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van de redactie
Een nieuw jaar is een goed moment
om terug te blikken op het afgelopen
jaar. In dit nummer van IJsselschaak
derhalve een blik op de hoogtepunten
in 2015 op schaakgebied, internationaal en nationaal, regionaal en bij De
IJssel zelf.
Veel plaats is ingeruimd voor de RSBcompetitie. Zeventien wedstrijden passeren de revue. Goede resultaten want
slechts drie ervan eindigden in een nederlaag. Dat betekent dat IJsselteams
her en der kansrijke posities bezetten.
De nederlagen ontbreken natuurlijk
niet in de verslaglegging en dat geldt
ook voor de bekerstrijd waar de haan
geen victorie kraaide. Ook enkele partijfragmenten, van een spectaculaire
overwinning en een gemiste kans.
Speciale attentie is er voor de Sassenheimse buitenpost die met zijn honderd RSB-wedstrijden een oorkonde
verdiende.
Bij de clubcompetitie toont de ranglijst

dat nog niet iedereen zijn niveau van
vorig seizoen haalt. Maar er zijn er ook
die het beter doen, zoals de nummer
één met een nog honderd procent
score. Een aantal van de vaak fraaie
partijmomenten zouden niet misstaan
in IJsselschaak, maar bereikten helaas
de redactie niet. Het bleef bij een offerparade die het aanzien en naspelen
best waard is. Bij de rapidcompetitie
zorgt niet de aanwezigheid, maar juist
de afwezigheid voor een spannend
competitieverloop. Komt er een verrassende winnaar? Een derde clubgebeuren betreft de k.o-bekercompetitie die
hortend en stotend op gang komt.
Op deze plaats ook een eresaluut voor
de jeugdschaakleiding. Een kort bericht meldt de aanmelding van nieuwe
jeugdleden bij De IJssel en daarnaast
ook veel enthousiasme voor het
schoolschaak.
Aandacht is er ook voor het eerste IJsseltoernooi van dit seizoen, het invita-

tie/gezelligheidstoernooi. Een
vader/zoon duo gesteund door een
toernooitijger uit Ouderkerk a/d IJssel
pakten de eerste plaats. Voor vader en
zoon een herhaling van zetten van
vorig jaar.
Voorts opgesplitst in twee delen het
nieuws uit de media met o.a. het EKlandenkampioenschap met feestvierende Russen en Russinnen, het
komende kandidatentoernooi en de
kansen van Giri, duistere praktijken
van FIDE-president Iljoemzjinov, schaken de moeder der sporten?, Giri en
Sopiko, opheldering van een 40 jarig
schaakmysterie.
De redactie wenst alle lezers een gezond en plezierig nieuw schaakjaar en
veel leesplezier met dit nummer of de
kleureneditie op de website van De
IJssel. Het volgende nummer zal naar
verwachting in april verschijnen. Bijdragen hiervoor zijn zoals altijd van
harte welkom.
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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
ZD-3
HH-3.7
HH-3.6+kwartfinale k.o.beker
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
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voorjaarsvakantie (**), meivakantie (***),
28/3 2e Paasdag, 16/5 2e Pinksterdag
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het schaakjaar 2015 in vogelvlucht
Wereldkampioen Carlsen was in 2015
weer veelal de nummer een in de toernooien waaraan hij meedeed. Alleen in
zijn geboorteland Noorwegen (Stavanger) haalde hij de eerste zes niet. Daarnaast bij de toppers weer veel bekende

namen: Anand, Caruana, Nakamura,
Kramnik, Vachier-Lagrave. Ook Giri timmerde nadrukkelijk aan de weg en daarnaast treden So en Liren meer en meer
op de voorgrond. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gesloten toer-

nooien. Daaronder ook de twee laatste
van de vier Grand Prix toernooien. De
twee beste resultaten in de vier toernooien waren voor Nakamura en Caruana en zij plaatsten zich daarmee
voor het kandidatentoernooi in 2016.

toernooi

gem.
rating

1

2

3

4

5

6

St. Louis (6)
Bilbao (4)
Londen (6)
Zurich (6)
Stavanger (10)
Shamkir (10)
Khanty-Maniysk, GP (12)
Tbilisi, GP (16)
Baden-Baden (8)
Wijk aan Zee (14)
Dortmund (8)
Havanna (6)
Biel (6)

2795
2786
2784
2784
2782
2774
2755
2751
2750
2746
2724
2721
2720

Aronian
So
Carlsen
Anand
Topalov
Carlsen
Jakovenko
Tomashevsky
Carlsen
Carlsen
Caruana
Yu
Vachier-Lagrave

Giri
Giri
Giri
Nakamura
Anand
Anand
Caruana
Mamedyarov
Naiditsch
Vachier-Lagrave
So
Andreikin
Wojtaszek

Carlsen
Anand
Vachier-Lagrave
Kramnik
Nakamura
Caruana
Nakamura
Caruana
Caruana
Giri
Nispeanu
Eljanov
Adams

Vachier-Lagrave
Liren
Aronian
Karjakin
Giri
So
Dominguez
Radjabov
Adams
So
Kramnik
Dominguez
Navara

Nakamura

Topalov

Grischuk
Caruana
Caruana
Kramnik
Gelfand
Nakamura
Bacrot
Liren
Nepomniachtchi
Nepomniachtchi
Eljanov

Caruana
Aronian
Vachier-Lagrave
Mamedyarov
Grischuk
Andreikin
Aronian
Ivanchuk
Naiditsch
Bruzon
Rapport

