hem
moeilijk te vinden. Een goed tijdstip,
volgens hem, voor omvorming van de
website naar het model van Schaaksite.nl of Pathena. Als er inderdaad
geen opvolger beschikbaar blijkt te zijn
en een omvorming van de website
noodzakelijk blijkt te zijn, moet er wel
geld voor worden vrijgemaakt. In de
begroting was daarin niet voorzien. Er
zijn wel reserves dus een groot probleem hoeft dit niet te zijn. Dat moet
dan wel door de vergadering worden
goedgekeurd. Het RSB bestuur zal op
zeer korte termijn hierover beslissen
en er nader op terugkomen.

wijziging speeltempo
Het vorig jaar ingevoerde speeltempo
blijkt problemen op te leveren bij de ra-

tingverwerking van groepen met een
hogere gemiddelde dan1900 wat het
geval is bij de promotieklasse. Bovendien hanteren andere regionale bonden hogere tijdstoevoegingen als 10 of
15 seconden per zet. Met het door de
competitieleider voorgestelde tempo
van 1.30 minuten met een tijdstoevoeging van 15 seconden van zet kon vrijwel elke vereniging akkoord gaan.

wijziging promotie- en degradatieregeling
Die wijziging betrof met name de promotie of degradatie in klassen met een
ongelijk aantal teams. De meerderheid
van de vergadering koos voor de methodiek dat bij het opmaken van de
ranglijst de volgorde wordt bepaald op
basis van de gemiddeld per wedstrijd
gescoorde wedstrijdpunten. Is dit gelijk
dan wordt de volgorde bepaald op
basis van gemiddeld per wedstrijd gescoorde bordpunten.

viertallencompetitie
Op de voorgaande vergadering was
afgesproken dat de competitieleider en
De IJssel in gezamenlijk overleg een
voorstel zouden voorbereiden. Daarvoor had De IJssel een concept ter bespreking toegezonden. Daar werd door
de competitieleider niet op gereageerd. Te veel uitgewerkt, volgens de
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competitieleider tijdens de vergadering. Hi wilde eerst nog eens met de
vergadering van gedachten wilde wisselen. Er was bijval voor de wijze
waarop in de Stichts-Gooise Schaakbond de viertallencompetitie wordt gespeeld, in meerdere groepen met
ratinggrenzen zonder promotie- of degradatieregeling. Besloten wordt om in
het komende seizoen op twee niveaus
te gaan spelen. De verenigingen zullen
de bereidheid onder de leden peilen
en zijn verantwoordelijk voor de invulling. Besloten wordt tevens, dat de
grens tussen de twee niveaus een gemiddelde rating van ongeveer 1500 zal
zijn en voorts, dat er een open inschrijving komt voor het laagste niveau, de
“2e divisie”. Voor alle viertallen dienen
de verenigingen bij aanmelding de gemiddelde rating door te geven. Afhankelijk hiervan wordt de ratinggrens
vastgesteld. Die is derhalve enigszins
flexibel. Op basis van de vastgestelde
ratinggrens worden de teams in de 1e
of in de 2e divisie ingedeeld.
Commentaar: De IJssel was voorstander van een getrapte indeling met een
promotie- en degradatieregeling. Die
komt er dus niet. Of de gekozen opzet
werkt is zeer de vraag. Wanneer de
RSB een ratinggrens van 1500 teamgemiddelde hanteert is eer een grote
kans dat er voor een eerste groep te
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weinig teams zullen komen. Geprojecteerd op de deelname van de dit jaar
zou hiervoor slechts 1 team in aanmerking komen. In de competitie van dit
jaar heeft tweederde van de deelnemers een rating lager dan 1400. Beter
is in dit model niet te kiezen voor een
gemiddelde teamrating maar voor een
persoonlijke ratinggrens van bijvoorbeeld 1400 voor de tweedegroep. De
spelers in die groep wordt dan niet geconfronteerd met tegenstanders met

grote ratingverschillen. Teams met een
of meer sterkere spelers vinden dan
hun plaats dan in de eerste groep. Bij
de SGS bijvoorbeeld heeft de kampioen in klasse 1a (ratinggrens 1700) ratings variërend van 1307 t/m 1537 en
de nummer een in de kampioensgroep
(ratinggrens 1800) van 1578 t/m 1800.

contributieverhoging
De begroting voor het volgende seizoen werd ongewijzigd goedgekeurd.

Dat betekent dat de wegens inflatiecorrectie verhoogde KNSB/contributie
met 1% zal worden doorberekend in
de RSB/tarieven. Dat leidt tot een verhoging van de contributie voor senioren met € 0,90 en voor junioren met €
0,45. Voor het komende seizoen betekent dit dat voor senioren € 43,40
(KNSB € 41,72, RSB € 1,88) en voor
junioren € 22,00 (KNSB € 21.16, RSB
€ 0, 84) moet worden afgedragen.
(Aad)

ad multem beëindigt lidmaatschap
Met een kort e-mailtje van Ad Multem,
‘Omdat ik besloten heb met clubschaak te stoppen, wil ik daarom mijn
lidmaatschap beëindigen’, aan het secretariaat kwam op 19 mei een plotseling en onverwacht einde aan een
jarenlang lidmaatschap van De IJssel.
Ad was vanaf zijn aanmelding in 1980

met drie onderbrekingen vanwege met
name een vierjarig lidmaatschap van
Krimpen a/d IJssel en een tweejarig bij
WSV 28 jaar lid van De IJssel. Vele
jaren behoorde hij tot de toppers van
De IJssel. Hij speelde 207 RSB-wedstrijden voor De IJssel en was viermaal topscorer van het eerste team.

Voorts won hij tweemaal het k.o. bekertoernooi en viermaal de Hoekveldtrofee. Tweemaal in 1992 en 2010
werd hij nummer drie in de clubcompetitie. Zijn vertrek betekent een aderlating voor de vereniging, we zullen hem
node missen. (Aad)

Wij bieden u een uitgebreid
assortiment aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen.
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de ijssel 1 laat moerkapelle zweten
Om zeker te zijn van het kampioenschap moest het team van Moerkapelle tegen De IJssel op 13 april
minimaal een 5½-2½ overwinning boeken. In dat geval zou concurrent Krimpen a/d IJssel 2 hen op de ranglijst
niet kunnen passeren. De Krimpenaren speelden ook deze avond hun laatste wedstrijd tegen SO Rotterdam 2.
Voor De IJssel stond er weinig meer
op het spel, slechts een enkel bordpunt was voldoende om de kans op
een degradatieplaats te ontlopen.
Het was lang geleden dat beide teams
elkaar troffen, de laatste confrontatie
was in Moerkapelle op 4 oktober 1985,
bijna 30 jaar geleden dus. Aan weerszijden drie spelers die ook nu weer van
de partij waren. Bij De IJssel waren dat
Mick van den Berg, Ad Multem en Rien
Duine en bij Moerkapelle Dick Bac,
Maarten en Wouter Vroegindeweij.
De wedstrijd begon goed voor de titelkandidaten. Gerard werd afgetroefd in
de opening en al na slechts elf zetten
was het hier gedaan, 0-1 voor Moerkapelle. Op de overige borden ging de
strijd vervolgens gelijk op, men koos
aan vrijwel alle borden voor zekerheid
boven risico’s. Dat leidde aan bord drie

al vroeg tot een remiseaanbod waarmee Frank wel akkoord kon gaan. Ook
bij De IJssel wilde men wel voor puntendelingen, maar zowel bij Pim als
Mick werd dat afgewezen. Aan Moerkapelle zijde wilde men meer. Zeker
ook omdat Léon zijn tegenstander
knap in de tang had. Bij Mick werd zijn
stelling echter steeds beter, reden voor
zijn tegenstander om op zijn beurt remise aan te bieden. Ook dat werd aangenomen. Inmiddels had Léon met
een venijnige koningsaanval een stuk
veroverd en kon hier na nog wat spartelen een overwinning voor De IJssel
worden genoteerd. Daarmee was de
stand weer gelijk, 2-2. Aan het eerste
bord had Hans een plusje en hing pionwinst in de lucht. Ook hier kwam
een remiseaanbod. Hans had er vrede
mee en dus 2½-2½. Naast hem had
Pim, na tweemaal remise te hebben
aangeboden, weer veel bedenktijd geconsumeerd, maar wel een toreneindspel op het bord gekregen waarin hij
zeker niet slechter stond. Hij twijfelde
nu zelfs nog even of hij de toen aangeboden remise zou aannemen, maar
ging toch akkoord, 3-3. Op de twee
resterende borden leek Moerkapelle
inmiddels het heft in handen te hebben. Rien, invaller voor de verhinderde
Frank Visser, had lang goed partij gegeven, maar was door een ongelukkige zet in moeilijkheden geraakt. Hij
verspeelde een stuk en daarna was er
geen houden meer aan, 3-4. Om niet
afhankelijk te zijn van het resultaat in
Krimpen had Moerkapelle nu nog een
halfje nodig. Dat zat er wel in, want in
het toreneindspel had Ad een pion

De strijd aan de eerste borden.

