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Eindredactie:
Vormgeving:
Medewerkers:

november 2015

Aad van den Berg
Tini van den Berg
Léon Jacobse

Clubavond

:

maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal

:

gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a,
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-38358059

Voorzitter

:

Gerard van der Wouden, Palenstein 1,
2804 GA Gouda, tel. 0182-572667
e-mail: gerardvdwouden@planet.nl

Secretaris

:

Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62,
2804 EH Gouda, tel. 0182-533582 of 06-40689252
e-mail: aad@bigberg.tweakdsl.nl

Penningmeester

:

Aad van der Meer, Einsteinstraat 3,
2871 KW Schoonhoven, tel. 0182-382560
e-mail:awvdmeer@zonnet.nl

IJsselschaak
(clubblad)

:

zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

Léon Jacobse, Begoniaveld 49,
2914 PB Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-318941
e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider
intern

:

zie secretaris

Jeugdschaak

:

zie wedstrijdleider extern

Materiaalbeheer

:

Teus Boere, Pijlkruid 6,
2841 SV Moordrecht, tel. 0182-373123
e-mail: teusboere@hotmail.com

Contributies

:

senioren
jeugd
(t/m 20 jaar)
donateurs

in dit nummer o.a.:
vrij entree voor gasten op
28 december
teus boere erelid de ijssel
schaaktraining
weer geen revanche voor de ijssel 1
tegen overschie 2
oud-clubkampioen in de schijnwerpers op gouda open
cadeau voor ab
de ijssel 2 goed van start in rsbcompetitie
de ijssel klopt so rotterdam in
bekerthriller
jeugdschaak: aan de weg timmeren
léon jacobse klasse apart in de
clubcompetitie
wim mulder koploper in rapidcompetitie

€ 115,-€ 50,-€ 25,--

Advertenties

:

€ 45 (A5-formaat)

Banknummer

:

NL65INGB0003480859 t.n.v. Schaakvereniging
De IJssel, Moordrecht

Homepage

:

www.ijsselschaak.nl

Bij de voorplaat:
‘Dubai International Chess City’. Volgens ConstructionWeekOnline.com
nummer vijf van ‘s werelds meest
waanzinnige architectuurontwerpen.
Ruim 10 jaar geleden gelanceerd door
FIDE-voorzitter Ilyumzhinov maar nooit
gerealiseerd.
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van de redactie
Zoals altijd start het schaakseizoen
aan de vergadertafels. Bij De IJssel
ging het vooral om acties om het teruglopende ledental weer wat op te vijzelen en bij de RSB kwam er eindelijk
een nieuwe structuur voor de viertallencompetitie. In de verslagen van
deze vergaderingen valt te lezen wat
er nog meer aan de orde kwam. Wat
betreft de RSB is er ook een terugblik
naar het vorige jaar via een samenvatting van het jaarverslag. En natuurlijk
is er extra aandacht voor een nieuw
erelid bij De IJssel. Achter het bord
werd het seizoen ingeluid met de traditionele snelschaakwedstrijd. Alle kopstukken waren present en dat leidde
volgens het verslag tot een spannende
strijd. Bij de seizoenstart hoort bij De
IJssel ook vast de aanwezigheid op de
jaarlijkse jaarmarkt in Moordrecht. Foto’s laten zien dat er zeker belangstelling was.
De RSB-competities zijn inmiddels
weer gestart. De berichtgeving meldt
successen bij De IJssel 2 en de voortduring van een abonnement op een
3½-4½ nederlaag van De IJssel 1. De
bekerstrijd startte met een zege op
een gerenommeerde tegenstander.
De IJssel speelt sinds 1966/67 mee in

de RSB competitie, bijna vijftig jaar
dus. In die jaren is er veel veranderd
qua deelname en toppers. Een overzicht laat zien welke regio en welke
verenigingen in die jaren het meest
succesvol waren.
Intern moet de clubcompetitie het doen
met minder deelnemers en dat was
ook het geval bij de rapidcompetitie
waar in de tweede ronde een laagte
record qua deelname werd geboekt.
Wie kan de clubkampioen nog beentje
lichten is nu al de vraag, zeker nu zijn
grootste concurrent niet meer van de
partij is. In het competitieverslag ook
twee miniatuurtjes voor de lering en
het vermaak. Bij het rapidgebeuren
blijkt afwezigheid een belangrijke factor. Kunnen de titelkandidaten hun
achterstand nog goed maken? Het
leidt halverwege ook tot een onverwachte rangschikking.
Dankzij de acties op de jaarmarkt
meldden zich weer een aantal geïnteresseerden voor het jeugdschaak. Ook
het schoolschaak gaat weer van start.
Een vernieuwde enthousiaste jeugdschaakleiding kreeg steun van de gemeente Zuidplas. ‘Er wordt aan de
weg getimmerd’ volgens IJsselschaak.
Toernooisuccessen van clubleden kun-

nen nog niet worden gemeld. Wel van
een oud-clubkampioen die in Gouda
nationale schaaktoppers aan zijn zegekar bond. Het eerste toernooi bij De
IJssel is het invitatietoernooi op 28 december. De aankondiging meldt ‘vrij
entree voor gasten’.
Dat laatste is natuurlijk ook terug te
vinden in het programma wat is opgenomen in dit nummer maar ook op de
website. In een artikeltje is aangegeven wat er nog meer te vinden is op de
website. Het is een kwestie van op de
juiste knoppen drukken.
Het schaaknieuws ging door in de zomermaanden en dat betekent veel medianieuwtjes. Vrouwen en schaken,
successen van Giri, nieuwe schaaklanden, opvolgers van Magnus, een
nieuwe Nederlandse grootmeester,
Europese titel voor een vijftienjarige
Nederlandse, denkers met toekomst
zijn onder andere onderwerpen die de
revue passeren.
De redactie wenst alle lezers weer
veel leesplezier met dit nummer of de
kleureneditie op de website. Het volgende nummer zal naar verwachting in
januari verschijnen. Bijdragen hiervoor
zijn als altijd van harte welkom.

vrij entree voor gasten op 28 december
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Aan het eind van het jaar in de kerstvakantie,
organiseert De IJssel weer het jaarlijkse
invitatie/gezelligheidstoernooi. De deelname
staat niet alleen open voor seniorleden,
jeugdleden en donateurs en hun introducés,
ook andere schaakliefhebbers zijn van harte
welkom. In door de wedstrijdleiding samengestelde teams van drie personen, een mix
van jeugd en ouderen en van sterkere en
zwakkere spelers, wordt dan op de wekelijkse
clubavond in De Zespunt in Moordrecht in
snelschaaktempo gestreden om de prijzen.
Bij uitstek ook een goede gelegenheid om
eens sfeer te proeven bij De IJssel. Deelname
melden voor de aanvang van het toernooi
(20.00 uur) of bij Léon Jacobse
(ljacobse@gmail.com).
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ijsselleden stemmen in met bestuursvoorstellen
De voorstellen van het bestuur voor het
schaakseizoen 2015/16 werden op de
ledenvergadering op 30 augustus zonder wijzigingen door de aanwezige zestien leden goedgekeurd. Dat betekent
voortzetting van de activiteiten van het
voorgaande seizoen met de volgende
wijzigingen/aanvullingen:
- Vrije inloop van 19.00-20.00 uur met
schaaklessen voor jeugd en ouderen (tot 1-1-2016 gratis) en leden.
- Vrijlotingen k.o. bekercompetitie pas

-

-

in de 2e ronde.
Herinvoering van trainingsavonden
voor leden.
Het aantal periodes in de clubcompetitie blijft vier met resp. 7,7, 8 en 7
speelronden. Dat betekent bij de
geringere deelname, een toenemende kans op grotere sterkteverschillen bij de partijen.
Het ZD-toernooi zal ook op de RSBwebsite worden gemeld.
Eén clubavond (woensdag 18/5) zal

worden bestemd voor doorgeefschaak.
- Geplande datum Top 12 2016 op
zaterdag 28 mei.
Voorts werd voorzitter Gerard van der
Wouden voor een periode van twee
jaar herkozen. Daarna stelt hij zich niet
meer herkiesbaar.
De begroting 2015/16 werd goedgekeurd. De kascommissie 2015/16 zal
bestaan uit Ton van Smirren, Stefan
Lipschart en Rien Duine (plv). (Aad)

teus boere erelid de ijssel
Een schaakvereniging kan niet zonder
schaakmateriaal. Dat manifesteerde
zich al bij de oprichting van de vereniging in 1963 toen De IJssel zich vestigde in het De Genestethuis. Jan
Speelmans, één van de leden uit die
beginperiode hierover: ‘Het kasgeld
was op dat moment driemaal nul gulden, materiaal ontbrak, maar de avonden in ons ‘nieuwe’ clubhuis werden
met graagte bezocht. Wie beschikte
over een bord met stukken, bracht dat
mee zodat met het beste privémateriaal kon worden gespeeld. Later -was
het een jaar? - ben ik met Harold Conradi naar Rotterdam gereden om aldaar een aantal gelijkvormige
schaakborden en de bijbehorende
stukken te kopen, zodat er op dat punt
enige uniformiteit zou ontstaan. Het
materiaal werd aangeschaft bij het
meest toonaangevende adres op dat
moment, de firma Ophoff, gevestigd in
de Jonker Fransstraat te Rotterdam.
De heer Ophoff kon ons echter het gewenste aantal niet leveren en stuurde
ons door naar zijn zoon in Den Haag.
Alles bij elkaar kon men uiteindelijk
aan onze wensen voldoen. Iemand,
naar ik meen Harold Conradi, bracht
dat materiaal op de clubavond mee en
nam het daarna weer mee naar huis.’

Die aanschaf betekende uiteraard een
financiële aderlating voor het nog geringe aantal leden. Om die reden
moesten nieuwe leden naast de jaarcontributie in de eerste jaren eenmalig
entreegeld betalen.
Al snel werd er ruimte gevonden in het
De Genestethuis en kon het materiaal
ter plaatse worden opgeborgen. In
1967 kwam er voor het eerst een
‘commissaris materiaal’, dat werd
Henk van Lochem, de beheerder van
het De Genestethuis. Vanaf 1977
kwam het beheer in handen van Teus
Boere, tot 1985 samen met Rien Duine
en daarna alleen.
De aanstelling van een materiaalbeheerder bleek geen overbodige luxe.
Ook schaakmateriaal lijdt onder de
tand des tijds door beschadiging, veroudering en nieuwe ontwikkelingen.
Dat laatste betreft met name de digitale schaakklok die bij aanvang van
het seizoen 1998/99 bij De IJssel zijn
intrede deed.
Het is te danken aan Teus Boere dat
De IJssel dankzij zijn regelmatige controle, onderhoud en tijdige aanvulling
anno 2015 een up-to-date collectie
schaakmateriaal bezit.
Voor het sinds 1977 beheren van het
schaakmateriaal en mede voor zijn in-

spanning bij het binnenhalen van
sponsors voor de financiering van een
jubileumglossy bij de viering van het
50-jarig bestaan werd Teus tijdens de
ledenvergadering op 31 augustus benoemd tot erelid van De IJssel. (Aad)

schaaktraining
Twee jaar geleden werd gestart met trainingsavonden voor seniorleden door Pim te Lintelo. Vorig seizoen kwam het
er niet van, maar op de ledenvergadering werd afgesproken dat er bij voldoende belangstelling dit seizoen opnieuw
trainingssessies zullen worden georganiseerd. Die belangstellenden zijn er en inmiddels zijn er voor dit kalenderjaar
twee avonden gepland met training door Léon Jacobse, t.w. op donderdagavond 5 en 26 november vanaf 20.00 uur
in De Zespunt. Contactpersoon is Aad van der Meer (0182-382560, 06-12618341, awvdmeer@zonnet.nl ).
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schaakkraam in trek bij moordrechtse jeugd op jaarmarkt
De jaarmarkt in Moordrecht op 12 september was kleiner van opzet dan
voorgaande jaren, circa 50 kramen geplaatst langs de Kerklaan vanaf de
Dorpsstraat tot aan de hoek Molenlaan. Op die hoek de schaakkraam van
De IJssel. Dit jaar in het teken van de

gratis schaaklessen die De IJssel tot
het einde van het jaar aanbiedt tijdens
een vrije inloop op elke clubavond van
19.00 tot 20.00 uur. Veel belangstelling
van de plaatselijke jeugd, minder van
ouderen. Die zijn kennelijk nog niet zo
overtuigd van de positieve invloed van