* tussen haakjes het aantal deelnemers

Naast deze gesloten toernooien waren
er ook een aantal belangrijke open
toernooien. In Gibraltar won Nakamura
voor de Brit Howell en de Chinese
Yifan. In Reijkjavik trok Erwin L’Amie
aan het langste eind gevolgd door Eljanov uit Oekraïne en de Fransman Libeszweski. In het sterk bezette Quatar
Open aan het eind van het jaar deelden Carlsen en Yu de eerste plaats.
Een lucratieve overwinning was er
voor Nakamura in Las Vegas. Hij won
het Millionaire Chess toernooi met
100.000 dollar als hoofdprijs.
In het k.o. toernooi om de World Cup
won de Rus Karjakin de finale van zijn
landgenoot Svidler. In de halve finale
klopten zij respectievelijk Eljanov en
Giri. Evenals de Grand Prix winnaars
plaatsten beide finalisten zich voor het
kandidatentoernooi in 2016. Op basis
van hun rating was dit ook het geval
voor Giri en Topalov. Natuurlijk is ook
Anand, de verliezende uitdager uit de
voorgaande wk match, dan van de
partij, en ook Aronian die de wildcard
namens de organiserende instantie
kreeg toebedeeld.
Bij het wk rapid in Berlijn prolongeerde
Carlsen zijn titel. Nepomniachtchi
(Rusland) en Radjabov (Azerbadjaan)
legden beslag op de plaatsen twee en
drie. De wereldkampioen verspeelde
zijn titel bij het snelschaak. Hier was
het podium voor de Rus Grischuk, de
Fransman Vachier-Lagrave en de Rus
Kramnik.

Bij de toppers van de toekomst, wk junioren onder de 20, in Khanty-Maniysk
in Rusland zegevierde bij de jongens
de Rus Antipov. Bij de meisjes was
Buska uit Oekraïne de beste.
Anna Muzychuk ook al uit Oekraïne
werd de nieuwe wereldkampioene
schaken. In de finale klopte zij de Russin Natalija Pogonina met 2½-1½. Titelverdedigster Hou Yifan uit China kon
vanwege verplichtingen niet van de
partij zijn.
Bij het EK was Evegenity (Rusland)
het sterkste bij de mannen gevolgd
door Navara (Tsjechië) en Bartel
(Polen) en bij de vrouwen waren de
eerste plaatsen voor Zhukova (Oekraïne), Batsiashvili (Georgië) en
Kashlinskaya (Rusland).
Een tweekamp tussen de voormalige
toppers Kasparov en Short (‘Battle of
legends’) werd door de oud-wereldkampioen met 8½-1½ gewonnen
Op het EK voor landenteams in Reijkjavik zegevierde Rusland zowel bij de
mannen als de vrouwen. Bij de mannen werden Armenië en Hongarije
tweede en derde en bij de vrouwen
werden dit Oekraïne en Georgië.
De Europese kampioen, lang toonaangevend in de schaakwereld, verliest internationaal echter steeds meer terrein
aan China. Een confrontatie tegen een
mannen en vrouwenteam uit China
eindigde in een 29-21 zege voor
China. Ook in een onderling toernooi
tegen spelers uit India, eveneens een

4

land in opkomst, zegevierden de Chinezen (18-14).
Siberia uit Rusland (Kramnik, Aronian,
Grischuk, Li Chao, Wang Yue, Korobov, Kokarev, Bocharov) veroverde de
Europa Cup voor clubteams.
De top 10 van de FIDE ratinglijst per 11-2016 met tussen haakjes de posities
begin 2015: 1. Carlsen 2844 (1), ), 2.
Kramnik 2801 (8), 3. Giri 2798 (7), 4.
Aronian 2792 (6), 5. Nakamura 2787
(9), 6.Caruana 2787 (2), 7.Vachier-Lagrave 2785 (13), 8. Anand 2784 (5), 9.
Topalov 2780 (4), 10. So 2773 (10).
Verdwenen uit de top 10: Grischuk (3).
In Nederland ging de titel voor de
vierde maal naar Anish Giri. Titelverdediger Loek van Wely eindigde nu als
nummer twee. Anne Haast prolongeerde haar titel bij de vrouwen. Beide
kampioenen veroverden eveneens het
rapidkampioenschap. Bij de A-jeugd
werd Hing Ting Lai uit Amstelveen
kampioen en bij de meisjes ging de
titel naar de voor Rotterdam uitkomende Haagse Anna-Maja Kazarian.
Ook bij het internetschaak kon Loek
Van Wely zijn titel niet prolongeren. In
de finale werd hij verslagen door Benjamin Bok.
Bij de Nederlandse toernooien een
prima gedeelde tweede plaats voor
Giri in het door Carlsen gewonnen
Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee.
Van Wely eindigde als nummer voorlaatst. In de door de Chinees Wei gewonnen B-groep was Robin van
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Kampen met een vierde plaats de
beste Nederlander. Winnaars bij de
andere belangrijke toernooien waren
Jordan van Foreest samen met Sundan Shyam uit India van het Schaakfestival Groningen, Dimitri Reinderman
van het NK Open, Baadur Jobava (Georgië) van het Hogeschool Zeeland
toernooi in Vlissingen, Abijeet Gupta
uit India van het Hoogeveen Open en
de Britse kampioen David Howell van
het negende Leiden Chess Tournament.
In de internationale toernooien timmerde Giri behoorlijk aan de weg.
Tweede plaatsen in St. Louis en Bilbao, een derde plaats in Londen met
evenveel punten als de winnaar, en
vierde in Stavanger. Voorts nog een
halve finale plaats in het toernooi om
de World Cup. Hij klom naar de derde
plaats op de wereldranglijst en plaatste
zich op basis van zijn rating voor het
kandidatentoernooi in 2016. Erwin
L’Amie won het Open toernooi van
Reijkjavik.
Geen hoofdrol voor de Nederlanders
op het EK in Jeruzalem. Het beste resultaat, plaats 46, was voor Robin van
Kampen, Benjamin Bok werd 72e en
David Klein 108e van de 250 deelnemers.
Bij het wk voor junioren werden Jordan
van Foreest en Benjamin Bok zevende
en achtste. Bij het wk jeugd geen topposities voor de Nederlandse vertegenwoordigers. Bij het EK werd
Anna-Maja Kazarian kampioene en
Maaike Keetman vierde bij de meisjes
tot en met 16 jaar. Cathelijne Sanders
werd vierde bij de meisjes tot en met
18 jaar. Bij de jongens was het beste
resultaat voor Robby Keslishvili met
een vierde plaats bij de groep tot en
met 14 jaar.
Bij het EK voor landenteams eindigde
Nederland als negende bij de mannen
en vijftiende bij de vrouwen. Voor
Anna-Maja Kazarian was er een bronzen medaille bij de vierde bord speelsters.
Charlois Europoort veroverde de
landstitel bij de clubteams. De bekercompetitie werd gewonnen door HMC
Kalder uit Den Bosch.
Een grootmeestertitel was er dit jaar
voor Jordan van Foreest. Met 16 jaar
oud de jongste in de Nederlandse
schaakgeschiedenis. Dat bracht het
aantal actieve Nederlandse grootmeesters op 33. Robin van Kampen
beëindigde na drie jaar zijn bestaan
als beroepsschaker. Anish Giri werd