De IJssel 1
1
2
3
4
5
6
7
8

Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Frank vd Pavoordt
Léon Jacobse
Geard vd Wouden
Ad Multem
Rien Duine
Mick vd Berg

De eindstand in klasse 1b:
1
2
3
4
5
6
7
8

Moerkapelle 1
Krimpen a/d IJssel 2
Sliedrecht 3
SO Rotterdam 2
De IJssel 1
Erasmus 1
3-Torens 1
Onesimus 1

Moerkapelle 1
1854
1891
1844
1828
1731
1822
1651
1773

-

Gerard van Ommeren
Dick Bac
Hugo van Elteren
Wouter Vroegindeweij
Arno Luinenburg
Jesse van Elteren
Andre Nieuwlaat
Maarten Vroegindeweij

Start van de wedstrijd.

minder en zijn tegenstander twee
sterke verbonden centrumpionnen. Ad
wist met een randpion de zevende rij
te bereiken, maar promotie leek er niet
in te zitten. Dat werd anders toen zijn
tegenstander een fout maakte en Ad
met schaak zijn toren kon offeren en
vervolgens met zijn pion kon promoveren. De winstweg voor Ad was echter

Geen winst voor Ad tegen Jesse van Elteren.

nog niet simpel. Er volgde een remiseaanbod en daar stemde Ad mee in en
aldus ging de winst met 3½-4½ naar
Moerkapelle. Dat was ruim voldoende
voor het kampioenschap, want een telefoontje leerde dat de Krimpenaren
hun wedstrijd tegen SO Rotterdam gingen verliezen. (Aad)
3½ -

4½

2021
1975
1943
1952
1857
1986
1832
1832

½
½
½
1
0
½
0
½

½
½
½
0
1
½
1
½

-

rating mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1925
1788
1688
1919
1814
1875
1802
1844

37
32
28
27
27½
25½
25
22

x
3½
2
4½
3½
2½
1
2

4½
x
3½
6
1½
2½
3
3

6
4½
x
2
3½
3
5
4

3½
2
6
x
6
4
4½
3

4½
6½
4½
2
x
5
3
3

5½
5½
5
4
3
x
3½
4

7
5
3
3½
5
4½
x
3

6
5
4
5
5
4
5
x

12
10
7
7
6
6
6
2
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Individuele resultaten:

Léon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Frank vd Pavoordt
Hans Lodeweges
Ad Multem
Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Rien Duine

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

7
6
6
7
6
7
5
7
2
3

6
3½
3½
3½
3
3
2
2
½
½

3,9
1,2
2,3
4,3
2,3
5,7
7,6
6,1
8,0
7,7

1828
1891
1906
1844
1854
1822
1773
1731
1641
1651

2181
1990
1919
1833
1872
1710
1711
1623
1609
1479

1876
1930
1858
1833
1872
1762
1783
1784
1802
1755

het supersnel mat van gerard
Op de website van Moerkapelle het onderstaande zettenverloop en commentaar van tegenstander Arno Luinenburg.
De opening roept wat vraagtekens op. Volgens Luinenburg is hier sprake van de Dick Bac opening en later uitgestelde Pirc-verdediging.
1.Pc3 Pf6 2.e4 d6 3.f4 g6 4.e5 Door wits centrumopstoot is de zwarte ontwikkeling te traag. 4…dxe5 5.fxe5 Pd5
6.d4 Pc6 Lg7 was aangewezen. 7.Pf3 Lg4 Alsnog Lg7. 8.Lc4!

8…Lxf3? Na 8….Pxc3 9.bxc3 Lg7 volgt 10.Lxf7+! en Pg5+ en dus werd de zwarte stelling al zeer snel hopeloos.
9.Dxf3,Pxd4 10.Df2! Nu staan er twee stukken in. Relatief het beste was voor zwart Pxc2+ 11.Dxc2 waarna hij een
stuk achter staat tegen twee pionnen. 10….. Pxc3 11.Lxf7+ en zwart geeft het op. (Aad)

gratis schaakspel
Via een bevriende relatie heeft De IJssel 180 nieuwe schaakspellen cadeau
gekregen. De spellen, aanvankelijk bedoeld voor ‘speed chess’ (zie
www.speedchess.com) maar op de andere zijde van het bord eveneens te
gebruiken voor traditioneel schaak. De
spellen, die vooral geschikt zijn voor
de jeugd, zijn met name bedoeld voor
promotiedoeleinden (schoolschaak,
jeugdschaak, jaarmarkt/braderie).
Leden of donateurs die belangstelling
hebben voor één of meerdere spellen
kunnen zich melden bij materiaalbeheerder Teus Boere.
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henk-jan evengroen ook winnaar zilveren dame
Bij de start van de finalegroep in de
vierde ronde waren de onderlinge verschillen nog minimaal. Het verschil tussen de nummer een en nummer zes
bedroeg slechts drie punten. Titelkandidaat Henk-Jan Evengroen had toen nog
een punt achterstand op Frank Visser
en een halve punt op nummer twee
Dick Bac.
Puntenverlies van Frank Visser in de
vierde ronde zorgde er voor dat HenkJan Evengroen met nog twee ronden te
gaan de koppositie kon overnemen. Tegenstander Frank van de Pavoordt
kwam er niet aan te pas en moest een
9-0 nederlaag incasseren. Frank Visser
wist tegen Dick Bac wel de rapid- en
snelschaakpartij te winnen, maar verspeelde vier punten door verlies van de
uurpartij. Pim te Lintelo deed goede zaken met een 7-2 zege tegen zijn rivaal
Léon Jacobse die alleen de uurpartij
met remise kon afsluiten. Wim Mulder
De eindstand in de finalegroep:
1
2
3
4
5
6
7
8

Henk-Jan Evengroen
Wim Mulder
Dick Bac
Pim te Lintelo
Frank Visser
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Theo Huizer

60 min
18
16
18
12
10
12
14
6

20 min
13,5
15,8
9
10,5
12
9
6
13,5

Spannend was de strijd om de Hoekveldtrofee. Hier kregen de deelnemers
in de vierde ronde gezelschap van de
afvallers uit de Zilveren Damegroep en
die mochten, voor zover mogelijk, in
deze ronde ook nog eens niet tegen elkaar uitkomen. Dat leidde tot 9-0 uitslagen voor Arie Macdaniël sr tegen Neal
Twigt, voor Ad Multem tegen Panc Vink,
voor Jan Blok tegen Teus Boere, voor
Sjaak in ’t Veld tegen Bastiaan Rietveld
en voor Leen Boonstra tegen Ton van
Smirren. Tweemaal werd het een 7-2
nederlaag. Aad van der Meer won alleen
het snelschaakpartijtje tegen Hans Lodeweges en voor Frans Dubois bleef het
bij remise in de uurpartij tegen Arie Macdaniël jr. Stefan Lipschart klopte Nanne
Uitenbroek met 6-3. De rapidpartij gaf
hier de doorslag, beide anderen werden
remise. Drie afdalers, Gerard van der
Wouden, Aad en Mick van den Berg,
namen het tegen elkaar op in een rapiddriekamp. Aad van den Berg werd met
driemaal winst en slechts één remise de
nummer een. Die ene remise was tegen

was de sterkste in het duel met Theo
Huizer. Winst in de uurpartij en remise
in de rapidpartij zorgde hier voor een
5½-3½ eindresultaat.
Het leek een gelopen koers voor HenkJan Evengroen maar toch was hij na de
vijfde ronde nog niet zeker van de eindoverwinning. Frank Visser hield hem in
de uurpartij op remise en dat kostte
twee punten. Winst in de rapid- en snelschaakpartij brachten de eindstand hier
op 7-2. Zijn nog enige concurrent was
toen Pim te Lintelo. Die klopte Dick Bac,
die alleen de rapidpartij won, met 6-3.
Winst was er eveneens voor Frank van
de Pavoordt die Theo Huizer met 7½1½ de baas was. Het vierde duel tussen
Léon Jacobse en Wim Mulder zou later
worden gespeeld, maar daar kwam het
door verhindering van Léon niet van.
Het werd een reglementaire 9-0 voor
Wim Mulder.
In de laatste ronde verspeelde Henk-