5

de schaaksport op het hersenwerk. De
kraam crew van Ton van Smirren bestaande uit afwisselend Aad van den
Berg, Teus Boere, Léon Jacobse, Hans
Lodeweges, Casper de Pijper, Panc
Vink en Gerard van der Wouden wist er
wel raad mee. (Aad)
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www.ijsselschaak.nl
De website van De IJssel wordt al jarenlang bijgehouden door webmaster Mick van den Berg. Op de website staan de nodige wetenswaardigheden over De IJssel. Op de overzichtspagina (home) die is opgesierd met enkele clubfoto’s staat een
titeloverzicht met het laatste nieuws. Daarnaast zijn er de nodige rubrieken met andere informatie.
Contactinfo
: Info over clubavond, clublokaal, contributie en contactpersoon en een doorklik naar de bestuurssamenstelling.
Clubinfo
: Info over de activiteiten van de vereniging.
Clubblad
: Volledige edities van IJsselschaak (in kleur) vanaf nummer 61 en de jubileumuitgave
De IJssel 50 jaar.
Lidmaatschap
: Info over de kosten en hoe en waar men zich aan en af kan melden als lid.
Reglementen
: Reglementen en spelregels voor de vereniging en de competities bij De IJssel met doorklikmogelijkheden naar de FIDE-regels en RSB-reglementen.
Schaken leren : Info met betrekking tot schaaklessen voor jeugd en ouderen.
Jaarprogramma : Het programma voor het lopende seizoen.
50-jaar foto’s
: Clubfoto’s uit de periode 1963-2014.
HH comp.stand : De actuele stand en persoonlijke resultaten in de clubcompetitie.
HH periodestand : De actuele groepsstand in de lopende competitieperiode van de clubcompetitie.
ZD-toernooi
: De meest actuele stand in het laatst gehouden cq lopende toernooi om de Zilveren Dame met doorklikmogelijkheden naar de toernooibeschrijving en het laatste verslag.
Rapidcompetitie : De actuele stand in de rapidcompetitie.
VINK Zuidplas
Top 12-toernooi : Info met betrekking tot het laatst gehouden cq eerstvolgende toernooi.
RSB-competitie : Uitslagen van de wedstrijden van de teams in de RSB-competitie en de actuele stand met doorklikmogelijkheden naar de wedstrijdverslagen en de resultaten van het voorgaande seizoen.
Rating
: De actuele KNSB ratinglijst van de leden van De IJssel.
Wie nieuws heeft wat interessant is voor leden en andere geïnteresseerden kan dit toezenden aan de webmaster
(bergmick@hetnet.nl).

Wij bieden u een uitgebreid
assortiment aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen.
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weer geen revanche voor de ijssel 1
tegen overschie 2
In de eerste RSB-wedstrijd van dit seizoen moest De IJssel 1 het op 28 september opnemen tegen promovendus
Overschie 2. De laatste twee onderlinge confrontaties waren in 2006 en
2009. In 2006 ging het in de laatste
wedstrijd van het seizoen om de handhaving in de promotieklasse waarbij
Overschie dankzij een 4½-3½ zege de
degradatie ontliep en De IJssel het
kind van de rekening werd. Ook in
2009 bleef de revanche uit, weer verloor De IJssel met 4½-3½.
Vorig seizoen werd Overschie 2 met
overmacht kampioen in de 2e klasse.
Dat team was versterkt met Ronald
Ruijtenberg een ex-teamlid van het
KNSB team van Overschie 1. Bij De
IJssel dit seizoen in de plaats van de
vertrokken Ad Multem de weer teruggekeerde Justin Jacobse. Die kon echter helaas in deze eerste wedstrijd niet
van de partij zijn. Daarom moest Gerard van der Wouden, die van team
had geruild met Leen Boonstra, toch
weer in het eerste aantreden.
Lang ging het gelijk op achter de borden. Duidelijk voordeel was er alleen
voor Mick die al in de openingsfase
twee pionnen buit maakte, maar waarvoor zijn tegenstander wel actief tegenspel kreeg. Frank (V) had een
plusje met een geïsoleerde pion voor
zijn tegenstander. Vooral aan beide
kopborden ingewikkelde stellingen die

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

veel bedenktijd consumeerden. Na
bijna anderhalf uur spelen stonden hier
nog maar elf zetten op het notatieformulier. Het eerste halfje werd, rijkelijk
vroeg en met nog veel materiaal op
het bord, genoteerd bij invaller Gerard.
Na een aanvankelijk afgewezen remiseaanbod ging zijn tegenstander daar
later toch mee akkoord. Het tweede
halfje viel aan bord vijf. Frank (vdP)
had hier al snel een eindspel op het
bord met veel pionnen en een enkel
licht stuk. Beiden weerden zich prima
en gaven niets cadeau, aan remise
viel niet te ontkomen. Een tegenvaller
daarna bij Mick. Zijn tegenstander
maakte het hem, ondanks de materiële
voorsprong, met een sterk loperpaar
knap lastig. Er moest verdedigd worden en aanvalskansen waren er nauwelijks. Al snel moest weer een pion
worden ingeleverd, maar ook dat hielp
nauwelijks. Het kostte veel bedenktijd
en dat bleek uiteindelijk beslissend. De
IJssel kwam vervolgens met 1-3 achter
door verlies van Leen. Ook hier was
op meer gerekend. Lange tijd leek een
halfje er wel in te zitten. Zijn tegenstander kwam bovendien in forse tijdnood. Dat laatste bleek voor Leen
noodlottig. Spelen op tijdnood, wat
Leen deed, is zeker met het nieuwe
speeltempo riskant. Het toreneindspel
met aan weerszijden vrijpionnen werd
door zijn tegenstander in vlot tempo,

dus extra tijd, naar winst geschoven.
Daarmee was de strijd nog niet beslist.
Aan de eerste borden waren er nog
winstkansen. Met name bij Frank (V),
die na verovering van de geïsoleerde
pion met een pluspion het eindspel in
ging. Dat werden er zelfs twee, maar
wel met lopers van ongelijke kleur. Met
prima spel lukte het hem toch de winst
binnen te halen. Dat was niet het geval
bij Léon. Hij kreeg geen gelegenheid
voor zijn gewenste aanvalsspel en in
een complexe stelling ging het in de
slotfase mis. Er sneuvelde een stuk en
daarna was het snel gedaan. Pim had
als altijd veel bedenktijd geïnvesteerd
in kansrijke aanvalsplannen, maar
kreeg ook te maken met tegenkansen.
Met een minuut op de klok passeerden
vele zetten de revue, maar de winnende was er voor geen van beiden.
Daarmee had Overschie de winst binnen. Wel de kleinst mogelijke, want
Hans maakte geen fout. Hij heerste al
lange tijd op het bord en tikte, toen zijn
tegenstander een kwaliteit cadeau
deed, een uitstekende partij bekwaam
uit. Opnieuw dus een 3½-4½ nederlaag voor De IJssel 1.
‘Het wonder van Moordrecht’ aldus Ronald Verbeek op de website van Overschie en daar had hij wel gelijk in want
De IJssel had zeker goede winstkansen gehad. (Aad)

De IJssel 1

1804 -

Overschie 2

1842

3½

-

4½

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

1894
1906
1903
1857
1778
1764
1692
1641

Han Smit
Arnoud van Kempen
Ronald Verbeek
Jeroen vd Meer
Ronald Ruijtenberg
Aad Everwijn
Ruud-Jan Kloek
Niels van Diejen

1928
1859
1767
1886
1953
1831
1829
1680

0
½
1
1
½
0
½
0

-

1
½
0
0
½
1
½
1

-

Overige uitslagen klasse 1A:
HZP Schiedam 1
Krimpen a/d IJssel 3
Erasmus 1

-

WSV 1
RSR Ivoren Toren 3
Spijkenisse 3

5½-2½
2½-5½
5½-2½
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léon jacobse beste snelschaker bij seizoenstart
Met de traditionele snelschaakwedstrijd in twee groepen van acht
naar sterkte ingedeelde deelnemers werd het schaakseizoen
2015/16 ingeluid.
In de groep met de sterkste deelnemers zegevierde clubkampioen
Léon Jacobse met een halve punt voorsprong op het trio Pim te
Lintelo, Frank Visser en Wim Mulder. Verlies was er alleen tegen
Frank Visser en remise tegen Rien Duine kostte hem een halfje.
In de tweede groep won Aad van den Berg met 6 uit 7. Tegen Stefan Lipschart ging hij in de fout en dat betekende het enige verliespunt. Nummer twee Teus Boere verloor het onderlinge duel en
daarnaast ook zijn partij tegen Casper de Pijper.

De resultaten:
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Groep A
Léon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Wim Mulder
Hans Lodeweges
Gerard vd Wouden
Rien Duine
Leen Boonstra
Groep B
Aad vd Berg
Teus Boere
Stefan Lipschart
Panc Vink
Jan vd Dorpel
Casper de Pijper
Aad vd Meer
Ton v. Smirren

1
x
0
1
0
0
0
½
0

2
1
x
0
0
0
1
0
0

3
0
1
x
1
0
0
0
0

4
1
1
0
x
0
0
0
0

5
1
1
1
1
x
0
0
0

6
1
0
1
1
1
x
½
½

7
½
1
1
1
1
½
x
½

8
1
1
1
1
1
½
½
x

tot
5½
5
5
5
3
2
1½
1

x
0
1
0
0
0
0
0

1
x
0
0
0
1
0
0

0
1
x
0
0
1
1
0

1
1
1
x
0
0
0
0

1
1
1
1
x
0
0
0

1
0
0
1
1
x
1
½

1
1
0
1
1
0
x
1

1
1
1
1
1
½
0
x

6
5
4
4
3
2½
2
1½
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oud-clubkampioen in de schijnwerpers
op gouda open
AD medewerker Henk de Kleijnen is
een fan van de Woerdense schaker
Erwin l’Amie. Het was dan ook niet
verrassend dat diens overwinning in
Gouda Open op 5 september in zijn
verslag de koppen ‘L’Amie laat collega-grootmeesters kansloos’ en ‘Altijd
vol aan de bak’ meekreeg. Die eerste
plaats was hij echter met de hoogste
rating van de deelnemers (2605) min
of meer aan zijn stand verplicht. Concurrentie was er echter genoeg, 10
deelnemers met de titel grootmeester
en 8 met de titel meester. De complete
Nederlandse damestop was present.
De voorzitter van Messemaker, Kees
Brinkers, had van de 57 deelnemers in
groep A met 1950 de laagste rating.
Het uitstekende optreden van HenkJan Evengroen, kreeg in het verslag
nauwelijks aandacht. Dat had hij wel
verdiend. Na verlies in de eerste ronde
tegen de latere toernooiwinnaar volgden overwinningen tegen twee minder
sterke deelnemers en vervolgens
slachtofferde hij ook IM Willem de
Jong (2433) en diens echtgenote