voor de vierde maal uitgeroepen tot
Schaker van het jaar en Robby
Keshvilli werd gekozen tot Talent van
het jaar. In augustus overleed eindspelspecialist Jan van Reek. De
NVSG, Nederlandse Schaakvereniging
van Visueel gehandicapten, vierde het
50-jarig bestaan en de Eindhovense
Schaakvereniging werd 100 jaar.
De top tien van de KNSB ratinglijst per
1-11-2015 (Nederlandse nationaliteit)
met tussen haakjes de posities per 111-2014: 1. Giri 2794 (1), 2. Sokolov
2638 (niet op ratinglijst), 3. Van Wely
2625 (3), 4. L’Ami 2609 (6), 5. Van
Kampen 2608 (4), 6. Tiviakov 2604 (2),
7. Smeets 2602 (5), 8. Stellwagen
2601 (7), 9. Bok 2597 (8), 10. Spoelman 2577 (11). Verdwenen uit de top
10: Timman (9) en Reinderman (10).
Giri was eind 2015 de enige Nederlander in de top 100 van de FIDE ranglijst.
Bij de RSB prolongeerde Rick Lahaye
(Spijkenisse) zijn kampioenstitel. Net
als vorig jaar won bij de A/B jeugd een
meisje de kampioenstitel, nu AnnaMaja Kazarian van SO Rotterdam. De
clubtitel bij de achttallen ging naar Rokado uit Nieuw-Beijerland. Bij de viertallen wonnen De Willige Dame,
Hendrik Ido Ambacht, Onesimus en
RSR Ivoren Toren (2x). De RSB beker
werd opnieuw gewonnen door CSV uit
Capelle aan de IJssel. Bij de jeugd
heerste ook dit jaar de Klim-Op uit Capelle aan de IJssel. Zij wonnen zowel
het jeugdclubkampioenschap in de C-,
D- als E-categorie en waren eveneens
weer de sterkste in de strijd om de
Groene Hart Cup.
In juni beëindigde Ab Scheel zijn functie als webmaster van de RSB website. Een maand later openbaarde zich
een ongeneeslijke ziekte waaraan hij
op 1 december overleed. De RSB
website werd vernieuwd en startte met
ingang van het nieuwe seizoen met
wisselende webmasters.
De viertallencompetitie kreeg een
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nieuwe structuur. Er kwam een aparte
divisie voor teams met een gemiddelde rating boven de 1500.
Het ledenaantal bedroeg per 1 augustus 2015 1172 seniorleden en 523
jeugdleden. Dat was vrijwel gelijk aan
vorig jaar (1174/528).
Bij De IJssel ging de clubtitel naar
Léon Jacobse. Na een spannende
slotfase bleef hij titelverdediger Pim te
Lintelo met een geringe puntenvoorsprong de baas. De familie Evengroen
heerste op het 4e lustrum van het
VINK Top 12 toernooi. Henk-Jan prolongeerde zijn titel en vader Jan eindigde als tweede. Met een derde en
een vierde plaats boekten Léon Jacobse en Pim te Lintelo een prima resultaat. Ook bij de runners-up succes
voor een Evengroen, hier zegevierde
Bernard. De top 12 winnaar was eveneens de sterkste in het 50e toernooi
om De Zilveren Dame. De Hoekveldtrofee werd een prooi voor Arie Macdaniël sr. In de strijd om de k.o.-beker
zegevierde Pim te Lintelo en Léon Jacobse werd rapidkampioen.
Nummer een op het invitatietoernooi
aan het eind van 2015 was het gelegenheidstrio Wim Mulder, Stefan en
Tobias Lipschart.
Het eerste team van De IJssel handhaafde de positie in de 1e klasse. Een
prima prestatie gezien het vertrek van
twee spelers. Het tweede team ontsnapte ternauwernood aan degradatie,
maar startte het nieuwe seizoen met
vier overwinningen op rij. Met ook een
viertal in de nieuwe eerste divisie
startte De IJssel het seizoen 2015/16
met drie viertallen. In het RSB bekertoernooi 2014/15 sneuvelde het viertal
van De IJssel in de tweede ronde
tegen Krimpen a/d IJssel.
De jeugdcompetitie eindigde met vier
deelnemers met Joppe in ’t Veld als
nummer één. Het nieuwe seizoen
werd ingezet met extra aandacht voor
het jeugdschaak. Mede dankzij initiatieven van Casper de Pijper, na het
vertrek van Arie Macdaniël jr de motor
achter het jeugdschaak, konden aan
het eind van het jaar weer een aantal
nieuwe jeugdleden worden ingeschreven. Ook het schoolschaak werd met
financiële steun van de gemeente
Zuidplas gecontinueerd.
Teus Boere werd bij de start van het
nieuwe seizoen benoemd tot erelid.
Voor Ton van Smirren en Menno van
Dijk waren er oorkondes ter gelegenheid van hun 100e RSB wedstrijd voor
De IJssel. (Aad)
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weer gezelligheid troef op het invitatietoernooi
Het werd weer een gezellige schaakavond en dat is zo als altijd het doel
van het invitatietoernooi dat de laatste
jaren daarom ook wel met de naam invitatie/gezelligheidstoernooi wordt aangeduid en derhalve zijn naam eer
aandeed. Het aantal gasten was in
vergelijk met voorgaande jaren wat
mager. Vaste deelnemers zoals de
Vinken en een groot deel van de Evengroen familie konden om uiteenlopende redenen niet van de partij zijn.