5 min
10
2
6
10
8
8
7
5

afw
2

Jan Evengroen tegen Pim te Lintelo
slechts anderhalve punt door remise in
de 20-minutenpartij. Wim Mulder, bij de
start van de finalegroep nog laatste,
legde verrassend beslag op de tweede
plaats. Hij verloor in de laatste ronde
tegen Frank Visser alleen de snelschaakpartij en zegevierde dus met
7-3. Dick Back, de nummer drie in de
eindrangschikking, won in de laatste
ronde tegen Theo Huizer alleen de snelschaakpartij. De twee andere partijen
eindigden in remise. Vanwege afwezigheid van Frank van de Pavoordt in deze
laatste ronde ook een reglementaire 9-0
zege voor Léon Jacobse.
Ondanks afwezigheid in de eerste ronde werd Henk-Jan Evengroen dus met
overmacht winnaar van het 50e toernooi
om de Zilveren Dame. In de daarna volgende vijf ronden verspeelde hij slechts
3,5 punten en finishte met bijna 10 punten voorsprong op zijn concurrenten.

Totaal
43,5
33,8
33
32,5
30
29
27
24,5

broer Mick die ook beide partijen tegen
Gerard van der Wouden verloor.
In de vijfde ronde handhaafde Aad van
der Meer zich ondanks een 5½-3½ nederlaag tegen Aad van den Berg op de
eerste plaats. Dankzij een 9-0 zege
tegen titelverdediger Nanne Uitenbroek
klom Arie Macdaniël sr naar de tweede
plaats. Met slechts anderhalve punt
achterstand op de koploper behoorde
ook hij toen tot de kanshebbers. Dat
gold eveneens voor de goed presterende junior Neal Twigt die met tweemaal winst zes punten scoorde tegen
Stefan Lipschart. Ook de verliezer was
nog niet definitief uitgeschakeld. Hans
Lodeweges die tegen Ad Multem tweemaal remise liet aantekenen en winst bij
het snelschaak behoorde dankzij deze
5½-3½ zege eveneens nog tot de kandidaten voor de eerste plaats. Kansen
voor podiumplaatsen waren er ook nog
voor Jan Blok, 7-2 tegen Panc Vink, en
Gerard van der Wouden die met 5-4 van
Arie Macdaniël jr won. Jan van den Dorpel boekte een 7-2 tegen Teus Boere en
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Winnaar Zilveren Dame 2015.

klom daardoor flink op de ranglijst. Overwinningen waren er voorts voor Sjaak in
’t Veld, 5½-3½ tegen Mick van den
Berg, voor Leen Boonstra, 5-4 tegen
Rien Duine en voor Ton van Smirren
met 6-3 tegen Bastiaan Rietveld. Het
duel tussen Frans Dubois en Frank Penders werd bij Frans thuis gespeeld. In de
uurpartij werd remise overeengekomen.
Aan de twee overige partijen kwam men
niet meer toe en hiervoor werd toen
zonder te spelen eveneens tot remise
besloten. Eindstand 4½-4½ dus.
Met nog vijf kanshebbers veel spanning
in de laatste ronde. Na een snelle 9-0
van Hans Lodeweges tegen Neal Twigt
lag de beslissing bij de strijd om de eerste plaats bij het duel tussen Aad van
der Meer en Arie Macdaniël sr. Aad had
aan 5½ punt voldoende en Arie moest 7
punten scoren om eerste te worden. De
uurpartij eindigde na een spannende
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strijd in remise. De twee overige partijen
moesten derhalve door Arie worden gewonnen en dat lukte hem inderdaad.
Ook Stefan Lipschart had met een 9-0
zege nog kans op de eerste plaats
gehad. Hij gaf Aad van den Berg goed
partij, maar winst zat er niet in. Na tweemaal remise en winst bij het snelschaak
trok Aad 5½-3½ aan het langste eind.
Frank Penders won tegen Gerard van
De eindstand in de hoekveldgroep:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Arie Macdaniël sr
Hans Lodeweges
Aad vd Meer
Aad vd Berg
Stefan Lipschart
Frank Penders
Sjaak in 't Veld
Gerard vd Wouden
Neal Twigt
Leen Boonstra
Jan Blok
Rien Duine
Ad Multem
Arie Macdaniël jr
Jan vd Dorpel
Panc Vink
Mick vd Berg
Teus Boere
Nanne Uitenbroek
Frans Dubois
Casper de Pijper
Ton van Smirren
Bastiaan Rietveld
Peter Koolmees

60 min
12
14
8
6
10
10
12
8
8
10
10
10
12
8
4
6
2
12
2
4
4
4

der Wouden alleen de 20-minutenpartij
en dat bleek net voldoende voor de
zesde plaats. Sjaak in ’t Veld verspeelde
tegen Jan van den Dorpel één punt door
remise bij het snelschaak en kwam
daardoor net te kort voor plaats zes.
Ruime overwinningen waren er ook
voor Leen Boonstra tegen Panc Vink
met 7-2, voor Rien Duine tegen Nanne
Uitenbroek met 7-2 en voor Teus Boere
20 min
13
14,6
14,3
17,7
13,5
10,5
9,8
10,5
22,3
13,1
9
12
7,5
3
6
7,5
5,6
10,1
3
8,6
3
1,5
5,3
0

5 min
9
5
8
2
5
7
3
6
3
4
2
2
4
3
4
8
5
6
1
1
2
2
0

afw
0
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
6
2
0
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Totaal
34
33,6
30,3
29,7
28,5
27,5
26,8
26,5
25,3
25,1
25
24
23,5
20
20
19,5
18,6
18,1
18
15,6
15
9,5
9,3
0

tegen Ton van Smirren met 7½-1½.
Casper de Pijper verloor tegen Bastiaan
Rietveld de uurpartij maar dankzij winst
in beide andere partijen won hij met 5-4.
Arie Macdaniël sr werd dus winnaar van
de hoekveldtrofee. Voor de tweede
maal, want ook in 2004 mocht hij de trofee mee naar huis nemen. (Aad)

Winnaar Hoekveldtrofee 2015.
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historisch overzicht deelname rsb-competitie
Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 926 wedstrijden
gespeeld met in totaal 6448 partijen. Hiervan 388 wedstrijden door De IJssel 1, 323 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen
1973/74), 148 door De IJssel 3 (vanaf het seizoen 1989/90 t/m 2013/14), 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001) en 57 in de
viertallencompetitie (vanaf het seizoen 2007/08). De totaalscore in deze wedstrijden bedraagt 3115½ bordpunten.
Hieronder de top van de ranglijst per 1-7-2015 gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de
daarin behaalde punten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Aad vd Berg
Mick vd Berg
Frans Dubois
Rien Duine
Panc Vink
Teus Boere
Leen Boonstra
Gerard vd Wouden
Ad Multem*
Ronald Mandersloot *
Sjaak in ‘t Veld
Frank vd Pavoordt
Peter de Jong *
Frank Visser
Arie Macdaniël sr
Ko Scheepers †
Piet van Hees †
Pim te Lintelo
Aad vd Meer
Jan Evengroen *
Hans Lodeweges
Henk Kolhoff *
René Ordelman †
Ton v. Smirren
Menno van Dijk