WGM Bianca
de Jong-Műhren (2307). In
de zesde ronde
eindigde het
treffen met GM
John van de
Wiel in remise.
Met vijf andere
kandidaten
deelde hij toen
de derde plaats
met een punt
achterstand op
L’Amie en een
halve punt op
Henk-Jan in actie tegen John van de Wiel.
de veelvuldig
oud Nederlands kampioene Peng bij
nemersveld ook nog een B-groep
de dames. In de laatste ronde bleek
(>1750) met 51 en een C-groep met
Robby Kevlishvili (2350) te sterk.
62 deelnemers. Voor Wim Mulder. een
Daardoor zakte hij uiteindelijk naar
van de weinige deelnemers uit de
plaats twaalf. Een formidabele prestaZuidplas regio, in groep B slechts twee
tie van de oud-clubkampioen van De
overwinningen. Het was niet zijn dag.
IJssel en het afgelopen seizoen winNaast de 170 deelnemers bij de senionaar van het VINK Top 12-toernooi en
rengroepen was ook de jeugd met 75
het toernooi om de Zilveren Dame.
deelnemers goed vertegenwoordigd.
Behalve de hoofdgroep telde het deel(Aad)
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algemene vergadering rsb:

vernieuwing website en nieuwe structuur viertallencompetitie
De 172e algemene ledenvergadering
van de RSB kende weinig hekele punten. Vele pagina’s jaarverslag (zie Uit
het jaarverslag van de RSB) passeerden de revue met nauwelijks op- of
aanmerkingen. Gemeld werd ook de
benoeming van een RSB vertrouwenspersoon waar RSB-leden terecht kunnen voor eventuele niet binnen hun
vereniging oplosbare problemen.
De ontwikkeling van de nieuwe website,
noodzakelijk na het terugtreden van
webmaster Ab Scheel, is voortvarend
aangepakt door een werkgroep met
een aantal enthousiaste RSB-leden
onder leiding van RSR Ivoren Toren
voorzitter Frank van Zutphen. Die gaf
tijdens de vergadering een uiteenzetting van de plannen. De verwachting is
dat de nieuwe website in oktober van
start kan gaan. Die betreft dan nog grotendeels de huidige info, die dan gaandeweg een nieuwe vorm zal krijgen. De
voormalige, inmiddels ernstig zieke,
webmaster krijgt voor zijn jarenlange
bijdrage een passende attentie.
Veel waardering was er voor de defini-

tieve voorstellen van de competitieleider voor de nieuwe structuur van de
viertallencompetitie. Zoals voorgaande
vergadering al was beslist komen er
nu twee afzonderlijke divisies. Een divisie voor teams met een gemiddelde
teamrating boven de 1500 en een
tweede divisie voor de overige teams.
Deze competitie start met ingang van
dit jaar steeds in oktober, na de herfstvakantie. Het door de RSB geschapen
image van een competitie voor minder
sterke spelers is na herhaaldelijk aandringen van De IJssel daarmee van de

baan. Of er voldoende deelname voor
die eerste divisie is zal moeten blijken.
Met de ruime invallersbepalingen behoeft dat geen probleem te zijn. Om
competitievervalsing te voorkomen mag
die echter niet meer zijn dan 200 punten boven de gemiddelde teamrating.
Bij de bekerloting trof De IJssel het
team van SO Rotterdam als tegenstander voor de eerste ronde. De winnaar wacht in de tweede ronde de
winnaar van PASCAL (de nieuwe
naam voor Papendrecht/Alblasserdam) tegen Messemaker 1847. (Aad)

uit het rsb jaarverslag
Het RSB jaarverslag bestaat uit deelverslagen van de zittende bestuursleden. In tegenstelling tot zijn voorganger,
wiens bijdrage vooral bestond uit een
opsomming van zijn eigen activiteiten,
geeft de nieuwe voorzitter Angelo Ayala

een generaal overzicht van de belangrijkste bestuursactiviteiten en van hem
komt ook een open doekje voor de vele
vrijwilligers bij bonds- en verenigingsactiviteiten, in het bijzonder voor de exwebmaster en fotograaf, de ernstige
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zieke Ab Scheel. Secretaris Willem
Platje meldt een ledental van per
1-8-2015 1695 hoofdleden, waarvan
1172 senioren en 523 jeugdleden. Dat
is slechts 7 minder dan voorgaand jaar.
Een stabilisatie van de terugloop?
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Uit het verslag van penningmeester
Peter de Weerd wordt duidelijk dat hij
bijna 2431 euro tekort kwam. Dat is
ruim 1500 euro meer dan was begroot.
Een belangrijk deel daarvan blijkt van
boekhoudtechnische aard met name
bij de RSB winkel (niet in de begroting
opgenomen afschrijving en bruto ipv
netto omzet). Er is echter nog steeds
genoeg in kas, want het eigen vermogen bedraagt nog 45.764 euro met
daarnaast nog circa 15.000 euro reservering voor diverse (toekomstige)pro-

jecten. De reservering (500 euro/jaar)
voor het 100 jarig jubileum in 2031 (!)
bedraagt inmiddels 4500 euro. Dat
moet een knalfeest worden.
Competitie- en wedstrijdleider Arian
Rutten meldt met trots het landskampioenschap van Charlois Eurpoort. Van
de 13 RSB-verenigingen in de KNSB
competitie wisten er 12 zich te handhaven, 2 in de Meesterklasse (Charlois
Europoort, SO Rotterdam), 4 in in de
2e klasse (Messemaker 1847, Spijkenisse, RSR Ivoren Toren, Dordrecht)

en 6 in de 3e klasse (Charlois Europoort 2 en 3, RSR Ivoren Toren 2,
Overschie, Krimpen a/d IJssel, Sliedrecht). De plaats van het gedegradeerde De Willige Dame wordt
ingenomen door RSB kampioen Rokado en dankzij een extra promotie in
2015/16 ook een 14e team de nummer
twee in de RSB van 214/15 CSV. Met
85 deelnemende 8-tallen, vier minder
dan vorig seizoen, is het aantal in twee
jaar tijd met tien verminderd. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus Rutten.

In donkergrijs is het aantal achttallen
per seizoen weergegeven. In het seizoen 2007/2008 is de viertallencompetitie geïntroduceerd. Aangezien
(rekenkundig) twee viertallen één achttal vormen, is het aantal viertallen gedeeld door twee en in de figuur als
lichtgrijs opgenomen bovenop het aantal achttallen. Hieruit blijkt dat de viertallencompetitie ervoor gezorgd heeft
dat de trend in ieder geval een beetje
afvlakt. Alles houdt overigens verband
met de daling van het aantal seniorleden in de RSB. Seniorleden hebben
uiteraard het grootste aandeel in de
RSB-competitie. Waren er bijvoorbeeld
op 1 oktober 2006 nog 1427 seniorle-

den, op 1 oktober 2014 was dit aantal
gedaald naar 1182.
RSB kampioen Rokado werd geen bekerwinnaar, in de finale verloren zij met
½-3½ van nummer twee, CSV uit Capelle a/d IJssel. Het persoonlijk kampioenschap 2014/15 ging naar Rick
Lahaye (Spijkenisse) met 7 uit 7 voor
Harold van Dijk (Krimpen a/d IJssel)
en Nathaniel Spaan (RSR Ivoren
Toren). Winnaars bij het Open Senioren kampioenschap: Piet Pluiymert
van Dordrecht (groep A 60+), Herman
Stakenburg van ASC uit Alphen a/d
Rijn (groep B, 60+) en Wim Mulder
(WSV/De IJssel/SVN) werd winnaar
van de groep 50+.

Met een nieuwe jeugdleider, Eduard
Hartog, ook weer een uitgebreid verslag van de jeugdzaken. Klim Op won
alle titels bij het jeugd clubkampioenschap. Bij de persoonlijke kampioenschappen titels voor o.a. Anna-Maja
Kazarian van SO Rotterdam (A), Wang
Yang van Klim-Op/Charlois Europoort
(B), Wiggert Pols van Krimpen a/d IJssel (C), en Javeria Komal Zubair van
Klim-Op (D en F). Overall-winnaar bij
de Grand Prix toernooien werd Dominggus Paays (Klim-Op/Charlois Europoort). In het Huttontoernooi, de
wedstrijd tussen de jeugdafvaardiging
van de diverse regionale bonden, eindigde de RSB als tweede. (Aad)

cadeau voor ab
Tijdens de algemene ledenvergadering van de RSB werd besloten om aan Ab Scheel als dank voor zijn activiteiten als webmaster en
fotograaf een cadeau aan te bieden. Het leek het RSB-bestuur een goed idee om Ab zelf op de foto te laten zetten bij wijze van afscheidscadeau. Ab liet weten, dat hij dan graag vereeuwigd wilde worden met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Op die manier
wordt het een cadeau met een werkelijk blijvende waarde. Alle familieleden kregen het resultaat van de fotosessie in de vorm van een
fotoboekje.
Merkwaardig was vervolgens de oproep van het bestuur voor een bijdrage (5 euro) aan de kosten van deze fotosessie. Als het totaal
van de donaties groter wordt dan de kosten van het cadeau zal dit extra geld in overleg met Ab worden besteed aan een bijzondere
schaakactiviteit. Aldus het bestuur.
Dat leidde tot navolgende reactie van de secretaris van De IJssel aan het RSB-bestuur: ‘Een cadeau voor Ab, daar zullen vele leden
van de RSB ongetwijfeld mee instemmen. Waar je vraagtekens bij kunt zetten is of het op deze manier moet. Moet dit echt via schenkingen gefinancierd worden? Op de begroting van de RSB staan al jaren gelden geparkeerd voor ‘reserveringen’ die niet benut worden. Financiering via de RSB-begroting betekent ook dat alle RSB-leden er aan bijdragen en niet alleen zij die de moeite nemen een
bijdrage over te maken.
Wat aardig zou zijn is een speciale ‘Áb Scheelprijs’ in het leven te roepen. Dat zou bijvoorbeeld een (jaarlijkse?) prijs kunnen zijn voor
iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in RSB-verband. Dit zou uit een fonds van eenmalige schenkingen (voor Ab)
plus een bijdrage (jaarlijks?) via de RSB-begroting gefinancierd kunnen worden.’ (Aad)
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toppers
rsb-competitie
1967-2015

rsb
5
1967 - 201
In 2002 verscheen in IJsselschaak een
bijdrage over de RSB-competitie vanaf
1967, het jaar waarin De IJssel startte
met de deelname. Het artikel vond
eveneens een plaats op de RSB website (rubriek geschiedenis). In 2006
werd het artikel geactualiseerd. Inmid-

dels is het bijgewerkt tot 2015.
Op basis van een subjectieve puntentoekenning van respectievelijk 1 t/m 7
punten voor deelname van een team
aan viertallencompetitie, 4e-, 3e-, 2e-,
1e-klasse, promotieklasse en KNSBcompetitie kan een ranglijst worden

opgesteld welke verenigingen qua
deelname (aantal teams) en resultaten
(speelklasse) het hoogst scoorden.
Hieronder de top tien per vijf jaar periode met vermelding van het aantal
deelnemende teams en de puntenwaardering.

1970
1. Europoort
2. Charlois
3. Rotterdam
4. Spangen
5. NRSG W.St
6. Dordrecht
7. Shah Mata
8. Overschie
9. Westen Regina
10. Schiedam

6
6
4
5
5
4
5
4
4
4

30
30
24
24
23
20
17
16
16
14

1975
Europoort
Charlois
Rotterdam
Overschie
Schiedam
Shah Mata
Spangen
Krimpen a/d IJssel
Dordrecht
Schiebroek

5
4
5
5
5
7
5
6
4
5

25
24
23
22
21
21
20
20
19
18

1980
Charl. Europoort
Rotterdam
Overschie
Krimpen a/d IJssel
HVO
Dordrecht
SWR
Spangen
Messemaker 1847
Spijkenisse

8
5
5
5
5
4
5
3
4
5

37
29
23
22
20
19
18
16
16
15

1985
Charl. Europoort
Rotterdam
Krimpen a/d IJssel
Dordrecht
SO ’81
Overschie
HVO
Groothoofd
Shah Mata
SWR

8
6
6
7
6
4
5
4
5
5

34
32
27
25
23
18
18
17
17
17

1990
Rotterdam
Charl. Europoort
CSV
SO ’81
Dordrecht
SWR
Overschie
Groothoofd
Spijkenisse
Krimpen a/d IJssel

6
6
7
6
6
6
5
6
6
4

34
28
29
25
24
22
21
21
21
20

1995
1. Rotterdam
2. CSV
3. Dordrecht
4. Krimpen a/d IJssel
5. Spijkenisse
6. Overschie
7. Messemaker 1847
8. SWR
9. Groenoord
10. SO ’81

6
7
7
6
6
5
6
5
5
5

34
30
28
23
23
22
22
21
20
20

2000
SO Rotterdam
CSV
Groenoord
Spijkenisse
Messemaker 1847
Dordrecht
Krimpen a/d IJssel
Charl. Europoort
RSR Iv. Toren
Groothoofd

8
8
6
6
6
5
6
4
4
4

39
33
25
25
24
22
22
21
19
18

2005
SO Rotterdam
RSR Iv. Toren
Messemaker 1847
Dordrecht
Spijkenisse
Charl. Europoort
Krimpen a/d IJssel
Sliedrecht
Erasmus
Overschie

7
6
6
6
5
5
6
4
6
3

35
28
27
26
23
21
21
18
18
17

2010
Charl. Europoort
Messemaker 1847
SO Rotterdam
RSR Iv. Toren
Krimpen a/d IJssel
Dordrecht
Spijkenisse
Erasmus
Sliedrecht
WSV

7
6
6
6
7
5
5
5
5
4

36
30
29
29
27
23
22
20
19
16

2014
Charl. Europoort
RSR Iv. Toren
Spijkenisse
Dordrecht
Krimpen a/d IJssel
Messemaker 1847
Sliedrecht
SO Rotterdam
Overschie
CSV

7
7
7
7
6
5
5
3
4
4

36
28
26
24
23
22
20
17
16
16

De toppositie is aanvankelijk voor
Europoort en Charlois en na de fusie
voor Charlois Europoort met steeds
Rotterdam als grootste concurrent. Na
het wegzakken van Charlois Europoort
wordt de eerste plaats overgenomen
door Rotterdam, later SO Rotterdam
met CSV uit Capelle aan de IJssel als
de meest succesvolle concurrent. Vervolgens gaat Charlois Europoort weer
aan kop en wordt SO Rotterdam ook
door andere verenigingen op de rang1970
R’dam-Centrum
140
R’dam-Zuid
93
Schiedam/Vlaard.
55
Drechtstreek
53
NO v R’dam
44
ZH-Eilanden
37
Gouda e.o
24
ZO v R’dam
21
Hoeksewaard
17

lijst gepasseerd. In 2010 is Messemaker 1847 de nummer twee en in 2014
is die plaats voor het gestaag klimmende RSR Ivoren Toren.
Net als (SO)Rotterdam is ook Dordrecht al die jaren bij de beste tien.
Krimpen a/d IJssel behoort met één
top tien klassering minder eveneens
tot de meest succesvolle verenigingen.
Dat geldt ook voor Overschie en vanaf
1990 eveneens voor Spijkenisse en
Messemaker 1847.