De organisatoren, Gerard van der
Wouden en Léon Jacobse, hadden net
genoeg deelnemers om negen min of
meer gelijkwaardige teams te formeren. Zeven speelronden met voor ieder
een bedenktijd van 10 minuten per
partij beslisten vervolgens welk trio als
eerste een gang naar de prijzentafel
mocht maken. Net als vorig jaar trokken vader en zoon Lipschart weer aan
het langste eind. Ditmaal met steun
van Wim Mulder. Zij kregen alleen klop

van het trio Jacobse/vdWouden/Rietveld, de nummer drie in de eindrangschikking, en tegen
vdPavoordt/Boonstra/Twigt werd het
een gelijkspel. Het winnende trio van
twee jaar terug, In ’t
Veld/Uitenbroek/Boere, verloor de onderlinge wedstrijd en ook zij moesten
in de nummer drie hun meerdere erkennen, maar bleven hen dankzij een
hoger aantal bordpunten net voor.
(Aad/Léon)

Hieronder de volledige uitslag met de onderlinge resultaten.

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

teams
Wim Mulder, Stefan en Tobias Lipschart
Sjaak in 't Veld, Teus Boere en Nanne Uitenbroek
Leon Jacobse, Gerard vd Wouden en Bastiaan Rietveld
Jan Evengroen, Aad vd Meer en Ton van Smirren
Arie Sr, Arie Jr en Christiaan Macdaniël
Hans Lodeweges, Lotte vd Wouden en Casper de Pijper
Frank vd Pavoordt, Leen Boonstra en Neal Twigt
Pim te Lintelo, Rien Duine en Lucas Vervoort
Mick vd Berg, Aad vd Berg en Richard van Lent

1
xx
½
2
1
1
½
1½
0

2
2½
xx
2
1
½
1

3
1
1
xx
2½
2
1
1

½

4
2
2
½
xx

1
1½
1

5
2
2½
1

6
2½
2
2

xx
2

1
xx
1½
1
½

1
½

7
1½

8
3

9
2½

2
2
1½
xx
½
2

1½
2
2
2½
xx
1

2
2½
2½
1
2
xx

b
b
b
b
b
b
b

mp
11
10
10
9
8
7
6
5
4

bp
15
11
9½
10
9
11
8½
6
5½

b=bye, gewaardeerd met 2 mp

De winnaars, op de voorgrond Wim Mulder tegen Jan Evengroen
met naast hem Tobias en Stefan Lipschart.

Nummer twee, vlnr Nanne Uitenbroep, Teus Boere en
Sjaak in ‘t Veld.