322
287
284
274
255
212
235
210
207
206
150
160
154
128
119
116
115
112
108
106
106
104
102
100
98

163
172½
130
136½
130½
89½
125
112½
113
132
111½
94
67
82
58
56
57
65
50
72
51
47½
55
37½
46

De aantallen van de overige
deelnemers, voor zover behorend tot het
het huidige ledenbe¬stand:
Léon Jacobse
Arie Macdaniël jr
Casper de Pijper
Stefan Lipschart
Bastiaan Rietveld
Peter Koolmees
Jan vd Dorpel

Niet inbegrepen de RSB-bekerwedstrijden:
Pim te Lintelo
Jan Evengroen *
Frank vd Pavoordt
Frank Visser
Mick vd Berg
Léon Jacobse
Hans Lodeweges
René Ordelman †
Wim van Vuuren *
Gerard vd Wouden
Ronald Mandersloot *
Leen Boonstra
Ad Multem
Samir Akrawi *
Justin Jacobse*
Menno van Dijk
Henk-Jan Evengroen *

25
24
20
20
18
11
10
9
9
8
7
5
4
2
2
1
1

15
12½
7½
11½
11½
4½
5
4
4½
2
1½
2
1½
2
0
1
0

(* = ex-lid, † = overleden)
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67
29
23
19
11
9
8

42½
14½
8
11
0
0
35
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inzetten op jeugd en ouderen
Op de slotavond van het schaakseizoen 2014/15 op 29 juni zoals gebruikelijk een ledenvergadering waar
het afgelopen seizoen werd geëvalueerd en ideeën voor het nieuwe seizoen konden worden gelanceerd. Niet
voor iedereen interessant, want meer
dan de helft van de leden schitterden
door afwezigheid.
Het tanende ledental, vooral bij de
jeugd, baart zorgen. De door Casper
de Pijper dit seizoen gestarte activiteiten bij het schoolschaak zo mogelijk
voortzetten, vond men. Daarvoor is
wel medewerking van de schoolleiding
noodzakelijk. Het aanbieden van een
gratis lidmaatschap voor enkele maanden als vervolg kan dan wellicht tot
nieuwe jeugdleden leiden. Ook op de
jaarmarkt hieraan extra aandacht besteden. Om die reden ook op de vereniging de mogelijkheid blijven bieden
voor plezierschaken. Dan is er wel

iemand nodig op de club nodig om ze
op te vangen. De huidige jeugdleider
gaat een jaar op non-actief, dus daarin
moet worden voorzien.
Ook zonder eigen jeugd vond men dat
de jeugdgroep in het Top 12-toernooi
gehandhaafd moest blijven en bij problemen met de samenstelling zo nodig
de leeftijdsgrens verhogen.
Een nieuw idee was het promoten van
schaken voor actieve ouderen. Werving
o.a. via een aansprekende folder op de
jaarmarkt en het aanbieden van
schaaklessen en een gratis proeflidmaatschap. Hans Lodeweges is beschikbaar voor instructie voorafgaand
aan de clubavond.
Nieuw was ook het idee om in het programma een of twee clubavonden te
reserveren voor doorgeefschaak.
Voorts pleitte men voor een herstart
van de instructieavonden voor leden.
Met hulp bij de planning stelden Léon

Jacobse en eventueel Hans Lodeweges zich beschikbaar als instructeur.
Door de invoering van het nieuwe RSBspeeltempo (90 minuten + 15 seconden
per zet) werd dit ook voor de interne
competities (club- en bekercompetitie)
wenselijk geacht. Ook zal bij de teamsamenstelling voor de RSB-competitie
rekening worden gehouden met de
aangekondigde indeling in twee
niveaus bij de viertallencompetitie.
Weinig draagkracht was er voor een
voorstel voor een vaste indeling met
ratinggrens zonder degradatie na de
derde ronde bij het toernooi om de Zilveren Dame. De meerderheid voelde
meer voor handhaving van het huidige
systeem.
Gezien de dalende deelname aan de
clubcompetitie deelde men de mening
van de competitieleider dat een herinvoering van een vijfde periode wellicht
wenselijk is. (Aad)

clubtitel voor léon jacobse na bizar competitieslot
Een nek-aan-nek-race om de clubtitel
was de verwachting in IJsselschaak
106 en dat werd het inderdaad. Beide
titelkandidaten, Pim te Lintelo en Léon
Jacobse, speelden in de laatste acht
ronden vier partijen. Na winstpartijen
van Pim tegen Hans Lodeweges en
van Léon tegen Frank Visser wachtte
in ronde 29 de onderlinge partij. Hierin
waren de beste kansen voor titelverdediger Pim maar die bood gezien zijn
tijdsachterstand remise aan. Met nog
twee duels voor de boeg leken de kansen op de titel daarmee voor Léon vrijwel verkeken. De resultaten in die
laatste twee ronden zorgden echter
voor een bizar competitieslot. Pim
stuitte in ronde 30 op geconcentreerd
spelende Gerard van der Wouden die
hem in een goed gespeeld toreneindspel op remise hield. Léon overspeelde tegenstander Mick van den
Berg al in de opening en boekte een
gemakkelijke zege. De spanning was
daarmee terug. In de laatste ronde
kwam Léon tegen Hans Lodeweges in
ernstige problemen. Hij moest een
toren geven om promotie te verhinderen. Zijn verbonden opmarcherende
vrijpionnen leken hem niet te kunnen
redden, maar Hans had wel ernstige
tijdnoodproblemen en die braken hem
op. In zijn tijdnood greep hij mis en

moest ook hij een toren geven om promotie te verhinderen. Materieel was de
stand toen weer in evenwicht en er
werd vervolgens remise overeengekomen. Pim was toen nog bezig met zijn
partij tegen Frank. Aanvankelijk leek er
hier geen vuiltje aan de lucht nadat hij
al in de opening een pion had buitgemaakt. Kwaliteitswinst lag voor het oprapen maar werd gemist en vervolgens
kreeg Frank twee lichte stukken voor
een toren. Pim kwam in tijdnood en
Frank ging in het eindspel met twee
lichte stukken tegen een toren voor de

De nieuwe clubkampioen.
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winst. Die winst kwam er ook toen Pim
een paardvork overzag die hem zijn
toren kostte. Na verwerking van de uitslagen bleek dat Léon met een geringe
puntenvoorsprong de clubtitel had veroverd.
Voor de overige deelnemers stonden
voor velen de plaatsen in de eindrangschikking min of meer vast. Frank was
al verzekerd van de derde plaats en
Wim Mulder van plaats vier. Al kwam
die door verliespartijen tegen Gerard
van der Wouden, Ad Multem en Frank
Visser bijna nog in gevaar. Een vijftal
achtervolgers gaven elkaar weinig toe.
Veel remises, vooral onderling, en
daarnaast wat dunne gezaaide overwinningen. Aad van den Berg trof in
tegenstelling tot Mick van den Berg,
Hans Lodeweges en Gerard van der
Wouden geen van de vier toppers. Met
vier remises en een zwaar bevochte
zege tegen Arie Macdaniël jr legde hij
beslag op de vijfde plaats. Gerard van
der Wouden verspeelde goede kansen
door nederlagen tegen Arie Macdaniël
sr en in de slotronde tegen Rien
Duine. Na hem vervolgens met geringe puntenverschillen Mick, Hans en
Rien. Nog net bij de eerste tien ook Ad
Multem. Na zijn winst tegen Wim nam
hij geen deel meer aan de competitie.
Hij bedankte als lid en hield het club-
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schaak voor gezien. Vrijwel geen wisseling in de ranglijst dus na ronde 23.
Dat gold eveneens voor de vijf plaatsen hierna. Arie sr boekte een mooie
zege tegen Gerard, maar daar tegenover stonden nederlagen tegen Hans
en Sjaak in ’t Veld. Ook Arie jr verspeelde echter punten door nederlagen tegen Aad, Leen en Rien. De
overwinningen tegen Teus Boere en
Sjaak in ’t Veld waren darvoor onvoldoende compensatie. Sjaak was met
5½ uit 6 de laatste ronden prima op
dreef. Daarmee verkleinde hij wel zijn
achterstand op de ranglijst, maar won
er geen plaatsen mee. Dat was ook
het geval bij Leen, 6 uit 8, en alleen
een verspeelde winst tegen gelegenheidsdeelnemer Menno van Dijk.
De tweede helft van de ranglijst wordt
aangevoerd door Stefan Lipschart.
Ook hij was de laatste ronden goed op