1975
R’dam-Centrum
130
R’dam-Zuid
89
Schiedam/Vlaard.
72
Drechtstreek
54
NO v R’dam
53
ZH-Eilanden
51
ZO v R’dam
45
Gouda e.o
37
Hoeksewaard
28

1980
R’dam-Centrum
106
R’dam-Zuid
75
Schiedam/Vlaard.
72
Drechtstreek
70
ZH-Eilanden
61
NO v R’dam
57
ZO v R’dam
57
Gouda e.o
45
Hoeksewaard
35
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De IJssel schaarde zich nimmer bij de
top tien. De hoogste positie was een
gedeelde 15e plaats in 2005. De IJssel
scoorde toen net als in 2004 13 punten
en herhaalde dat in 2010.
Destijds werd het RSB-gebied opgedeeld in negen regio’s. Eenzelfde
rangschikking kan worden gemaakt
voor deze regio’s.

1985
R’dam-Centrum
115
Drechtstreek
84
R’dam-Zuid
80
Schiedam/Vlaard.
68
ZH-Eilanden
68
ZO v R’dam
61
NO v R’dam
45
Gouda e.o
38
Hoeksewaard
35

1990
R’dam-Centrum
126
Drechtstreek
90
R’dam-Zuid
81
ZO v R’dam
72
Schiedam/Vlaard.
65
ZH-Eilanden
65
NO v R’dam
53
Gouda e.o
47
Hoeksewaard
36
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1995
R’dam-Centrum
119
Drechtstreek
91
ZO v R’dam
71
ZH-Eilanden
70
R’dam-Zuid
58
Schiedam/Vlaard.
56
NO v R’dam
55
Gouda e.o
55
Hoeksewaard
40

2000
Drechtstreek
101
R’dam-Centrum
90
ZO v R’dam
73
ZH-Eilanden
71
Schiedam/Vlaard.
61
NO v R’dam
58
Gouda e.o
57
R’dam-Zuid
53
Hoeksewaard
29

De regio Rotterdam-Centrum (Spangen/SO/Rotterdam, RSR Ivoren Toren,
SWR/NRSG/Erasmus) was jarenlang
het bolwerk van de RSB met aanvankelijk de andere kant van de Maasoever (Charlois/Europoort, Shah Mata)
als goede tweede. Die tweede plaats
wordt vanaf 1985 overgenomen door
de regio Drechtstreek (Dordrecht,
Groothoofd, Sliedrecht) en in 1975

2005
R’dam-Centrum
Drechtstreek
ZH-Eilanden
Gouda e.o
R’dam-Zuid
ZO v R’dam
NO v R’dam
Schiedam/Vlaard.
Hoeksewaard

90
81
64
55
50
46
41
38
25

2010
R’dam-Centrum
Drechtstreek
ZH-Eilanden
Gouda e.o
R’dam-Zuid
ZO v R’dam
NO v R’dam
Schiedam/Vlaard.
Hoeksewaard

nemen zij zelfs tijdelijk de koppositie
over en anno 2015 presteren de clubs
uit deze regio opnieuw het beste. Opvallend is de opkomst van de regio
Zuid-Hollandse Eilanden (Spijkenisse)
en de terugval van de regio Schiedam/Vlaardingen/Maassluis
(HVO/Groenoord/ Fianchetto, Schiedam) in de loop der jaren. De regio ZO
v Rotterdam (CSV, Krimpen a/d IJssel,
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86
75
62
59
59
46
40
39
29

2014
Drechtstreek
R’dam-Centrum
ZH-Eilanden
R’dam-Zuid
ZO v R’dam
Gouda e.o
NO v R’dam
Hoeksewaard
Schiedam/Vlaard.

74
67
56
49
49
41
38
31
30

Nieuwerkerk a/d IJssel) scoort dankzij
het goede presteren in Capelle zowel
in 1995 en 2000 een derde plaats. Ondanks de successen van de eerste
teams van Moerkapelle en Overschie
geen hoge positie voor de regio NO v
Rotterdam en evenmin voor de regio
Gouda e.o. met Messemaker, De IJssel en WSV. (Aad)
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de ijssel 2 goed van start in rsb-competitie
Vorig seizoen eindigde De IJssel 2 met
slechts één overwinning en een gelijkspel net boven de degradatiestreep.
Dat moet beter kunnen. Dat moet dit
jaar dan zonder Leen Boonstra en Arie
Macdaniël jr. Leen heeft van plaats gewisseld met Gerard van der Wouden
en Arie wordt vervangen door viertallencaptain Aad van der Meer.
Met tweemaal winst is het resultaat nu
al beter dan vorig seizoen. Hieronder
het relaas van die eerste twee wedstrijden.

ruime zege op barendrecht/
ijsselmonde 3
Tegenstander van De IJssel 2 op 21
september was het derde team van de
combinatie Barendrecht/IJsselmonde.
Het bestond voor een belangrijk deel
uit spelers van IJsselmonde. Een vereniging die in de analen van de IJssel
(2008) geschiedenis maakte met de
wedstrijdverstoring door de huishond
(‘Al Queda bij De IJssel 2’ kopte IJsselschaak). De IJssel 2 speelde toen nog
2e klasse en won met 4½-3½. Met
1717 was de gemiddelde rating toen
beduidend hoger dan nu. De laatste
confrontatie was de wedstrijd IJsselmonde 1- De IJssel 1 in 2012 met een
5½-2½ zege voor De IJssel. Opzienbarend was toen de zege van Hans
Kleinloog (nu bord 6) tegen Léon Jacobse.
Vorig seizoen wist Barendrecht/IJsselmonde 3 zich, net als De IJssel 2, op
het nippertje te redden van degradatie.

Het team is nu slechts voor de helft
gelijk aan vorig seizoen. Nieuw zijn de
eerste en zevende bordspeler uit het
tweede team, Rinus Bongers en Han
Pijpers en Eric van Orle uit het vierde
team. Voorts een oud-lid van IJsselmonde, Rutger Smit, die zich weer als
lid had aangemeld.
Vanwege verhinderingen waren twee
borden, Arie en Rien, al eerder gespeeld. Bij Arie werd het remise. Een
dichtgeschoven stelling met op twee
na nog alle stukken op het bord. Rien
kreeg al op de twaalfde zet een stuk
cadeau. Daarmee was het nog niet gedaan, want het duurde nog ruim 20
zetten voordat zijn tegenstander mat
stond.
Op de speelavond zelf kreeg die 1½-½
een goed vervolg. Stefan won met een
openingsvalletje een stuk tegen een
pion en was daarmee op weg naar een
snelle winst. Reden genoeg voor Gerard, wat beducht voor zijn tegenstander, voor een vroegtijdig remiseaanbod, wat na kort beraad werd aangenomen. De stelling bood achteraf nog
best goede kansen voor de IJsselvoorzitter. Bij Aad (vdB) kwam na het
nodige afruilwerk een gelijkstaand
dubbel toreneindspel met elk een licht
stuk en zes pionnen op het bord. Gezien de stand ging hij niet op zoek
naar dubieuze winstkansen en zag ook
hij zijn remiseaanbod aangenomen.
Na dat Stefan zijn partij met een daadwerkelijk mat had beslist was de stand
dus 3½-1½ in het voordeel van De IJs-

sel. De overwinning werd definitief
toen Menno een prima partij winnend
afsloot. Via een met torens en dame
sterk bezette open lijn en loper op de
diagonaal werd de koningsstelling
onder druk gezet. Een goed gezien,
maar door zijn tegenstander gemist,
torenoffer op h3 besliste de strijd in
zijn voordeel. Toen vond ook Frans, invaller voor de verhinderde Sjaak in ’t
Veld, het welletjes. Ondanks een
slechte ontwikkeling had hij een stevige stelling weten te creëren die
moeilijk te slechten leek. Er dreigde
nog wel een opmarcherende pionnenketen, maar die kon worden gestuit.
Ook hier remise dus. Restte nog een
spektakelstuk bij Aad (vdM). Die was
behoorlijk in moeilijkheden geraakt
door een gedekte vijandelijke pion die
zich op veld b7 voor zijn koning had
geposteerd. Zijn tegenstander leek beslissend toe te kunne kunnen slaan.
Een afruil met het verkeerde stuk
kostte hem echter een stuk. Daarvoor
kreeg hij nog wel twee pionnen terug,
maar sneuvelde wel de pion op b7. In
de eindfase werd het langdurig manoeuvreren. Het leverde Aad ook nog
kwaliteitswinst op maar omdat een
goed plan ontbrak duurde het vervolgens nog vele zetten. Alle pionnen gingen eraf en met K+L tegen K+T+P
streed zijn tegenstander voor het halve
punt. Dat lukte hem niet, de loper
kwam in de knel en daarmee was de
strijd gestreden en ging De IJssel met
een 6-2 winst huiswaarts. (Aad)

De IJssel 2
1524
2
Gerard vd Wouden
1692
½
Menno van Dijk
1568
0
Aad vd Berg
1573
½
Frans Dubois
1385
½
Stefan Lipschart
1414
0
Aad vd Meer
1417
0
Rien Duine
1602
0
Arie Macdaniël sr
1542
½
verloren. Bovendien ontbrak in deze
wedstrijd hun sterkste speler.
Het sterkteverschil tekende zich al
spoedig af. Snelle materiaalwinst bij
Sjaak, een venijnige mataanval bij
Menno en plusstellingen bij de meeste
andere IJsselspelers. Het eerste punt
liet niet lang op zich wachten. Sjaak
haalde met zijn surplus aan materiaal
in vlot tempo de winst binnen. Toch
kwam er 1-1 op het formulier. Aad
(vdM) zag een goede stelling door een
blunder de mist ingaan. Het Ridder-

- 6
- ½
- 1
- ½
- ½
- 1
- 1
- 1
- ½
kerks verzet bleek nog niet gebroken.
Zeker niet toen ook Gerard eveneens
door een blunder een stuk verspeelde
en een stukoffer bij Menno niet tot de
verwachte directe winst leidde. Ook bij
Rien was de stand in evenwicht. Goed
ging het wel bij Arie en Stefan. Arie
maakte twee pionnen buit en met een
sterk bezette open lijn werd de vijandelijke tegenstand geslecht. Stefan
wikkelde af naar een goed staand
pionneneindspel waarin promotie de
strijd besliste. Inmiddels was de mat-

De onderlinge resultaten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barendrecht/IJsselmonde 3
Rinus Bongers
Han Pijpers
Stanley Brabers
Tom Godthelp
Rutger Smit
Hans Kleinloog
Eric van Orle
Paul Visschedijk

1551
1848
1606
1539
1522
1493
1441
1511
1450

ook ridderkerk 1 geen probleem
Het vorig jaar uit de tweede klasse gedegradeerde team van Ridderkerk 1
was op 12 oktober de tweede tegenstander van De IJssel 2. Een sinds
2010 bestaande vereniging ontstaan
uit de fusie van Eeuwig Schaak en
Lombardijen. In 2011 won De IJssel 2
met 7-1 van het tweede team. Maar de
fusie heeft ook hier niet het gewenste
succes gebracht. Inmiddels heeft de
vereniging door vertrek van enkele
spelers behoorlijk aan sterkte heeft