k.o.-bekertoernooi van start zonder verrassingen
De eerste ronde in het k.o.-bekertoernooi leverde geen verrassingen, wel een aantal spannende partijen. Stefan Lipschart was tegen Teus Boere lang de bovenliggende partij, maar een ingesloten toren
en vervolgens kwaliteitsverlies deed de kansen keren. Met een mooi mat haalde Teus de winst binnen.
Bij Casper de Pijper tegen Aad van der Meer bleef de strijd lang in evenwicht. Een pionneneindspel met
elk een licht stuk leek af te koersen op remise. Dat zou twee beslissende snelschaak partijtjes betekenen en daar had Casper geen
trek in. Hij probeerde winst te forceren maar kreeg toen het deksel op zijn neus. Gerard van der Wouden zette Sjaak in ’t Veld de
duimschroeven aan. Dat had echter pas succes na een slechte zet van Sjaak die hem twee pluspionnen opleverde. Daarna kwam
Sjaak er niet meer aan te pas. Bij Bastiaan Rietveld tegen Ton van Smirren veel spektakel op het bord. Blunders over en weer zorgden voor een attractieve strijd waarin Bastiaan uiteindelijk aan het langste eind trok. Een snelle winst was er voor Aad van den Berg.
Hij profiteerde optimaal van een openingsblunder van Panc Vink die een volle toren opleverde.
Frank van de Pavoordt tenslotte maakte korte metten met Neal Twigt. De tegenstanders van Wim Mulder en Arie Macdaniël lieten het
afweten en zij gingen derhalve zonder te spelen naar de volgende ronde. Dat gold eveneens voor Rien Duine die had vrijgeloot.
De partijen tussen Leen Boonstra/Frank Visser, Léon Jacobse/Mick van den Berg en Frans Dubois/Hans Lodeweges staan nog op het
programma. (Aad)
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100 rsb-wedstrijden voor ‘de buitenpost uit sassenheim’
Menno van Dijk werd aan het begin
van het seizoen 1994/95 lid van De IJssel. De vriend, en toen ook collega, van
Gerard van der Wouden vond het leuk
om voor De IJssel mee te spelen in de
achttallencompetitie van de RSB. Zijn
woonplaats, Sassenheim, stond een
uitgebreide deelname aan de interne
clubwedstrijden in de weg, al was en is
hij ook daar af en toe present. Vaker
doet hij dat echter bij de Sassenheimse
Schaakclub in zijn woonplaats. Ook zijn
werk met veel nachtdiensten was jarenlang een belemmering. Alle teamwedstrijden in een seizoen meespelen
lukte vrijwel nooit. Soms waren het er
maar een paar per seizoen. Dat is dan
ook de reden dat het meer dan twintig
jaar duurde voor hij voor de honderdste
keer achter het bord zat. Dat was het
geval in de wedstrijd van De IJssel 2
tegen Ridderkerk 1 op 12 oktober 2015
tegen Raymond de Moré.
De eerste wedstrijd was de elfde van
de elfde in 1994 met De IJssel 1 in een
met 6-2 gewonnen wedstrijd tegen
Reeuwijk 2. Aan bord vier speelde hij
remise tegen Albert-Jan Wagensveld.
‘Menno’s debuut leidde nog tot enig tumult toen hij een eindspel met toren

tegen paard tot winst probeerde te voeren. De Reeuwijkers verdachten hem
ervan gebruik te willen maken van de
tijdnood, waarna Menno zich de sportiefste toonde door eveneens remise
overeen te komen,’ meldde het verslag
in IJsselschaak 25.
Bij die 100 wedstrijden zijn ook meegeteld de drie onreglementaire wedstrijd
In het seizoen 1996/97. In dat seizoen
speelde Menno eveneens voor zijn
club uit Sassenheim in de Leidse
Schaakbond. Dat bleek toen volgens
het RSB competitiereglement destijds
niet toegestaan en de toen al door hem
gespeelde wedstrijden werden door de
RSB verloren verklaard. Een feit dat
later de aanleiding was tot aanpassing
van het RSB reglement.
In 1997/98 maakte hij deel uit van het
kampioensteam van De IJssel 1. Een
kampioenschap wat de opmars van De
IJssel naar de top van de RSB competitie inluidde. Door de versterkingen
aan de top verhuisde Menno in 1999
naar De IJssel 2. Daarmee veroverde
hij in het seizoen 2001/02 het kampioenschap waarmee De IJssel 2 voor
het eerst de tweede klasse RSB
haalde. Een memorabel feit was de
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overwinning van Menno als invaller
voor De IJssel 1 op 14 maart 2005 in
de wedstrijd voor de promotieklasse
tegen SO Rotterdam 3. Hij profiteerde
optimaal van een mishit van tegenstander Gerard Kastelein en dat betekende
dat De IJssel 1 de wedstrijd tegen de
kampioenskandidaat met 5-3 won.
Van de 100 wedstrijden speelde Menno
er 20 voor De IJssel 1 en 80 voor De
IJssel 2 met een score van respectievelijk 10 en 38 punten. Verdeeld naar
RSB klasse: 2 voor de promotieklasse,
56 voor de 2e klasse en 42 voor de 3e
klasse.
Als waardering voor zijn sportieve prestaties werd aan hem begin 2016 een
oorkonde uitgereikt. (Aad)
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de ijssel V2 favoriet voor de titel
Met een teamrating van bijna 1480
blijft De IJssel V2 maar net onder de limiet van 1500. Van de tegenstanders
hebben alleen de teams van De Willige Dame en Onesimus een vergelijkbare teamrating. Die wedstrijden tegen
die twee teams staan nog op het programma. Beide teams verspeelden
echter al punten en dat deed De IJssel
niet. Hieronder het relaas van drie
overwinningen.

bleek het enige, halfje. Hij kwam in zijn
partij tegen de penningmeester van de
RSB in de opening een pion achter en
had bovendien weinig ruimte voor zijn
stukken. Het lukte hem echter zijn positie wat te verbeteren en ook de pion
weer terug te veroveren. Bij de toen
gelijkwaardige stand besloot hij tot een
remiseaanbod en daar ging zijn tegenstander mee akkoord. Panc koos voor
de aanval en dat ging hem goed af.
Het resulteerde in kwaliteitswinst en
een sterke vrijpion op de zevende rij.
De definitieve winst kostte nog wat zetten, maar was onvermijdelijk. Frans
leek met een gelijke stand op het bord
met voor beiden twee torens en een
paard en zestal pionnen af te steven

overtuigende winst tegen
krimpen a/d ijssel
Het tweede viertal speelde op 3 november hun eerste wedstrijd tegen
Krimpen aan den IJssel V1. Teus tekende voor het eerste en, zo later
1.
2.
3.
4.