dreef. Alleen tegen Sjaak moest hij
een vol punt inleveren. Daardoor passeerde hij Teus Boere en Aad van der
Meer op de ranglijst. Voor Teus viermaal verlies en dat kon door de winstpartijen tegen Aad (vdM) en Panc Vink
niet worden goed gemaakt. Een fiftyfifty score voor Aad (vdM) zette geen
zoden aan de dijk. Hij bleef maar op
het nippertje Jan van den Dorpel voor.
Die wist met de tegenstanders uit de
staar van de ranglijst wel raad, maar
Sjaak, Leen en Stefan waren te sterk.
De staart van de ranglijst begint bij
Frans Dubois. Die kwam weinig in
actie, dus viel er voor hem weinig te
verdienen en te verliezen. Panc was er
altijd, maar veel victories waren er niet
voor hem. Tweemaal klopte hij Ton van
Smirren en tegen Jan van den Dorpel
tweemaal remise, daar bleef het bij.
Tegen Neal Twigt moest worden ge-

speeld met kortere bedenktijd en dat
was in zijn voordeel. Panc, Ton en
Bastiaan Rietveld dolven daarbij het
onderspit, maar zowel Stefan als Aad
(vdM) lieten zich niet aftroeven. Toch
een plusscore voor de ex-jeugdkampioen dus. Viermaal winst, tegen Teus,
Panc, Ton en Casper de Pijper, was er
voor Bastiaan. Dat was deze competitie nog niet eerder het geval voor hem.
Hij hield deze competitie twee deelnemers onder hem. Casper kon vanwege gezondheidsproblemen slechts
twee ronden meespelen. Verlies tegen
Bastiaan zal hem heugen, maar tegen
Ton trok hij aan het langste eind. Dat
deden overigens alle tegenstanders
van Ton in deze competitieperiode.
Peter Koolmees, nummer laatst, was
deze competitieperiode niet van de
partij.

Hieronder de resultaten in de laatste competitieronde en de eindstand:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Léon Jacobse (LJ)
Pim te Lintelo (PL)
Frank Visser (FV)
Wim Mulder (WM)
Aad vd Berg (AB)
Gerard vd Wouden (GW)
Mick vd Berg (MB)
Hans Lodeweges (HL)
Rien Duine (RD)
Ad Multem (AM)
Arie Macdaniël (AMC)
Frank vd Pavoordt (FP)
Arie Macdaniël jr (AMCj)
Sjaak in 't Veld (SV)
Leen Boonstra (LB)
Stefan Lipschart (SL)
Teus Boere (TB)
Menno van Dijk
Aad vd Meer (AvM)
Jan vd Dorpel (JD)
Theo Huijzer (TH)
Frans Dubois (FD)
Panc Vink (PV)
Neal Twigt (NT)
Casper de Pijper (CP)
Jan Vink
Bastiaan Rietveld (BR)
Ton van Smirren (TS)
Peter Koolmees (PK)

gr

resultaten ronde 24 t/m 31

gt

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

FV 1, PL ½, MB 1, HL ½
HL 1, LJ ½, GW ½, FV 0
LJ 0, WM 1, PL 1
SV 1, GW 0, AM 0, FV 0
RD ½, AMC ½, GW ½, AMCj 1, MB ½
WM 1, HL ½, MB ½, AB ½, AMC 0, PL ½, RD 0
GW ½, HL ½, LJ 0, AB ½
PL 0, GW ½, AMC 1, MB ½, RD ½, LJ ½
AB ½, AMCj 1, HL ½, GW 1
WM 1
LB ½, AB ½, HL 0, GW 1, SV 0, AMCj ½

2x
1x

avc

na

club
rating

waarde
cijfer

totaal

1x
1x

3x*
3x**
5x***

1x
1x
1x
1x
1x
1x

1x*

2026
1998
1916
1778
1748
1738
1754
1773
1732
1743
1648
1736
1618
1607
1559
1447
1434
1569
1363
1371
1536
1402
1294
1316
1289
1343
1155
1068
1072

104
100
89
74
71
70
72
74
70
71
62
70
60
59
55
47
47
56
42
43
53
45
39
40
38
41
32
28
29

1988
1978
1754
1470
1454
1428
1393
1386
1382
1305
1261
1200
1173
1143
1094
927
923
895
831
827
809
805
752
742
700
664
622
546
302

1x
1x

SV 1, LB 0, RD 0, TB 1, AB 0, SL ½, AMC ½
WM 0, AMCj 0, TB 1, AvM 1, LB ½, SL 1, AMC 1, JD 1
AMC ½, JD 1, AMCj 1, TB 1, SV ½, TS 1, MD 0, AvM 1
PV 1, NT 1, FD ½, JD 1, SV 0, AMCj ½, TB ½
AvM 1, SV 0, LB 0, AMCj 0, BR 0, PV 1, SL ½
LB 1
BR 1, TB 0, PV 1, SV 0, BR 1, NT 1, FD ½, JD 0, LB 0
PV ½, LB 0, BR 1, TS 1, SL 0, PV ½, AvM 1, SV 0
SL ½, AvM ½
JD ½, SL 0, AvM 0, BR 0, NT 0, TS 1, JD ½, TB 0, TS 1
TS 1, SL 0, PV 1, AvM 0, BR 1
TS 1, BR 0
AvM 0, TS 1, JD 0, PV 1, AvM 0, TB 1, NT 0, CP 1
NT 0, BR 0, JD 0, PV 0, LB 0, CP 0, PV 0

3x
1x
3x*
2x
1x
7x*
1x

1x*
1x

6x*
3x
6x

2x
8x

gt=geen tegenstander, avc= afwezig voor club, na=niet aanwezig, *=geen deelname vanwege k.o. - of ZD-toernooi.
Winnaars derde periodetitel (ronde 17 t/m 24): Léon Jacobse (A), Aad vd Berg (B), Arie Macdaniël sr (C) en Neal Twigt (D)
en vierde periodetitel (ronde 25 t/m 31): Léon Jacobse (A), Rien Duine (B), Arie Macdaniël sr (C) en Bastiaan Rietveld (D).
(Aad)
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het podium bij de clubcompetitie vanaf 2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ronald Mandersloot
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Pim te Lintelo
Pim te Lintelo
Léon Jacobse

Jan Evengroen
Ronald Mandersloot
Theo v. Herk
Theo v. Herk
Pim te Lintelo
Gerard vd Wouden
Pim te Lintelo
Henk-Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Frank Visser
Léon Jacobse
Léon Jacobse
Léon Jacobse
Frank Visser
Pim te Lintelo

Frank vd Pavoordt
Frank Visser
Frank Visser
Jeroen Eijgelaar
Frank vd Pavoordt
René Ordelman
Frank Visser
Frank Visser
Justin Jacobse
Léon Jacobse
Ad Multem
Pim te Lintelo
Gerard vd Wouden
Frank Visser
Hans Lodeweges
Frank Visser

19

IJsselschaak 107

jeugdtitel voor joppe in ’t veld
Bij de inmiddels door het bedanken van de broers Dul tot vier deelnemers gedecimeerde jeugdgroep ging de strijd om de titel tussen Joppe in ’t Veld en Jeroen
Pons. Wederzijds snoepten zij elkaar in de laatste ronden punten af. Uiteindelijk
finishte Joppe met één punt voorsprong als eerste. Luna Twigt werd derde en de
beste schaakster bij De IJssel en de pas dit seizoen gestarte Jasper van Soest
werd vierde.
De eindstand:
1
2
3
4