-
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aanval van Menno mislukt, maar het
stukoffer had wel geleid tot een ernstige ontwikkelingsachterstand bij zijn
tegenstander. Die kon vervolgens aan
materiaalverlies niet ontkomen, genoeg voor de derde winstpartij voor De
IJssel. Rien zorgde vervolgens voor
het winnende halfje. Een plus pion
bleek van tijdelijke aard en na afruil
resteerde een gelijkstaande stelling
met voor beiden geen duidelijke kansen. Aan de eerste twee borden vervolgens een dubbeldrama. Gerard
bood met zijn stuk achterstand moedig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 2
Gerard vd Wouden
Aad vd Berg
Rien Duine
Menno van Dijk
Arie Macdaniël sr
Sjaak in 't Veld
Stefan Lipschart
Aad vd Meer

1549
1692
1573
1602
1568
1542
1582
1414
1417

verzet en het kostte zijn tegenstander
de nodige hoofdbrekens en bedenktijd
om het verzet te breken. Dat laatste
werd hem noodlottig. Op weg naar
promotie verspeelde hij zijn extra stuk
en gaf bovendien ook Gerard promotiekansen. Beiden haalden vervolgens
een dame en daarmee werden de remisekansen reëel. Na vele schaakjes
over en weer volgde uiteindelijk een
Ridderkerks remisevoorstel dat door
Gerard werd aangenomen. Naast hem
ging het precies omgekeerd. Hier voor
Aad (vdB) twee pluspionnen in een
-

Ridderkerk 1
Jelle vd Berg
Bas Weber
Rishie Jokhoe
Raymond de Moré
Bas Roest
Theo van Goch
Willem Rijsdijk
Jan de Jong

1376
1516
1472
1505
1386
1226
1232
1248
1424

eindspel met toren en paard en een
drie verbonden centrumpionnen tegen
een vrijpion op de damevleugel voor
zijn tegenstander. Het vijandelijke
paard blokkeerde de pionnenopmars
en de toren gesteund door een opgemarcheerde koning belaagde zijn ingesloten paard dat geen goede
vluchtvelden had. Aad raakte de draad
kwijt en na een afgedwongen torenruil
promoveerde de vrijpion en ging de
winst hier toch nog naar Ridderkerk.
(Aad)
5
½
0
½
1
1
1
1
0

-

3
½
1
½
0
0
0
0
1

De resultaten en stand na twee speelronden:
1
2
3
4
5
6
7
8

klasse 3A
Krimpen a/d IJssel 4
De IJssel 2
WSV 2
Barendrecht/IJsselm. 3
Fianchetto 4
RSR Ivoren Toren 5
Ridderkerk 1
Spijkenisse 5

mp
4
4
4
2
1
1
0
0

bp
12½
11
10½
7½
7
5
5½
5

1
x

2

3

x

4

5

6
7

6
x

2

7
5
5½

5
x

3
3

2½

2½

4
x
x

2½

15

5½
x
4

1

8
5½

x

IJsselschaak 108

jaarprogramma de ijssel 2015/16
26-10
29-10
30-10
2-11
5-11
9-11
13-11
16-11
17-11
23-11
26-11
30-11
4-12
7-12
14-12
15-12
21-12
28-12
4-1
8-1
11-1
12-1
18-1
25-1
1-2
8-2
9-2
15-2
22-2
29-2
1-3
7-3
10-3
14-3
18-3
21-3
30-3
4-4
11-4
18-4
25-4
28-4
2-5
9-5
18-5
23-5
28-5
30-5
6-6
13-6
20-6
27-6

do
vr
do
vr
di
do
vr
di
*
*
vr
di

di
**
di
do
vr
wo

do
***
wo
za

Rapid 2
Onesimus V3-De IJssel V3
RSR Ivoren Toren 3-De IJssel 1
De IJssel V2-Krimpen a/d IJssel V1+HH-1.7
Schaaktraining
De IJssel V1-Onesimus V1+HH-2.1
Spijkenisse 5-De IJssel 2
De IJssel 1-HZP Schiedam 1+HH-2.2
HIA V1-De IJssel V3
De IJssel V2-Erasmus V2+HH-2.3
Schaaktraining
De IJssel 2-Fianchetto 4+HH-2.4
RSR Ivoren Toren V1-De IJssel V1
Krimpen a/d IJssel 3-De IJssel 1+De IJssel V3-Dordrecht V3+HH-2.5
Rapid 3
Dordrecht V2-De IJssel V2
1e ronde k.o.beker
Invitatietoernooi
De IJssel V1-Spijkenisse V1+HH-2.6
RSR Ivoren Toren 5-De IJssel 2
De IJssel 1-WSV 1+HH-2.7
Dordrecht V3-De IJssel V3
Rapid 4
ZD-1
De IJssel V2-Onesimus V2+HH-2.8
De IJssel 2-Krimpen a/d IJssel 4+HH-3.1
Dordrecht V1-De IJssel V1
De IJssel 1-Erasmus 1+De IJssel V3-HIA V1+HH-3.2
HH-3.3+2e ronde k.o.beker
ZD-2
DWD V1-De IJssel V2
HH-3.4
WSV 2-De IJssel 2
De IJssel V3-Onesimus V3+HH-3.5
Spijkenisse 3-De IJssel 1
HH-3.6+kwartfinale k.o.beker
HH-3.7
ZD-3
De IJssel V1-Erasmus V1+HH-4.1
HH-4.2
ZD-4
Fianchetto V1-De IJssel V1
HH-4.3
HH-4.4+halve finale k.o.beker
Doorgeefschaak
ZD-5
VINK Top 12
HH-4.5
HH-4.6+finale k.o.beker
ZD-6
HH-4.7
Ledenvergadering + snelschaak
kerstvakantie (*), voorjaarsvakantie (**), meivakantie (***),
28/3 2e Paasdag, 16/5 2e Pinksterdag
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de ijssel klopt so rotterdam in bekerthriller
Voor de bekercompetitie was er geloot
tegen SO Rotterdam. Een sterke tegenstander waarvan het eerste team
in de hoogste klasse van de KNSBcompetitie speelt. Maar die spelers
mochten niet meespelen in de strijd
om de RSB-beker. Het tweede en ook
derde team speelden ook jarenlang in
de KNSB-competitie, maar dat is de
laatste jaren niet meer het geval. Vorig
jaar had De IJssel tegen de verwachting in het achttal van het tweede team
al verslagen en dus leek de volgende
ronde leek zeker haalbaar.
Lange tijd ging de strijd op 16 oktober
redelijk gelijk op: bij Léon gingen de
dames al vroeg van het bord en bij
Frank kwam een erg gesloten stelling
op het bord. Pim won weliswaar een
mooi pionnetje, maar Hans kreeg al
SO Rotterdam
1925 –

gauw een agressieve aanval over zich
inmiddels in een eindspel beland met
heen. Een remiseaanbod van Frank
een dame en paard tegen dame en
werd geweigerd en even later propion. Ondanks dat de pion van het
beerde zijn tegenstander de stelling
bord ging, waren alle omstanders het
open te breken. Dat ging echter niet
eens dat dit remise zou moeten worhelemaal volgens plan, want met drie
den. Maar met weinig tijd kan er alles
pionnen tegen een loper kwam Frank
nog anders worden: de witte dame
hier duidelijk beter uit. Pim had nog
kwam op een verkeerd veld en met
steeds zijn pion meer en Léon kreeg
een aftrekschaak won Pim de partij.
steeds meer ruimte, dus het zag er
Het snelschaak werd een herhaling
goed uit. Léon haalde het eerste punt
van de normale partijen: Léon en Pim
binnen toen de zwarte stelling instortte
wonnen, Frank en Hans verloren. Volgevolgd door mat op midden op het
gens de regels telt bij een gelijkspel na
bord. Niet veel later gaf Hans op, hij
het snelschaak het resultaat aan het
had teveel tijd en materiaal moeten inlaagste bord niet mee en dat betekent
vesteren om een goede tegenaanval
dus dat De IJssel door is naar de volop te kunnen zetten. Spannend werd
gende ronde, waar de winnaar van
het toen Frank een toren weg blunPASCAL (voorheen Papendrecht/Alderde, Pim moest nu winnen om de
blasserdam) tegen Messemaker de
volgende ronde te bereiken. Die was
volgende tegenstander is. (Léon/Aad)
De IJssel
1890
2-2
2-2

Marc Schroeder
Marius Strijdhorst
Frans Vreugdenhil
Henk vd Velde

Léon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges

1942
1831
1844
2084

-

1894
1906
1903
1857

0-1
0-1
1-0
1-0

0-1
0-1
1-0
1-0

jeugdschaak: aan de weg timmeren
Het was droevig gesteld met het
jeugdschaak aan het slot van het voorgaande seizoen en dat is niet leuk
voor een schaakvereniging want ‘zonder jeugd geen toekomst’, zoals een
ex-jeugdleider het ooit verwoordde.
Belangstelling is er wel, zo bleek bij
het vorig seizoen gestarte schoolschaak, maar op de club was daar
weinig van te merken. Bij de aanvang
van het nieuwe seizoen derhalve extra
aandacht voor het jeugdschaak. Via de
jaarmarkt en regionale pers werd het
belang van schaken voor de jeugd benadrukt. ‘Het bevordert creatief nadenken, het in bepaalde situaties nemen
van beslissingen, het rekening houden
met eigen zwakke kanten en het naar
zich toe kunnen trekken van het initia-

tief. Experimenten tonen dat schaken
een positief effect heeft op de overige
leerprestaties. Schakende kinderen
bleken bij de Cito-eindtoets veel beter
te presteren dan de niet-schakers. Ze
bleken beter te kunnen redeneren en
waren beter in rekenen en taal. En dat
terwijl er geen verschil in intelligentie
werd gemeten.’ aldus de tekst op de
wervingsfolder.
Dat werd opgepikt, want bij de start
van het seizoen meldde zich een vijftal
belangstellenden voor de gratis (tot het
eind van dit jaar) schaaklessen. Op de
clubavond krijgen zij les van Casper
de Pijper en Wim Mulder, terwijl Hans
Lodeweges de training van de wat
meer gevorderden verzorgt.
Daarnaast bleek de St Jozefschool in
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Moordrecht weer geïnteresseerd in het
voortzetten van het schoolschaak.
Voorts kwam er ook steun van de
Stichting jeugdwerk van de gemeente
Zuidplas (BRAinS). Via hun brochure
zullen eveneens jeugdschaaklessen
worden aangeboden. Van de gemeente Zuidplas werd bovendien een
eenmalige subsidie van 250 euro ontvangen voor de aanschaf van lesmateriaal. Het schoolschaak bij de St
Jozefschool is eind oktober gestart
met 25 belangstellende leerlingen.
Casper de Pijper, weer hersteld van
zijn gezondheidsproblemen die vorig
jaar een abrupt einde maakten aan zijn
schoolschaakactiviteiten, heeft het er
druk mee. Zijn inzet verdient alle waardering. (Aad)
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léon jacobse klasse apart in de clubcompetitie
De clubcompetitie is gevorderd tot de
zesde ronde. Nog één ronde dan is de
eerste cyclus achter de rug. Lang niet
iedere deelnemer speelde echter zes
wedstrijden. Door late vakanties, RSBactiviteiten en de nodige verhinderingen vertoont de ranglijst nog een grillig
beeld. Duidelijk is nu al wel dat Léon
Jacobse titelkandidaat nummer één is.
Wie kan de clubkampioen nog van

titelprolongatie afhouden nu zijn grootste tegenstrever Pim te Lintelo niet
meer van de partij is? Hij klopte inmiddels al zijn concurrenten en gaat met 5
uit 5 en ruim honderd punten voorsprong aan de leiding. Een goede
competitiestart was er met 3 uit 4 ook
voor Leen Boonstra en ook voor de
nog ongeslagen Casper de Pijper met
4½ uit 6. Minder goed verging het Wim

Mulder. Hij trof echter vrijwel alle toppers en die kon hij niet de baas. Datzelfde gold in mindere mate ook voor
Mick van den Berg. Frans Dubois lijkt
met zijn vier remises nu al op weg
naar prolongatie van zijn titel als remisekoning. Peter Koolmees, vorig seizoen lange tijd afwezig, meldde zich
weer en vierde zijn rentree met een
overwinning tegen Ton van Smirren.