De IJssel V2
Rien Duine
Frans Dubois
Teus Boere
Panc Vink

1477
1602
1385
1451
1468

-

ook forse winst tegen erasmus

De IJssel V2
Rien Duine
Frans Dubois
Teus Boere
Panc Vink

1477
1602
1385
1451
1468

-

benauwde zege tegen concurrent dordrecht

Dordrecht V2
Anton van Bokhoven
Rick Jelier
Henk Barends
Gilian Liemburg

1286
1306
1370
1386
1082

3½
1
1
½
1

Erasmus V2
Peter Hurkmans
Jan Bruinsma
Carel Keller
Peter Ruimschoot

1292
1329
1253
1451
1136

-

De IJssel V2
Rien Duine
Aad vd Meer
Sjaak in 't Veld
Frans Dubois

1496
1602
1417
1582
1385
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-

½
0
0
½
0

de angel uit de aanval en werd al snel
tot remise besloten. Rien zette zijn tegenstander met een aanvalsstelling
fors onder druk. Lange tijd wist deze
echter de juiste verdediging te vinden.
Daarvoor had hij ook beduidend minder bedenktijd nodig dan Rien. In zijn
laatste kwartiertje blies Rien die verdediging echter op en ook hier ging vervolgens het punt naar De IJssel.
(AadvdM/Aad)
3½
1
1
½
1

den.
Dat bleek achter de borden geenszins
het geval. Aad kwam in moeilijkheden
door een tot de zevende rij opgestoomde pion. Toen echter onder de
druk zijn verdedigingsloper sneuvelde,
was het over. Frans had een stabiele
tegenstander, geen wilde acties dus op
het bord. Na het nodige afruilwerk resteerden een stelling met ieder vijf pionnen en de koning. Meer dan remise
zat er vervolgens niet in. Sjaak had
ook stevige tegenstand, maar wist in

De kopman Sjaak in ’t Veld van het
derde viertal als invaller voor de verhinderde Teus Boere en Aad van der
Meer, eveneens van team 3, voor
Panc Vink betekende geen verzwakking voor De IJssel V3 in de wedstrijd
tegen medekoploper Dordrecht V2 op
15 december. De gemiddelde teamrating bleef nog net onder de reglementaire 1500 grens. Dat zou dus een
gemakkelijke overwinning moeten wor1.
2.
3.
4.

1296
1245
1234
1376
1328

zame koning gevangen in aftrekschaak midden op het bord leidde tot
stuk en kwaliteitswinst. Toen hij een
stuk verspeelde werd het wat lastiger,
maar de winst kwam er niet door in gevaar. Teus had het lastig. Zijn tegenstander kwam een pion in het voordeel
en kreeg bovendien een door torens
bezette open lijn. Het lukte Teus om,
na ruil van een toren, het gevaar op de
open lijn in te dammen. Daarmee was

De eerste wedstrijd werd met 3½-½
gewonnen en dezelfde uitslag kwam
op 23 november op het formulier voor
de wedstrijd tegen het Rotterdamse
Erasmus. Van het viertal tekende Panc
voor de mooiste partij van de avond.
Met een schijnoffer creëerde hij een
venijnige aanval die zijn tegenstander
niet wist te pareren en dus 1-0. Ook bij
Frans ging het crescendo. Een een1.
2.
3.
4.

Krimpen a/d IJssel V1
Theo Heukels
Leo Koot
Peter de Weerd
Arie de Kwant

op remise. Die remise werd tweemaal
aangeboden maar door zijn tegenstander geweigerd. Dat bleek niet verstandig, want Frans wist een pion te
verschalken en kreeg na afruil van
paard en torens een winnend pionneneindspel op het bord. Als laatste was
toen Rien nog bezig zijn partij met
twee in de opening veroverde pluspionnen binnen te halen. Door sterk verdedigend spel van zijn tegenstander
kostte dit de nodige moeite. Maar de
inmiddels ver opgerukte pionnen
gaven ook hier de doorslag. Eindstand 3,5-0,5 en dat was beduidend
beter dan vorig seizoen toen er tweemaal met 1½-2½ werd verloren.
(AadvdM/Aad)

-

½
0
0
½
0

het middenspel een pion te veroveren.
Hoe meer er van het bord ging hoe
sterker die pion. Hij won en dus werd
de stand was 1,5-1,5. Het eindresultaat bij Rien was derhalve beslissend
voor de teamuitslag, Hij had de nodige
problemen, maar hield de stelling complex. Bij een verkeerde afruil won hij
een stuk en de winst was toen verder
een technische kwestie. Ondanks een
surplus aan rating een benauwde
overwinning. (Rien/Aad)
1½
0
1
0
½

-

2½
1
0
1
½
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stand 2e divisie C:

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

De IJssel V2
Dordrecht V2
De Willige Dame V2
Onesimus V2
Erasmus V2
Krimpen a/d IJssel V1

mp

bp

1

2

6
4
4
2
2
0

9½
7
7
5½
3½
3½

x
1½

2½
x
1
1½

½
½

3

4

3
x
1½
½

2½
2½
x
1½

5

6

3½

3½

3½
x
1½

2½
2½
x

wim van vuuren overleden
Op 11 december j.l. is in Waddinxveen
op 90-jarige leeftijd Wim van Vuuren
overleden. Jarenlang was hij lid van de
Waddinxveense Schaakvereniging,
maar daarnaast ook een aantal jaren
van De IJssel (1990-1994, 20072010). Hij speelde voor De IJssel 47
wedstrijden voor de RSB-clubcompetitie en daarnaast nog 9 voor de bekercompetitie. In 1991 werd hij
clubkampioen van De IJssel. Ook
maakte hij deel uit van het team dat in
1992 de finale om de RSB-beker bereikte.
Bekendheid genoot hij toen ook van-

wege zijn anti-rook lobby (IJsselschaak 12: ‘Waar rook is, is Van Vuuren’), in die jaren een hot item. Tijdens
zijn tweede IJsselperiode werd aan
hem, dankzij initiatieven van De IJssel,
de KNSB erespeld van de KNSB uitgereikt. Een onderscheiding normaal toegekend bij een 50-jarig lidmaatschap,
maar in 1992, tijdens zijn eerste lidmaatschapsperiode, een onbekend feit
voor het IJsselbestuur. Dat kon bij zijn
65-jarig lidmaatschap in 2007 worden
goedgemaakt.
Van hem winnen was een hele opgave. ‘Wimpie Beton’ aldus Gerard van
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der Wouden
in IJsselschaak 22 bij
een analyse
van Wim’s
schaakstijl.
Wim was ook
iemand met
een uitgesproken mening en weinig
bereidheid tot concessies of bekennen
van zijn ongelijk. Een zijn inziens onjuiste toepassing van de reglementen
leidde dan ook na een uitgebreide
briefwisseling tot de beëindiging van
zijn lidmaatschap in 2010. (Aad)
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goed debuut van de ijssel V1
De viertallencompetitie had lang het
imago van een competitie voor zwakkere schakers. Dat was nooit de opzet
van het initiatief van De IJssel, maar
werd het wel in de praktijk. Regelmatig
werd op RSB vergaderingen daarom
door De IJssel gepleit voor meer structuur in de viertallencompetitie waardoor het ook voor sterkere schakers
interessanter zou worden. De gewenste competitie met een promotieen degradatieregeling kwam er niet,
maar wel een extra divisie voor teams
met een gemiddelde rating boven de
1500. Gezien de inspanningen van De
IJssel werd verwacht dat wij met een
sterk team van de partij zouden zijn.
En dat lukte, inmiddels werden twee
1.
2.
3.
4.

De IJssel V1
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Wim Mulder
Gerard vd Wouden

1783
1894
1778
1768
1692

ongelukkige start tegen
onesimus
Voor De IJssel was de aftrap op 9 november tegen het Rotterdamse Onesimus. Léon kwam met groot voordeel
uit de opening. Hij kreeg veel ruimte
voor aanvallende stukken en dat werd
al snel met een winstpunt verzilverd.
Het omgekeerde was het geval bij
Wim, die zijn eerste wedstrijd voor een
IJsselteam speelde. Bij hem ging er
juist in de opening veel mis en dat
werd er gaande de partij niet beter op.
Er sneuvelde een stuk en daarna was
-

mat in 11 velt rsr ivoren toren

RSR Ivoren Toren V1
Michael Fung
Arend Bongers
Paul Dekker
Arrian Rutten

1799
1912
1841
1717
1726

fortuinlijke nipte winst tegen
spijkenisse

Het eerste viertal van De IJssel miste
op 4 januari tegen Spijkenisse kopman
Léon Jacobse die moest aantreden in
het bekerteam. Voor hem speelde nu
Mick van den Berg. Ook bij de tegenstander ontbrak echter de eerste bordspeler. Het team bestond nu uit één
speler van Spijkenisse 3 (1e klasse)
en drie van Spijkenisse 4 (2e klasse).
Qua rating was De IJssel duidelijk favoriet.
Achter de borden bleef de strijd echter,
zeker in de beginfase, in evenwicht. Alleen bij Wim viel een duidelijke plus te
noteren. Gerard was echter degene
die het eerste punt scoorde. Bij een
stand met elke vijf pionnen, torens en
de dame ging zijn tegenstander in de

Onesimus V1
Marcel vd Linden
Marcel Tillemans
Clement v. Eijsden
Ruud Neumeijer

1752
1806
1794
1772
1635

1½
1
0
0
½

toen werd er tot remise besloten. Wim
had intussen een mooie aanval opgezet. Zijn open lijn was duidelijk beter
dan die van de zwartspeler. Er werd
een stuk gewonnen en niet veel later
haalde Wim de overwinning binnen.
Léon had het voordeel van het loperpaar, maar met twee zwarte torens op
de eerste rij werd het wel zorgvuldig
spelen. Uiteindelijk werd er een pionnetje gewonnen en gaf een stukoffer
de doorslag. Zwart nam het offer aan
en toen bleek het, tot verbazing van