Joppe in 't Veld
Jeroen Pons
Luna Twigt
Jasper van Soest

ap
51
51
59
37

sc
38½
37½
9½
2½

%
75
74
16
7

ap= aantal partijen, sc=gescoorde punten, %=winstpercentage

mannen in het schaakcafé
Door het maandblad 'Intermagazine'
werden in de periode april 1991 tot februari 1993 negentien bekende Nederlandse mannen en vrouwen gevraagd
een korte bespiegeling te schrijven
over het fenomeen 'man'. Hieronder de
bijdrage van Hans Ree.
Eén van de vaste klanten van het
schaakcafé was opeens verdwenen en
na een tijdje hoorden we dat hij, omdat
hij de Franse nationaliteit had, was opgeroepen om in de oorlog in Algerije te
vechten. Twee jaar later kwam hij nog
een keer terug. Hij speelde zijn partijtje, alsof er niets veranderd was en
vertrok weer. Nu voorgoed, daarna
kwam hij nooit weer. Later kwam ik
hem ergens anders toevallig tegen. Hij
vertelde iets over zijn oorlog. Twee
jaar lang had hij de dood in de ogen
gezien. Toen hij terugkwam in het
schaakcafé zag hij dat daar in het geheel niets was veranderd. Dezelfde
mensen speelden dezelfde partijen
aan hun vaste tafeltjes en ze mompelden nog steeds de oude spreuken.
Hier had de tijd stil gestaan. Er was
niets veranderd en er zou ook nooit
iets veranderen in dit schimmenrijk. De
dood, die hij in Algerije ontkomen was,
wachtte hem hier op. Hij was ontsnapt.
Hij was een van de weinigen. De
meesten bleven komen tot hun einde
en als ze niet meer kwamen en we na
een tijdje moesten concluderen dat ze
overleden waren, stelden we ons voor
dat er eigenlijk niets veranderd was,
waarschijnlijk zaten hun geraamten ergens in het park, dichtbij ons plein,
verscholen achter bosjes, aan een
schaaktafeltje, tot in de eeuwigheid.
De patriarch van ons groepje, die

vanaf de oprichting van het café nog
nooit een dag verzuimd had, zei dat ze
later uit zijn botten een schaakspel
moesten snijden, dan zou hij altijd bij
de vaste klanten kunnen blijven horen.
Een keer had er iemand achter het
schaakbord een hartaanval gekregen
en of het waar is weet ik niet , want ik
was er niet bij, maar er werd gretig
verteld dat zijn tegenstander had gewacht tot de vlag van zijn schaakklok
gevallen was en hij de partij kon opeisen, voordat hij alarm had geslagen.
'Eerst wachten tot de vlag gevallen is,
ja zo hoort het!' Nog vaak werd dat
voorval aan gehaald, dan lachten de
vaste klanten smakelijk bij de herinne¬ring en zo maakten ze van de
dood een incident dat van dezelfde
orde was als de tijdsoverschrijding op
de klok, of het per ongeluk aanraken
van een stuk, waarmee dan beslist
gezet moest worden.
Je hoeft werkelijk geen specialist op
het gebied van de verschillen tussen
geslachten te zijn, om te kunnen bedenken dat hier weinig vrouwen kwamen. Dat dit een mannenwereld is, lijkt
me overduidelijk. Maar hoewel het eigenlijk overbodig was, zijn er altijd
theoretische rechtvaardigingen gevonden om de vrouw uit deze wereld te
bannen. Ik heb een pamflet uit het
begin van deze eeuw waarin een verzonnen schaakpartij staat afgedrukt,
zogenaamd gespeeld tussen twee
vrouwen. Alleen al de gedachte dat die
vrouwen hun potten en pannen in de
steek gelaten hadden om te gaan
schaken, zorgde voor onbedaarlijke
vrolijkheid in dat pamflet. Later bedach¬ten de psycho-analytici dat in het
schaken het Oedipus-complex werd
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uitgebeeld. De vijandelijke koning
(papa) wordt gedood met behulp van
de eigen dame (mama). Niets voor
vrouwen. Tegenwoordig lees je over
de verschillen tussen de linker- en
rechter hersenhelft, en over het ruimtelijk inzicht van jongens en de meer verbale begaafdheid van meisjes. Ja, aan
verbale begaafdheid had je weinig in
het schaakcafé. De verbale communicatie beperkte zich tot het herhalen
van de oude spreuken, op kritieke momenten in de partij. 'Wat nu, zei Pichegru', 'Te laat, te laat, zei Winnetou, het
zaad is al naar binnen toe'. Jaar in,
jaar uit.
Nu openlijke vrouwvijandigheid niet
meer in de mode is, hoor je dat vrouwen te verstandig zijn om hun jaren op
die manier in de lethargie voorbij te
laten gaan. Klinkt plausibel. Was het
bij de beschrijving van het schaakcafé
niet alsof u een pamflet van Andreas
Burnier las over de steriele doodsdrift
van de man? Toch is die beschrij¬ving
zo waarheidsgetrouw mogelijk geweest. Het schaakcafé is verplaatst
van het plein naar één van die kleine
straatjes daarachter. Het heet nu 't
Hok. Passende naam, misschien bedacht door een vrouw, die zich ermee
verzoend had dat haar man zich het
grootste deel van de dag liefst in een
hok verstopte. Ik loop er vaak langs,
maar ik ga niet meer naar binnen. Wel
blijf ik bijna altijd even staan. De tijdmachine gunt me een blik op mijn wereld zoals die twintig jaar geleden was.
Achter het raam zie ik de monden van
de mannen de vertrouwde woorden
vormen. 'Wat nu, zei Pichegru'. Ook ik
voel me ontsnapt, maar ik heb heimwee.
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uit de media
Bij een schaaktoernooi in Dubai is Nigalidze, schaakgrootmeester uit Georgië, in het weekend van 13 april uit het
toernooi gezet nadat hij betrapt werd
bij het gebruik van een iPod Touch om
te kijken welke zet hij het beste kon
doen tijdens een partij. De iPod lag
gerold in wc-papier op het toilet. Het
viel zijn tegenstander de Armeniër
Tigran Petrosian op dat hij na het
doen van een tegenzet letterlijk naar
de wc rende. Bovendien koos hij opzichtig steeds voor hetzelfde toilethokje. Na een klacht bij de
wedstrijdleiding werd het toilet geïnspecteerd. Daarbij werd achter de toiletpot een iPod Touch aangetroffen die
in toiletpapier was gewikkeld. De
smartphone was onder de naam van
Nigalidze verbonden met een sociaal
netwerksite, terwijl zijn spel ook werd
geanalyseerd door een schaakprogramma.
Hoewel Nigalidze ontkende dat hij vals
speelde, werd hij uit het schaaktoernooi gezet. Verder wordt gekeken naar
zijn eerdere schaakcarrière, waarbij hij
het risico loopt ook zijn twee nationale
schaaktitels te verliezen. Daarnaast
kan hij volgens nieuwe regels tot vijftien jaar geschorst worden.
De Engelse grootmeester Nigel Short
stelt tegenover The Washington Post
dat het betrappen van een collega
schaker een flinke smet werpt op de
schaaksport. Hij meent bovendien dat
de compacte en snelle smartphones
van tegenwoordig vals spelen steeds
eenvoudiger hebben gemaakt. Samen
met andere professionele schakers
roept hij wereldschaakbond FIDE op
om de straffen nog verder aan te
scherpen. (Tweakers 15/4, Washington
Post 14/4, AD 14/4, etc)

keningen had gemaakt als 'Deel je bedenktijd verstandig in' en 'Controleer
varianten twee- of driemaal'. Hoe onschuldig die aansporingen ook zijn, de
arbiter handelde in overeenstemming
met de regels. Er is een reglementsartikel dat spelers verbiedt iets anders
op te schrijven dan de gespeelde zetten, remiseaanbiedingen en de gebruikte bedenktijd. So was al enkele
keren gewaarschuwd en had dus moeten weten wat hem eventueel boven
het hoofd hing.
Later werd duidelijk dat So, de nummer negen van de wereldranglijst, tijdens het toernooi worstelde met grote
persoonlijke problemen. Ik zal de lezer