De competitiestand na 6 ronden:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

gr

resultaten ronde 1 t/m 6

gt

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

FV 1, HL 1, MB 1, FP 1, WM 1
LJ 0, WM 1, MB 1, HL ½
WM 1, LJ 0, FV ½
MB ½, WM 1, LJ 0
AM ½, AB 1
TB 1, GW 1, PV 1, WM 0
AB ½, LB 0, AM 1
GW ½, MB ½, RD 0
FP ½, AB ½, LJ 0, FV 0
TS 1, JD 1, NT ½, AvM ½, FD ½, TB 1
HL 0, FV 0, FP 0, LB 1, LJ 0
PV 1, TB 1, SV 0
SL 1
RD ½, GW 0
AvM ½, TB ½, CP ½, PV ½
FD ½, PV 0, CP ½, BR 1
LB 0, FD ½, BR 1, SL 0, PV 1, CP 0
SL 0, AvM 1, LB 0, BR 1, TB 0, FD ½
CP 0, BR 1, PK 0, NT 1, JD 1
JD ½, CP ½, TS 0, BR 1
NT ½, CP 0, TS 0
PK 1, TS 0, TB 0, PV 0, NT 0, AvM 0
BR 0, TS 1

avc

1x
1x
1x
1x
2x
1x
3x
3x
1x

2x
1x
2x
1x
2x

na

1x
2x
x
2x
1x

1x
1x
1x
4x
2x
1x

1x
2x
3x
4x

club
rating

waarde
cijfer

totaal

1959
1819
1780
1718
1618
1587
1608
1610
1643
1387
1650
1445
1526
1536
1354
1358
1374
1384
1264
1275
1248
1113
1170

95
78
74
68
60
57
59
59
62
44
62
47
53
53
42
42
43
44
37
38
36
30
33

409
296
269
248
234
233
228
217
214
197
194
191
186
182
164
158
152
149
148
124
106
101
95

gt=geen tegenstander, avc=afwezig voor club, na=niet aanwezig.
Hieronder twee miniatuurtjes uit de clubcompetitie. Allereerst een partij waarin Aad van den Berg (zwart) na 1.c4 Pf6 2.Pc3
g6 3.d4 Lg7 4.Lf4 d6 5.e4 0–0 6.Le2 Pbd7 door Rien Duine verrast wordt met 7.e5. Het paard heeft geen beter veld dan
7…Pe8 en na 8.Pf3 staat de volgende stelling op het bord:
Zwart kan niet doorslaan op e5 omdat
zijn dame niet meer gedekt staat. Hij
besluit tot 8….b6? om na Lb7 de
dame dekking te kunnen geven. Beter
was c6 waarna voor het paard c7 beschikbaar komt en er weinig problemen zijn. Met 9. h4 kiest zwart voor de
koningsaanval, een prima keuze gezien de kwetsbare opstelling. 9...Lb7
10.h5 dxe5 Beter 10...c5 11.hxg6 fxg6
en na vervolgens Lg3 of Lg5 lijkt de
stand redelijk in evenwicht. 11.dxe5
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11….Lxf3? Door zwart noodzakelijk geacht vanwege de dreiging van Pg5, maar achteraf blijkt dat zwart na 11….Tb8
12.hxg6 fxg6 13.Pg5 Pxe5! 14.Dxd8 Txd8 15.Lxe5 Lxe5 16.Pe6 Pf6 17.Pxd8 met loper en pion voor de kwaliteit zeker niet
slechter staat. 12.Lxf3 Tb8 13.hxg6 fxg6 14.Ld5+ Kh8 15.Dg4 Pxe5? Nu is het gelijk uit, maar ook na Txf4 is het een verloren strijd.16. Txh7+ (1–0)
De tweede is een partij tussen Léon Jacobse (wit) en Hans Lodeweges, ‘Best een aardig partijtje ondanks dat het van allebei de kanten wel een erg gerotzooi was’ aldus Léon. Na 1.e4 e5 2.Lc4 Pc6 3.Pe2 Pf6 4.d4 exd4 5.Pxd4 Lc5 6.Pxc6 bxc6
7.e5 staat het als volgt:

De7 ligt voor de hand, maar Hans kiest voor 7…d5? 8.exf6 Dxf6 9.De2+ Kd8
10.0–0 dxc4 11.Dxc4 Lb6 12.Pc3 Lf5 13.Pd5 en de beste papieren zijn dan voor
wit, verloren voor zwart is het na bijvoorbeeld 13…De6 14. Dh4+ Kc8 15.Pe7+ Kb7
echter nog niet. Maar dat kwam niet op het bord want ondanks het nog geringe
aantal zetten overschreed zwart hier de bedenktijd. (Aad)
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wim mulder koploper in rapidcompetitie
Op vier clubavonden bij De IJssel staat
de rapidcompetitie op het programma.
Een volledige competitie met per
ronde vijf partijen met voor ieder een
bedenktijd van een kwartier per partij
zijn beslissend voor de eindstand.
Daarnaast is de eindstand in de rapidcompetitie beslissend voor de deelname namens De IJssel aan het VINK
Top 12-toernooi. De groepsindeling
voor de eerste ronde vindt plaats op
basis van de KNSB rating daarna is de
indeling conform de ranglijst.
Lang niet alle leden hebben belangstelling voor de rapidcompetitie. In de
eerste ronde nog net drie groepen,
maar in de tweede ronde lukte dat
zelfs niet. Veel afwezigen, geen zin
meer in rapidschaak of gewoon toeval? Gezien het feit dat de website
toen abusievelijk nog een normale
competitieronde meldde lijkt dat laatste
het geval. Met slechts 13 deelnemers

in ieder geval een laagterecord qua
deelname in de rapidhistorie. Dat betekende slechts twee groepen en dat
zorgde mede daardoor voor een verrassende tussenstand.
Pim te Lintelo is niet van de partij en
daardoor zijn Léon Jacobse en Frank
Visser favoriet voor de rapidtitel. In de
eerste ronde ging de strijd tussen beiden in groep A gelijk op totdat Wim
Mulder in de laatste partij Léon aftroefde. Met alleen remise in de onderlinge partij pakte Frank dus de
koppositie. Vanwege de absentie van
Léon en Frank waren Wim en Hans in
de tweede ronde nu de kanshebbers
voor de eerste plaats. Met vijfmaal
winst trok Wim aan het langste eind. In
het duel met Hans dankte hij de winst
met name aan diens tijdgebruik.
Degradanten in groep A na de eerste
ronde waren Sjaak in ’t Veld en Leen
Boonstra. Vanwege de afwezigheid

De resultaten in de eerste ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Groep A
Frank Visser
Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Wim Mulder
Sjaak in 't Veld
Leen Boonstra
Groep B
Aad vd Berg
Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Panc Vink
Stefan Lipschart
Teus Boere
Groep C
Jan vd Dorpel
Casper de Pijper
Neal Twigt
Ton van Smirren
Bastiaan Rietveld

van Frank, Léon en Leen speelde dat
in de tweede ronde geen rol meer.
Sjaak kon toch aantreden in groep A
en daarnaast gingen de opengevallen
plaatsen naar Aad van den Berg, winnaar van groep B in de eerste ronde,
nummer drie Aad van der Meer en de
in de eerste ronde afwezige Mick van
den Berg. Ook promotiekandidaat Arie
Macdaniël, de nummer twee in groep
B in ronde een, was afwezig. Geen
van allen wisten zij zich echter bij de
eerste zes te plaatsen. Op de ranglijst
werden zij nog gepasseerd door Stefan Lipschart, die in groep B in de
tweede ronde honderd procent
scoorde, en door Casper de Pijper.
Kanshebber was natuurlijk ook Jan
van den Dorpel dankzij een prima
score in groep C in de eerste ronde,
maar ook hij schitterde de tweede
ronde door afwezigheid. (Aad)

De resultaten in de tweede ronde:

x
½
0
0
0
0

½
x
0
1
0
0

1
1
x
0
0
0

1
0
1
x
0
0

1
1
1
1
x
0

1
1
1
1
1
x

4½
3½
3
3
1
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

x
0
0
½
0
0

1
x
0
½
0
0

1
1
x
0
½
0

½
½
1
x
0
1

1
1
½
1
x
0

1
1
1
0
1
x

4½
3½
2½
2
1½
1

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

x
0
a
0
0

1
x
0
0
0

gt
1
x
gt
0

1
1
a
x
½

1
1
1
½
x

gt
gt
gt
gt
gt

3
3
1
½
½

Groep A
Wim Mulder
Hans Lodeweges
Mick vd Berg
Sjaak in 't Veld
Aad vd Meer
Aad vd Berg
Groep B
Stefan Lipschart
Rien Duine
Casper de Pijper
Panc Vink
Bastiaan Rietveld
Neal Twigt
Ton van Smirren

x
0
0
0
0
0

1
x
½
0
0
0

1
½
x
½
0
½

1
0
½
x
0
0

1
1
1
1
x
0

1
1
½
1
1
x

x
0
0
0
0
a
0

1
x
0
½
0
a
0

1
1
x
0
a
0

1
½
x
0
0
gt

1
1
1
1
x
½
0

1
½
x
-

5
3½
2½
2½
1
½
1
1
1
gt
1
x

5
3½
3
2
1
½
0

stand na de tweede ronde
Naam + groepsindeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wim Mulder (A)
Hans Lodeweges (A)
Frank Visser (-)
Stefan Lipschart (B)
Léon Jacobse (-)
Casper de Pijper (B)
Aad vd Berg (A)
Arie Macdaniël (-)
Mick vd Berg (A)
Sjaak in 't Veld (A)
Jan vd Dorpel ( -)
Panc Vink (B)
Rien Duine (B)
Aad vd Meer (A)
Neal Twigt (B )
Leen Boonstra (-)
Teus Boere (-)
Ton van Smirren (B)
Bastiaan Rietveld (B)

Bonus
pnt
8+8
8+8
8+8
6+6
8+8
4+6
6+8
6+8
8+8
8+8
4+6
6+6
6+6
6+8
4+6
8+6
6+6
4+6
4+6

Start
pnt
7
7
7
5
7
3
5
5
7
7
3
5
5
5
3
7
5
3
3

Score
ronde 1
17
17
23
11
19
21
23
19
10
9
23
13
10
15
14
5
9
13
10

Score
ronde 2
25
19
10
25
10
17
7
10
15
15
10
16
19
9
10
10
10
8
9

Totaal
score
65
59
56
53
52
51
49
48
48
47
46
46
46
43
37
36
36
34
32
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puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten,
remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij
gemelde afwezigheid 2 punten en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6 en 4 punten voor resp. A-, B- en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de
groep waarin zij oorspronkelijk zouden
zijn uitgekomen.
Als startpunten worden per groep resp.
14 (A), 10 (B) en 6 (C) toegekend. Na
de 2e en 3e ronde worden per ronde
de helft van deze startpunten in mindering gebracht.
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uit de media

ste dochter dient hem nu, postuum,
van repliek, meldde Rinlje Koelewijn in
het NRC van 4/7

AD verslaggever Henk de Kleijnen is
een schaakfan in hart en nieren. Dat
bleek nog eens extra in zijn bijdrage
op 6 augustus over de kwaliteitsinjectie bij de Goudse damclub Damlust .
‘Damlust dat nu elf schakers voor het
sterkste tiental ter beschikking heeft,
zal in de nieuwe competitie in afwisselende samenstelling aantreden’, aldus
Henk. Waar het hart vol van is……

De vraag of vrouwen wel of niet kunnen schaken is onzinnig, aldus Marian
Donner. „Natuurlijk kunnen vrouwen
wel schaken. Of beter gezegd: sommige vrouwen.” Zij noemt het een statistische kwestie: „Weinig vrouwen
schaken, dus komen er ook weinig
toptalenten bovendrijven. Net zoals iemand in Kenia niet snel zal ontdekken
dat hij goed kan schaatsen.” Het is
zeker geen biologisch verschil, zoals
de Engelse schaakgrootmeester Nigel
Short onlangs stelde: „Vrouwen hebben geen killersinstinct en kunnen niet
inparkeren, dat komt door hun genen.
Ze moeten zich er maar bij neerleggen
dat ze ook niet kunnen schaken.”
Zo sáái, die Nigel Short, zegt Marian
Donner. „Zulke cliché argumenten. Als
je mensen wil beledigen, doe het dan
zoals mijn vader deed en maak er entertainment van.” Zij vindt de uitleg van
haar vader veel leuker. „Hij vond vrouwen in veel dingen beter dan mannen.
Slimmer, geduldiger. Beter in logisch
nadenken, een beter geheugen, meer
doorzettingsvermogen. Hij zei altijd:
‘Iedereen die wel eens ruzie maakt
met een vrouw, weet hoe vasthoudend
ze kan zijn’.” Maar volgens hem ontbrak het vrouwen aan intuïtie. „Het gevoel van: ik moet dit nu doen, ook al
weet ik niet waarom.”
Die verklaring hangt samen met zijn
wereldbeeld, zegt zij. „In zijn ogen is
de man de gevoelige, de romanticus.
De vrouw vertegenwoordigt de ratio,
de verstandelijkheid. Schaken is een
strijd, vond hij, en wie anders dan een
romanticus is bereid ten oorlog te trekken?” Hein Donner schaakte op gevoel. „Hij maakte daardoor ook
vreselijke blunders. Openingszetten
bestuderen, daar deed hij niet aan. Het
beste was hij in het eindspel, als hij dat
al haalde. Als het veld open lag en hij
een heroïsche strijd kon leveren.” (Interview door Rinlje Koelewijn in het
NRC van 4/7)

Gelijktijdig met het festival schaken en
cultuur vond het NK schaken plaats,
een kampioenschap voor alleen mannen en een kampioenschap voor alleen vrouwen. Je reinste apartheid.
Vond Rob Zwetsloot (Oost-on-line,
12/7): ‘Seksisme. Vrouwenonderdrukking. Honderd jaar feminisme hebben
ons wel het vrouwenkiesrecht gebracht, maar in de edele schaaksport
wordt het zwakke geslacht nog steeds
achtergesteld. Vrouwen moeten nog
steeds op het tweede plan acteren. In
de schaduw. Waar zijn de vrouwen die
dit onrecht aan de kaak stellen? Zich
druk maken over deze ongelijkheid?
Dit is een glazen plafond dat doorbroken moet worden. Wie gaat er voorop
in de strijd. Dit pikken de vrouwen toch
niet? Daar worden ze toch pissig over?
Dat kan toch niet langer zo? Het is
waarschijnlijk de reden dat de gemeente Amsterdam de subsidie aan
het Max Euwe centrum heeft stopgezet, en dat we nooit iemand zien bij het
openluchtschaakboord tegenover het
Tropenmuseum. En trouwens, dat de
Koning nog steeds het belangrijkste
stuk van het schaakspel is laat nog
maar eens overduidelijk zien dat het
spel zelf ook is doortrokken van seksuele stereotiepen en vastgeroeste rolpatronen. Er is een hoop werk aan de
winkel in de schaaksport, zo veel is
duidelijk.’
Tijdens deze gescheiden kampioenschappen werd er zelfs een lezing georganiseerd onder de titel "Kunnen
vrouwen schaken?" door Marian Donner, dochter van de legendarische
schaakgrootmeester columnist en levenskunstenaar Jan Hein Donner. Die
vond niet alleen dat vrouwen niet kunnen schaken maar, zo schreef hij in
1972 dagblad Het Parool, dat vrouwen
ook niet kunnen schilderen of filosoferen, en dat er eigenlijk nooit iets door
een vrouw gemaakt of bedacht is dat
„de moeite van het kennismaken
waard is”. Aan het schaken lag het
niet, wilde hij maar zeggen. Zijn jong-

Marianne Donner over haar vader: ‘Als
mijn vader ’s nachts zat te roken en te
schaken, sliep ik bij hem op de bank.’
Hein Donner trok liever ten strijde met
een volle asbak op tafel. „Zo kon je
toen nog leven. Die romantische tijden
bestaan niet meer. We hebben het te
druk om vrij te leven.” Geen vrijer beroep dan dat van schaker. „Hij moest
wel trainen, maar dat kon hij gewoon
thuis doen, in zijn studeerkamer.
Soms, als ik ’s nachts niet kon slapen,
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ging ik naar zijn kamer toe. Blauw van
de rook. Ging ik daar op de bank verder slapen. Geborgener en veiliger kon
ik me niet voelen.”
Hij oefende altijd tegen zichzelf.
„Schaakcomputers noemde hij rekenmachines. Net een vrouw. Er zit wel logica in, maar geen gevoel en intuïtie.”
(Interview door Rinlje Koelewijn in het
NRC van 4/7)
De berichtgeving over het NK in de
dagbladpers was summier. De algemene indruk is, dat de KNSB daar ook
weinig voor doet. Het enig wat Hans
Klippus er over in het AD (13/7) berichtte is dat Giri zijn vierde schaaktitel
veroverde en dat de nummer zes van
de wereld dit wel aan zijn stand verplicht was. Maar overtuigend was het
niet. In de slotronde had Van Wely met
een overwinning nog langszij kunnen
komen. Dat lukte niet, hij verloor van
Sipke Ernst, en eindigde nu met een
punt achterstand als tweede. Giri
haalde niet het hoge niveau dat hij de
laatste tijd etaleerde, vond ook Hans
Böhm in zijn rubriek in De Telegraaf
(18/7): ‘Het was veel duwen en trekken
en ook een beetje geluk hier en daar’.
Al jarenlang is Rusland het nummer
één land op de wereld ranglijst. De
laatste jaren echter wordt de kloof met
andere landen echter aanzienlijk kleiner. Vooral China en India zijn in opkomst. In 2001 was de gemiddelde
rating van de top tien in Rusland 2714,
in China 2600 en in India 2524. In
2015 hebben de toppers in Rusland
met 2743 nog slechts 33 punten meer
dan die van China en de top tien India
steeg naar 2657.
Illustratief is ook het aantal spelers met
een FIDE rating. Vooral de laatste
jaren een explosieve stijging in India
en China zo blijkt uit navolgend overzicht.
2001

2005

2010

2013

2014

2015

Rusland 4112

7079 12035 15648 16804 19394

India

791

1863

4867

China

220

309

396

9529 12099 16722
526

569

653

Dat zijn cijfers per 1 januari. Inmiddels
een half jaar later zijn de cijfers over
2015 respectievelijk 21.511, 18.397 en
682. (NIC 2015/5)
In supertoernooien kunnen fikse geldprijzen worden verdiend. De eerste
prijs in het supertoernooi in het Noorse
Stavanger bijvoorbeeld bedroeg
75.000 dollar. Een mooie beloning
voor negen partijen schaak. Dergelijke
prijzen zijn vrijwel alleen weggelegd
voor de wereldtop. Voor beroepsscha-
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kers op een lager niveau is dit niet
weggelegd. De prijzen die zij kunnen
winnen zijn beduidend lager en daarvoor moeten zij zich vaak ook nog veel
meer inspanningen getroosten. Een
voorbeeld hiervan is de jonge Chinese
grootmeester Yu Yangyi, lid van het
Chinese team dat de wereldtitel in de
wacht sleepte. De deelname aan het
ooit zo beroemde Capablanca herdenkingstoernooi in Havanna was zijn eerste buitenlandse reis. In zijn eentje
vertrok hij vanuit Beijing naar Cuba.
Tien uur vliegen naar Parijs, vervolgens vandaar nogmaals tien uur naar
Cuba. Tijdens die laatste vlucht die hij
vrijwel slapend had doorgebracht,
werd er, zo bleek later, 1200 dollar uit
zijn bagage gepikt. Zijn nog resterende
400 dollar hoefde hij echter nauwelijks
aan te spreken omdat de verblijfskosten door de organisatoren werden betaald. Gelukkig eindigde hij na tien
partijen op de eerste plaats met een
eerste prijs van 1500 dollar. Vervolgens wachtte een 27 uur durende terugreis. Bij de tussenstop in Parijs
moest hij vanwege een bommelding
opnieuw inchecken wat hem nog eens
anderhalf uur kostte. Na tien uur vliegen was hij uiteindelijk weer terug in
Beijing. (NIC2015/5)
‘Of Magnus Carlsen een bom liet ontploffen of slechts een stormpje in een
glas water blies zal later duidelijk worden’, schreef Hans Ree in de NRC
(15/8). ‘In ieder geval luistert de
schaakwereld als de wereldkampioen
spreekt. Niet zonder tegenspraak overigens. Onlangs schreef Carlsen op
Facebook dat hij de strijd om het wereldkampioenschap drastisch wil veranderen. Niet meer een tweekamp
tussen de zittende wereldkampioen en
een uitdager die het kandidatentoernooi heeft gewonnen, maar een jaarlijks toernooi om het wereldkampioenschap, met veel spelers en een knockoutsysteem. Dat systeem kennen we
uit de tijd tussen 1999 en 2005 toen de
FIDE het toepaste, wat toen pseudowereldkampioenen voortbracht als
Chalifman, Ponomariov en Kazimdzjanov. Zeer sterke spelers, maar niet de
halfgoden die we graag als wereldkampioen zien. Waarom wil Carlsen
naar die tijd terug? Hij vindt het eerlijker als de zittende kampioen niet bevoordeeld wordt, wat hij ook al vond
toen hij zelf nog geen kampioen was.
Hij vermoedt ook dat er voor zo’n
knock-out wereldkampioenschap meer
belangstelling is dan voor de tweekampen van nu, hoewel het in het verleden
net omgekeerd was.

Als het niet kapot is, moet je het niet
herstellen, schreef ex-wereldkampioen
Vladimir Kramnik in een reactie. Wat is
het probleem, vroeg hij zich af. Er
wordt in de wereld steeds meer geschaakt, er komen ook steeds meer
sterke toernooien, en de tweekampen
om het wereldkampioenschap zijn nou
net de schaakevenementen waarvoor
miljoenen aan prijzengeld te vinden
zijn en waar de algemene nieuwsmedia belangstelling voor hebben. Absurd
om juist die af te schaffen, vindt hij.
Misschien werkt Carlsen aan zijn
plaats in de geschiedenis. Als hij zijn
zin krijgt, wordt hij misschien de laatste
echte wereldkampioen, in een lijn die
begon in 1886.’
Na een voorpremière op het internationale filmfestival in Toronto (Canada)
op 11 september 2014 is Pawn Sacrifice, een speelfilm over Bobby Fischer, nu ook te zien in de bioscopen.
Op 16 september was in New York de
officiële première en vanaf 3 december
is de film ook te zien in de Nederlandse bioscopen. Het script van deze,
volgens wikepedia, biografische triller
is geschreven door Steven Knight en
regisseur is Edward Zwick. Beide
Amerikanen zijn bekend in de filmwereld. Een belangrijke adviseur was Joe
Ponterotto de schrijver van A Psychobiography of Bobby Fischer. Hoofdrollen zijn er voor Tobey Maguire
(Fischer), Liev Schreiber (Spassky) en
Lily Rabe (Fischer zuster Joan).