Wie zich tijdens een schaakpartij herinnert dat de goudvis van de vakantie
vierende buren dringend voedsel nodig
heeft, moet op zijn hoede zijn. Het zou
onverstandig zijn als geheugensteuntje
een aantekening op het notatieformulier of een ander stuk papier te maken.
De arbiter zou kunnen besluiten die
overtreding met een reglementaire nul
te bestraffen.
Dat laatste gebeurde tijdens het toernooi om het Amerikaans kampioenschap in Saint Louis. Na zes zetten in
de partij tussen Wesley So en Varuzhan Akobian kende de arbiter het
punt toe aan Akobian omdat So op een
papiertje onder zijn notatiebiljet aante-
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niet vermoeien met de in de pers
breed uitgemeten conflicten tussen
hem en zijn Filippijnse moeder, de
merkwaardige rol van So's Amerikaanse pleegouders of de beschuldigingen tegen Susan Polgars
echtgenoot Paul Truong, die So een
tijd onder zijn hoede had. Zo bitter zijn
de beschuldigingen over en weer dat
de waarheid geen kans meer heeft.
(Ligterink, Volkskrant 18/4).
‘De roep om keiharde maatregelen
tegen vals spelen wordt alsmaar luider.
Dat heeft helaas zijn weerslag in andere regels en bepalingen’ aldus Hans
Böhm, in de Telegraaf (25/4).
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Op het filmfestival in Rotterdam was
de publieksprijs voor de film The Dark
Horse. Een film over het waargebeurde en zeer bewogen levensverhaal van Genesis Potini, een in 2011
overleden Nieuw-Zeelander met een
bipolaire stoornis. In een antiekwinkeltje raakt hij in vervoering van een eeuwenoud schaakspel. In een
samenleving waarin het voor veel jongeren moeilijk is de verleidingen van
het verkeerde pad te weerstaan, probeert hij vervolgens met schaken het
leven van die jongeren weer op rails te
krijgen. Daarbij trotseert hij de moeilijkheden van zijn eigen aandoening en
soms ook heel linke criminelen.
‘Breekbaar en strijdlustig, een film die
je bij de keel grijpt’ aldus de Goudse
Post (20/5). De rol van Potini wordt gespeeld door Clive Curtis, ‘een genot
om te zien’ vond André Waardenburg
in het NRC van 6 mei. Daarin ook een
interview met regisseur James Napier
Robertson die de schaker in zijn laatste levensjaar meemaakte en toen
veel met hem schaakte: ‘Schaken met
hem was pure rock-‘n – roll’. De film
beschrijft ook de relatie tussen Genesis en zijn broer, lid van een motorbende en diens zoon die dankzij
Genesis aan een door zijn vader gedwongen lidmaatschap van de criminele motorbende ontsnapt. Daarvoor
wierf de regisseur acteurs onder de
vele motorbendes: ‘Mannen gezocht,
veertig tot vijftig jaar, Maori. Tatoeages
en strafblad zeer welkom’. Een indrukwekkende film zo bleek bij de vertoning in het filmhuis in Gouda.
Nigel Short, in 1993 tegenstander van
Kasparov in een tweekamp om het wereldkampioenschap, droomt al lang
niet meer van de wereldtitel, maar hij
speelt nog steeds intensief in het
opentoernooiencircuit en handhaaft
zich wonderwel in de top honderd van
de wereldranglijst. In een exhibitiematch in Saint Louis bleek dat aan de
onderlinge krachtsverhouding tussen
Kasparov en Short sinds 1993 weinig
is veranderd. In twee rapid- en acht
snelschaakpartijen liet Kasparov zien
dat hij toch echt veel te vroeg is gestopt. Na een wat stroeve start - hij
verloor de tweede blitzpartij doordat hij
in superieure stand vergat op de klok
te letten - speelde hij Short aan flarden. De match won hij met 6,5-1,5. De
eclatante overwinning leidde vanzelfsprekend tot speculaties over de vraag
hoe de voormalige kampioen zich zou
weren tegen de huidige wereldtop.
Kasparov liet zich niet verleiden tot onverstandige uitspraken: 'In een klas-

siek toernooi zou ik tegen Carlsen en
de andere topspelers niets in te brengen hebben. Zij behoren echt tot een
andere categorie.'
'Ook in een rapidtoernooi geef ik me
tegen hen weinig kans. Maar in blitz
kan ik tegenstand bieden. Ik betwijfel
of dat zou lukken tegen Carlsen, Aronian en Caruana, al zouden ze hun
best moeten doen. In een snelschaaktoernooi met alle toptienspelers zou ik
vermoedelijk niet op de laatste plaats
eindigen (Ligterink, Volkskrant, 2/5)
‘Charlois kampioen na close finish’
aldus Johan Hut in zijn rubriek in de
HDC Media op 25/4. ‘De landelijke
competitie was spannend tot en met
de laatste ronde en het werd nog leuker, het bleef spannend tot en met de
laatste partij. Titelverdediger En Passant won vorige week zaterdag met
7,5-2,5 van Pathena Rotterdam. Bijzonder is, dat in deze hele competitie
er geen hogere uitslag was gevallen.
Dat geeft aan hoe de ploegen aan elkaar gewaagd waren. Toen de Bunschoters klaar waren, moesten ze
afwachten of de koplopers Charlois
Europoort en BSG ook zouden winnen. Zo niet, dan zou En Passant kampioen blijven. Maar BSG won krap met
5,5-4,5 van Sissa en daarmee was de
landskampioen onttroond. Nu was het
BSG dat onrustig om zich heen keek.
Alle wedstrijden werden in deze slotronde op een centrale locatie gespeeld
(Den Bosch) en de Bussumers dromden samen rond de wedstrijd van
Charlois tegen LSG (Leiden). Charlois
had met 3-2 achtergestaan, BSG
waande zich even kampioen. Maar de
stand werd opgetrokken tot 4,5-4,5.
Een apotheose die de objectieve toeschouwers alleen maar hadden kunnen dromen, het kampioenschap hing
helemaal af van de laatste partij. Die
werd ook nog gespeeld door Charloisspeler Julian van Overdam tegen Michiel Bosman. Waarom was dat
bijzonder? Omdat Charlois, dat op
eigen kracht geen Meesterklasser zou
kunnen zijn, sterke gastspelers betaalt
om jonge spelers uit de eigen kweek
op dit niveau te laten spelen. Zoals Julian van Overdam. Een normaal motief
voor sponsoring overigens. De jonge
Rotterdammer mocht het op het cruciale moment, bij wijze van spreken om
twee voor twaalf, zelf afmaken. En dat
deed hij. Een mindere stelling trok hij
recht, wat nog niet genoeg was, maar
leidde hij ook nog tot winst. Met tientallen toeschouwers rond het bord haalde
hij persoonlijk het kampioenschap binnen van Charlois Europoort, dat bin-
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nen een paar jaar tijd vanuit de derde
klasse naar de Meesterklasse was gepromoveerd. Voor BSG was het
wrang, tweede worden op drie bordpunten, maar de Bussumers zouden je
aan het begin van het seizoen hebben
uitgelachen als je had gezegd dat ze
kampioenskandidaat waren. Na een
paar keer slikken gaven ze toe dat het
een prachtig seizoen was geweest.’
De wereldtop was sterk vertegenwoordigd op het tweede Gashimov herdenkingstoernooi, dat van 17 tot en met 26
april in Azerbeidzjan werd gehouden
ter gelegenheid van de vorig jaar op
jonge leeftijd overleden Azerbeidjaanse grootmeester Vugar Gashimov.
Naast wereldkampioen Carlsen deden
ook de voormalige wereldkampioenen
Anand en Kramnik mee. De aanstormende jeugd was vertegenwoordigd
met Cariuana, Giri en So. Met de
sterke grootmeesters Vachier-Lagrave,
Adams, Mamedyarov en Mamedov
was dit toernooi een topper. Winnaar
van het toernooi werd wereldkampioen
Carlsen, met zeven punten, gevolgd
door de zeer sterk spelende Anand,
met zes punten. (Henk Prins, Reformatorisch dagblad. 2/5).
De resultaten van Giri vielen tegen.
Hans Ree in de NRC (2/5): ‘Anish Giri
kan niet tevreden zijn geweest met het
Vugar Gashimov Memorial in Shamkir.
Hij verloor twee keer en toen hij in de
laatste ronde tegen Vladimir Kramnik
zijn eerste overwinning leek te behalen, liet hij hem op de 77ste zet ontsnappen. Een dag eerder was de
aardbeving in Nepal, het land van zijn
vader, wat hem niet onberoerd kan
hebben gelaten. Eerder in het toernooi
was er voor Giri ook iets dat zijn gedachten kon afleiden. Hij gaat binnenkort in de Georgische hoofdstad Tbilisi
trouwen met zijn vriendin Sopiko Guramishvili. Op een Russische website
werd hem voor de grap gevraagd of hij
van haar zou eisen dat ze haar
schaakloopbaan op zou geven om zich
geheel aan het huishouden te wijden.
Giri zei dat hij alleen had verlangd dat
ze Nederlands zou leren en dat ze
daar met grote toewijding aan bezig
was. Er worden vaak grappen gemaakt over dramatisch verlies aan ratingpunten door een huwelijk, maar dat
zal in dit geval wel meevallen, zowel
voor Anish als voor Sopiko.’
Wereldkampioen Carlsen werd op 30
november 1990 geboren. Hij is dus nu
nog geen 25 jaar. Toch is er inmiddels
in 2014 een biografie over hem geschreven. In het is eerste hoofdstuk
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beschrijft auteur Arne Danielson een
bezoek aan het Hoogoven (Corus)
schaaktoernooi in Wijk aan Zee in
2010. Hij wijdt daarbij ook een alinea
aan de Nederlandse wereldkampioen
schaken Max Euwe in 1935. Een slagvaardig heerschap volgens de auteur.
‘Hij was doctor in de wiskunde en Europees kampioen boksen in het zwaargewicht’. Bekend is dat Euwe aan
boksen als conditietraining deed met
name in de aanloop naar zijn eerste
match tegen Aljechin, maar Europees
kampioen is hij nooit geweest. (Magnus, biografie van een grootmeester)
In de vier Grand Prix toernooien zijn
twee plaatsen te verdienen voor het
eerstvolgende kandidatentoernooi. De
Rus Tomashevsky werd winnaar van
het derde Grand Prix toernooi in Tiblisi
en kwam daardoor op de eerste plaats
in het Grand Prix klassement na drie
van de vier toernooien. Giri, ook een
van de zestien deelnemers, eindigde
hier met negen remises, eenmaal verlies en winst op de vijfde plaats. In het
vierde toernooi in Khanty-Mansiyak
verspeelde Tomashevsky die eerste
plaats. Hier deelden Caruana, Nakumura en Jakovenko de eerste plaats
en dankzij dit resultaat plaatsten Caruana en Nakumura zich na Anand ook
als deelnemers aan het kandidatentoernooi. Voor Nakumura was dit overigens maar op het nippertje. In zijn
partij tegen Gelfand had Jakovenko
de winst binnen handbereik, zo
meldde Jan Timman in New In Chess.
Na de 44e zet van wit (Jakovenko)
staat navolgende stelling op het bord:

Beide spelers zijn beperkt in hun zetten, aldus Timman. De zwarte dame is
gebonden aan f8 en wit kan niet slaan
op e5 met het oog op eeuwig schaak.
Wat kan zwart nog? Hij besluit tot
44….g5. Wit is vrijwel gedwongen tot
45. f5 en vervolgens speelt zwart
45…Pd3?? Wanhoop of gewoon een

misrekening?. Er was geen sprake van
tijdnood en na 45…Kg7 is het nog niet
direct verloren. Wit, wel in tijdnood,
ziet dat hij het paard kan slaan,
46.Dxd7 en na 46…Da8+ 47.Kg1 Pf4
48.Kf2 kan de koning via d4 ontsnappen. Zwart gaat nu met 48…g5 voor
zijn laatste kans, remise door pat en
wit trapt er in. Ondanks vijf winnende
zetten (Kg3, Ke3, Db5, Ld1, Ld5) kiest
hij voor 49. hxg4? Dg2+ 50.Ke3 Pd5+
51. Kd4 Df2+ 52.Kxd5 Dd4+ 53. Kxd4
Pat! Een kostbaar halfje, want bij winst
had Jakovenko beslag gelegd op de
eerste plaats en zich geplaatst voor
het kandidatentoernooi in plaats van
Nakumura. Giri eindigde in het laatste
toernooi op een gedeelde zevende
plaats en werd in het Grand Prix klassement elfde. (NIC2015/3/4)
In NIC 2013/2 schreef Nigel Short dat
vrouwen niet in staat waren even goed
te schaken als mannen. Short baseerde zijn conclusie voor een deel op
het feit dat vrouwen, Judith Polgar en
Hou Yifan uitgezonderd, in het algemeen weinig vorderingen hebben gemaakt bij het inhalen van mannen. In
NIC 2015/4, waarin de ratings van
mannen en vrouwen met elkaar werden vergeleken, kreeg hij zijn gelijk.
De gemiddelde rating van de 20
hoogst geklasseerde vrouwen steeg in
de periode 2000-2015 38 punten, van
2501 naar 2539, en die van de 20
manlijke topspelers 55 punten, van
2717 naar 2772. Het verschil bedroeg
in 2015 233 punten en dat was 17
punten meer dan de 216 in 2000. De
kloof tussen de vrouwen en de mannen is dus alleen maar groter geworden. Het is wel zo dat het aantal
vrouwelijke grootmeesters in diezelfde
periode is gestegen van 6 naar 33 een
toename van meer dan 400%. Desondanks bedraagt dat nog 2,2 % van het
totaal aantal grootmeesters (1496).
Het tweede Norway Chess Tournament in Stavanger is gewonnen door
Topalov met een halve punt voorsprong op Anand. Hij verloor slechts
één partij, tegen Giri die als vierde eindigde en net als Anand en nummer
drie Nakamura ongeslagen bleef. Dat
kon niet worden gezegd van wereldkampioen Carlsen. Die startte met een
½ uit 4 ! Volgens Hans Böhm in de Telegraaf (27/6) kwam dat vooral door
het reglementaire verlies in de eerste
ronde tegen Topalov waarin Carlsen
door zijn vlag ging in gewonnen stelling. Hij ging er van uit dat er na de
60e zet nog een kwartier bedenktijd bij
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zou komen om de partij af te maken,
zoals gebruikelijk, maar dat gold niet
voor dit toernooi. Carlsen verloor
daarna kansloos van Caruana, daarna
liet hij een gewonnen stelling tegen
Giri verzanden en vervolgens verloor
hij door te optimistisch spel van Anand.
In de volgende partijen ging het beter
tot aan de laatste ronde toen er nog
een vierde nederlaag bijkwam tegen
nummer laatst de Noor Hammer die op
dat moment nog slechts vier remises
had geboekt.
Op 28 mei meldt Het Parool dat een
groot aantal organisaties in Amsterdam per 1-1-2016 hun gemeentelijke
subsidie verliezen. Eén van die organisaties is het Max Euwe Centrum, dat
de volledige subsidie van 29.250 euro,
ongeveer 30% van hun inkomsten,
kwijt raakt.

Wereldtoppers bijeen op het Norway
Chess toernooi in Stavanger, zoals de
voormalige wereldkampioenen Kasparov, Anand en Topalov en ook andere
top tien spelers van de wereld, zoals
Caruana, Grischuk, Nakamura, Aronian, Vachier-Lagrave en Giri hebben
een steunbetuiging ondertekend. Wereldkampioen Carlsen was niet in de
gelegenheid om te tekenen, maar zijn
vader en manager (die wel hebben getekend) verzekerden dat Magnus meeleeft met het MEC.
Het centrum is inmiddels hard op zoek
naar externe financiering om het gat in
de jaarlijkse kosten van circa 85.000
euro te dichten.

IJsselschaak 107

hoofdrolspelers bij de organisatie van het
VINK top 12-toernoo 2015

De wedstrijdleiding: Gerard v.d. Wouden, Ton van Smirren en Mick v.d. Berg (boven)
en Aad v.d. Berg (links onder) en de horecavoorziening (Geko en Arie Reijm).

De contactpersonen bij de verenigingen, vlnr: Nico Dannis (WSV), Edo Pouwelse (SNV) en Kevin Bakker (Moerkapelle).
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