“In het aangrijpende waargebeurde
verhaal Pawn Sacrifice volgen we de
schaaklegende Bobby Fischer die ten
tijde van de Koude Oorlog het op moet
nemen tegen Russische Boris
Spassky. Terwijl de hele wereld toekijkt
speelt Fischer niet alleen een wedstrijd
tegen Spassky, maar ook tegen zichzelf. De druk van de wedstrijd is hoog
en Fischer moet zich bewijzen…’aldus
filmwebsite Pathe.nl. De film blikt ook
terug op de jeugd van Fischer en zijn
weg naar de top. (o.a. NIC2015/6).
Jorden van Foreest heeft de grote verwachtingen waargemaakt. Tijdens het
wereldjeugdkampioenschap in Siberië
boekte de Groninger zijn derde grootmeesternorm. Binnenkort zal hem door
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de FIDE de grootmeestertitel worden
toegekend, waarmee hij met zijn zestien jaar en ruim vier maanden de
jongste Nederlander is die dat ooit bereikte. Anish Giri werd iets jonger
grootmeester, maar was toen nog
geen Nederlander. Maar al zou je Giri
wel meetellen, er zijn mindere schakers om mee te worden vergeleken
dan de huidige nummer zes van de
wereld.
Jorden van Foreest maakt deel uit van
een groot schaakgezin, hij heeft vier
jongere broers en een zusje die ook
schaken. In 2013 behaalde hij zijn
grootste jeugdsucces, hij werd Europees kampioen tot veertien jaar. Een
jaar later werd hij meester en nu dus
grootmeester. (Johan Hut, HDC Media,
19/9)
‘After Magnus’ is de titel van een
presentje voor de abonnees bij het 30jarig bestaan van New In Chess in
september van dit jaar. Het is geschreven door Anish Giri en hij presenteert
daarin tien kandidaten die volgens
hem ooit Magnus Carlsen zouden kunnen onttronen. Die zei in een interview
voor de Noorse televisie dat hij, als hij
gemotiveerd bleef, nog wel twintig
jaren aan de top zou kunnen staan.
Kanshebbers om hem op te volgen zijn
volgens Giri dan de nu 16-jarige Chinees Wei Yi (rating 2725), de 19-jarige
Hongaar Richard Rapport (2671), de
Chinees Yu Yangyi, 21 jaar (2726),
Wesley So, 22 jaar, geboren in de Filippijnen maar thans Amerikaan
(2779), de Chinees Ding Liren, 23 jaar
(2770), de ex Italiaan, nu Amerikaan,
Fabiano Caruana, 23 jaar ( 2808), de
Fransman Maxime Vachier-Lagrave,
25 jaar (2731), Hikaru Nakamura, 28
jaar (USA, 2814), de Rus Alexander
Grischuk, 32 jaar (2771) en als laatste
Magnus voorganger de 46-jarige Vishy
Anand uit India (2816). Natuurlijk
noemt hij niet zichzelf, maar bij NIC
geloven zij, volgens redacteur Dirk Jan
ten Geuzendam, dat hun medewerker
het talent en de ambitie heeft om
eveneens in dit rijtje te worden opgenomen.
Maken we nog een kans tegen
schaakcomputers? Dat was een vraag
van een lezer aan de redactie van de
wetenschapspagina in de weekendbijlage van de Telegraaf van 3/10. ‘Geen
enkele kans’ was het antwoord. Een
Britse universiteit ontwikkelde onlangs
een schaakprogramma dat van eerdere ervaringen leert. Het programma
Giraffe kijkt naar de opties en zet in op
een bepaalde tactiek, waarbij cruciaal
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is dat andere opties aan de kant worden geschoven. De zelflerende Giraffe
blijkt binnen vijf dagen beter te presteren dan ’s werelds beste grootmeester.
In de lange knock-out afvalrace van de
World Cup 2015 in september die
begon met 128 spelers waren de laatste vier spelers: Anish Giri, de Russen
Peter Svidler en Sergei Karjakin en de
Oekraïner Pavel Eljanov. Omdat de finalisten naast een goed prijzengeld
ook recht hebben op deelname aan
het kandidatentoernooi voor het volgende WK was de uitslag van die
halve finale uiterst belangrijk. Giri
bleek goed in vorm in de hele periode.
Hij versloeg achter elkaar de Oegandese Meester Ssegwanyi en toen de
grootmeesters Motylev (Rus), Leko
(Hon), Wojtaszek (Pol) en Vachier-Lagrave (Fra). En dat allemaal zonder
een enkele verliespartij. Door die resultaten was hij virtueel opgeklommen
naar de vijfde positie op de wereldranglijst. Maar al die positieve factoren
speelden geen rol bij aanvang van zijn
halve finaletweekamp tegen Svidler.
Die heeft meer een verleden waar je
met respect naar kijkt: winnaar van de
World Cup 2011, zevenvoudig kampioen van Rusland en in 2013 werd hij
derde in het kandidatentoernooi achter
Carlsen en Kramnik. Hij zegevierde in
de eerste partij en daarmee viel gelijk
de beslissing. In de tweede partij hield
Svidler de boot af en behaalde op die
manier de finale waarin hij Karjakin
ontmoet. Die kwam dankzij een eenzame strohalm langs een diepe afgrond, die nota bene werd aangereikt
door Eljanov, uiteindelijk in de zesde
beslissingspartij toch nog in de finale.
Dus zijn Svidler en Karjakin zeker van
deelname aan het kandidatentoernooi
maar ook Giri dankzij zijn hoge positie
op de wereldranglijst. (Hans Böhm, Telegraaf 3/10).
Het werd een bizarre finale. Svidler
won de eerste twee van de vier reguliere partijen en Karjakin de laatste
twee. Partijen met steeds beperktere
bedenktijd moesten vervolgens de beslissing brengen. Beiden wonnen een
partij met 30 minuten bedenktijd en
daarna ook met 10 minuten. Bij de beslissende vluggertjes van 5 minuten
trok Karjakin met 2-0 aan het langste
eind en werd zo de verrassende winnaar van de World Cup.
‘Alhoewel hij, omdat hij de finale om de
World cup niet haalde, directe plaatsing voor het kandidatentoernooi
miste, is het vrijwel zeker dat Anish
Giri tot de uitverkorenen zal behoren

die volgend voorjaar in het kandidatentoernooi zullen strijden om het recht
Magnus Carlsen uit te dagen in een
WK-match. Dat kan niet meer misgaan’, voorspelde Gert Ligterink in de
Volkskrant (26/9). ‘Dankzij hun constant hoge ratingcijfers zullen Giri en
de Bulgaar Topalov worden aangewezen om het achttal kandidaten te completeren. Een half jaar geleden leken
Giri's kansen op deelname aan de uitdagersstrijd zo goed als verkeken. Terwijl concurrenten als Topalov en de
Rus Grisjoek de successen aaneenregen, lukte het hem maandenlang niet
een partij te winnen. Maar in de zomer
keerden de kansen. Sinds 1 juni bleef
Giri tegen excellente tegenstand ruim
40 partijen ongeslagen. Tegelijkertijd
zakte Grisjoek langzaam weg. In
Bakoe (World Cup) viel voor hem het
doek na een 2-0-nederlaag tegen de
Oekraïner Eljanov. Giri volgt het goede
voorbeeld van Paul van der Sterren,
kandidaat in 1994, en vooral Jan Timman die in de periode 1985-1994
steeds een prominent deelnemer aan
het toernooi was en tweemaal, in 1990
en 1993, de finale bereikte. Loek van
Wely heeft in zijn toptijd nooit de kans
gekregen in de voetsporen van Van
der Sterren en Timman te treden. Door
de ellendige splitsing van de schaakwereld tussen 1993 en 2007 is het
kandidatentoernooi lang een mooie
herinnering aan betere tijden geweest,’
aldus Ligterink.
Hopelijk krijgen de prestaties van Giri
dan meer aandacht in de landelijke
dagbladpers dan nu het geval was.
Buiten de wekelijkse columns van de
schaakmedewerkers slechts minimale
aandacht in de landelijke dagbladpers.
De pr kanalen van de KNSB zitten
kennelijk behoorlijk verstopt.
Groot nieuws eind september was de
Europese titel voor Anna-Maja Kazarian, bij de meisjes tot en met zestien
jaar. Een prestatie die hoog moet worden ingeschat. De vijftienjarige Friezin
met Georgische ouders stond van
begin tot eind aan kop, haar titel kwam
geen moment in gevaar. Een Europese jeugdtitel voor een Nederlander
is zeldzaam en tot nu toe alleen door
jongens behaald.
Op Kazarians website is te lezen dat
ze 25 keer kampioen van Nederland
was in diverse categorieën, klassiek
tempo, rapidschaak en snelschaak.
Zeventien keer bij de meisjes, acht
keer in de categorie algemeen,
meestal ‘jongens’ genoemd. Ze heeft
225 bekers. Dat vinden kinderen leuk,
maar die vermelding zal binnenkort op
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haar site wel plaatsmaken voor Eloscores, want Anna-Maja Kazarian is
geen kind meer. Ze werd dit jaar Nederlands kampioen bij de meisjes tot
twintig jaar met een score van honderd
procent. Bijzonderder was dat ze zich
plaatste voor het vrouwenkampioenschap, een sterk bezette achtkamp, en
daar gedeeld derde werd met vier en
een half uit zeven. (Johan Hut, HDCmedia 10/10)
‘Beweeg je brein fit’ dat was het thema
van een drietal lezingen op 1 oktober
waarmee de schaakweek van Amstelveen werd afgesloten. Professor Erik
Scherder vertelde over de manier
waarop het brein werkt. Hoe bijzonder
het is dat we kunnen bewegen en hoe
belangrijk het is dàt we bewegen. Bewegen, maar ook muziek en bijvoorbeeld kijken naar kunst stimuleert de
hersenen en houdt ons brein fit. Johan
Wakkie, de directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond vulde
Erik Scherder aan met zijn "Plan 4"
waarin hij het belang van de vier pijlers
voor ontwikkeling (bewegen, gezond
eten, muziek en denksport) voor jongen kinderen haarfijn uitlegde. Hij gaf
nieuwe inzichten over het gebruik van
sportaccommodaties en schetste een
beeld over hoe de open sportvereniging van de toekomst eruit zou moeten
zien. Hans Böhm tenslotte liet zien dat
de jeugd, maar ook ouderen baat hebben bij schaken. Omdat je daarmee
niet alleen schaakt, maar veel meer
aspecten van het leven onder de knie
krijgt dan je zou verwachten.
(www.sportserviceamstelveen)
Regerend wereldkampioen in drie disciplines, Magnus Carlsen, was begin
oktober naar Berlijn gekomen om zijn
twee wereldtitels met versneld tempo
te verdedigen. Bij het rapidschaak
deed hij dat met verve. In 15 ronden
Zwitsers bleef hij ongeslagen en
scoorde een zeer respectabele 11½
punten. Daarmee bleef hij het trio Nepomniatchi (Rusland), Radjabov (Azerbeidzjan) en Dominguez Perez (Cuba)
een vol punt voor. De enige Nederlander in het gezelschap, Loek van Wely,
kon geen rol van betekenis spelen. Hij
eindigde op 7 punten, nummer 105 in
de rangschikking. Bij het snelschaak
ging het minder goed voor Carlsen. Na
de 21e ronde was de eerste plaats met
15½ punten voor de Rus Grisjoek, gevolgd door de Fransman Vachier-Lagrave en de Rus Kramnik met elk 15
punten. Carlsen verzamelde 14 punten
en eindigde daarmee als zesde. Vier
Nederlanders, Bok, Van Foreest, Van
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Wely en Ernst, waren van de partij.
Bok scoorde 10½ punten en was daarmee op plaats 71 de beste. Het bleef
dus bij een dubbele wereldtitel voor
Carlsen dus en dat was ook het geval
in Nederland waar de nationale kampioenen Anish Giri en Anne Haast eveneens de nationale rapidtitel
veroverden. (Schaaksite.nl)
Carlsen was duidelijk ontevreden over
zijn resultaat. Hans Ree in de NRC
van 17/10: ‘Razende Carlsen vloekt en
smijt zijn pen op het bord’, schreef de
Noorse televisiezender NRK bij een
korte video over de desolate gemoedstoestand van de wereldkampioen na
een paar nederlagen in het WK Blitz
dat dinsdag en woensdag in Berlijn
werd gespeeld. Die pen smeet hij na
zijn nederlaag tegen Alexander Grisjtsjoek en daar bleef het niet bij. Hij
spreidde zijn armen in vertwijfeling en
vertrok zijn gelaat in akelige grimassen. Nog erger was het een paar ronden later na zijn nederlaag tegen
Vassily Ivantsjoek, vooral toen er een
applaus klonk voor Ivantsjoek.’

van 100.000 dollar. Zeven ronden volgens Zwitsers systeem met twee partijen per dag bepalen wie zich kwalificeert bij de laatste vier. Dubbele k.o.wedstrijden bepalen vervolgens de podiumvolgorde. Winnaar van het toernooi, dat voor de tweede maal werd
georganiseerd, werd de Amerikaan Nakamura. Die had daar wel hard voor
moeten werken, want na de kwalifica-

‘Denkers met toekomst’ zo luidde de
kop boven een interview in het AD
Groene Hart (22/10) door Henk de
Kleijnen van 14-jarige schaker Kevin
Nguyen, dit jaar achter het bord bij het
eerste van het Goudse Messemaker
1847, en de 16-jarige dammer Wouter
Morsink die uitkomt voor Samen Sterk
(Hazerswoude) in de nationale eerste
klasse door. Nguyen wil graag grootmeester worden en zijn favorieten zijn
Tal en Morphy uit het verleden en van
de huidige topspelers Nakamura en
Caruana. Geen Giri dus, die speelt te
veel remises, vindt hij. Wat betreft de
teruglopende belangstelling voor denksporten denken beiden dat dit tijdelijk
is. De interesse voor schaken zal ook
door het gebruik van computers en
schaakprogramma’s op den duur weer
groeien, aldus Nguyen.
Voor topschakers valt er veel te verdienen, zeker op het Millionaire Chess
Tournament van 8-12 oktober in Las
Vegas waar de deelnemers in de watten worden gelegd. Het is het hoogst
gewaarde schaaktoernooi qua prijzengeld in de wereld. Voor de winnaar in
de hoogste klasse is er een hoofdprijs
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tieronde deelde hij met acht anderen de
vierde plaats. Via k.o.-wedstrijden plaatste hij zich alsnog bij de laatste vier. In
de finale klopte hij de Vietnamees
Quang Liem, die daardoor met 50.000
dollar naar huis ging. Nummer drie, de
Chinees Yu, verdiende 25.000 dollar.
Beduidend meer dan voor zijn winst in
Havanna (zie item 7). Het totale prijzengeld bedroeg 1.000.000 dollar.