Na een ongelukkige start was er op
4 december extra motivatie om deze
keer wel punten te pakken. Des te
meer omdat een maand geleden ons
achttal ook al op het nippertje had verloren van RSR Ivoren Toren. De strijd
ging redelijk gelijk op, de eerste uitslag
was dan ook een remise. Gerard was
een pionnetje achter geraakt, maar dit
was leverde zijn tegenstander wel een
geïsoleerde dubbelpion op. Daarnaast
begon ook de tijd een rol te spelen en
1.
2.
3.
4.

het vechten tegen de bierkaai. Op de
twee overige borden ging het gelijk op.
Gerard wilde fors in de aanval, maar
kreeg daarvoor weinig gelegenheid. Hij
moest zorgvuldig manoeuvreren om
niet in het nadeel te komen. Het bleef
bij wat tijdvoordeel en dat was in de
slotfase niet meer doorslaggevend
voor meer dan remise. Een al of niet
gunstig resultaat hing vervolgens af
van de partij van Frank. Die was een
paar pionnetjes achter geraakt maar
had daarvoor wel wat aanvallende
compensatie. In de slotminuten met
voor beiden nog weinig bedenktijd ging
het echter compleet mis. (Aad)

van de drie wedstrijden gewonnen,
een goed debuut derhalve. Hieronder
het relaas van die eerste wedstrijden.

-

De IJssel V1
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Wim Mulder
Gerard vd Wouden

1783
1894
1778
1768
1692

fout wat een toren kostte. De winst
was toen geen probleem meer. Vervolgens trok ook Mick aan het langste
eind. Hij kwam een pion voor en nadat
hij vervolgens zijn stukken in een
goede positie had gemanoeuvreerd
kon hij met zijn sterke centrumpionnen
beslissend doorstoten. Minder goed
verging het Frank. Die wikkelde af
naar een toreneindspel met elk een
licht stuk. Zijn lichte stuk, een paard,
kwam echter behoorlijk buitenspel te
staan. Een eenzame randpion bleek
moeilijk te verdedigen en moest worden ingeleverd. Met setun voor de koning voor de pionnen in het centrum
werd toch nog een remisestand bereikt. Dat werd het echter niet, na een
blunder werd hij midden op het bord
mat gezet. Inmiddels had Wim zijn
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-

2½
0
1
1
½

sommige omstanders, geforceerd mat
in 11 te zijn (zie partij). Frank had de
hele avond zorgvuldig verdedigd tegen
een ver opgerukte vrijpion. Die aanval
had zijn tegenstander wel erg veel
denktijd gekost. Met nog 20 seconden
op de klok ging hij in een penning
staan waardoor alle zware stukken van
het bord geruild werden. Een gelijk
eindspel was het resultaat en er werd
dan ook tot remise besloten. Daarmee
kwam de uitslag op 3-1. (Léon)
1
0
½
0
½

-

3
1
½
1
½

winstkansen niet kunnen verzilveren.
Met ver opgerukte pionnen gesteund
door torens tegen een verzwakte koningsstelling leek hij lang op weg naar
de winst. Ergens ging het echter behoorlijk mis en verdween het voordeel
als sneeuw in de zon. Zijn tegenstander kwam zelfs in het voordeel en Spijkenisse leek af te koersen op een
gelijkspel. Het werd spelen op valletjes
waarbij ook de krimpende bedenktijd
een rol ging spelen. Ook zijn tegenstander raakte vervolgens het spoor
bijster en na circa 80 zetten ging hij in
op ruil van de laatste toren waarna
Wim met zijn laatste stuk de laatste
pion van het bord sloeg en met K+L
tegen K de remise een feit was. (Aad)
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1.
2.
3.
4.

De IJssel V1
Frank vd Pavoordt
Wim Mulder
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg

1751
1778
1768
1692
1764

-

Spijkenisse V1
Richard Koopman
Peter Leentvaar
Karel vd Burg
Frank Buijck

1638
1766
1522
1613
1632

2½
0
½
1
1

-

1½
1
½
0
0

stand na drie speelronden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erasmus V1
De IJssel V1
Onesimus V1
RSR Ivoren Toren V1
Dordrecht V1
Fianchetto V1
Spijkenisse V1

w
3
3
3
3
2
2
2

mp
4
4
4
2
2
2
0

bp
7
7
6½
6
4
3½
2

1
x

2
x
2½
1

2½
1½
1

3
1½
1½
x

4
2½
3

5

6
3

7
2½

1½
x
½

3½
x

2½
1½

3½
x

½

x

Léon Jacobse - Michael Fung
1.e4 c5 2.f4 g6 3.Pf3 Lg7 4.Lc4 e6
5.Pc3 Pe7 6.Lb3 Pbc6 7.0–0 d5
8.d3 0–0 9.De1 Pd4 Om het loperpaar te behouden ruil ik hier het
paard, als zwart met de pion terugslaat maakt dit meteen het centrum
wat meer open. 10.Pxd4 cxd4
11.Pe2 dxe4 12.dxe4 d3 De zwarte
d-pion is moeilijk goed te verdedigen, dus opspelen nu het nog kan
zonder pionverlies is het juiste plan
13.Pc3 b6 14.cxd3 Dxd3 15.Tf3
15. f5 is een interessante optie
omdat Pe7 niet gedekt staat, maar
ik besluit het hier toch maar iets rustiger aan te doen. Zwart ziet geen
beter veld voor de dame dan weer
helemaal terug naar d8. 15...Dd8
16.Le3 Lb7 17.Th3 Pc6 18.e5 De7
19.Lf2 Pb4 Mijn lopers hebben duidelijk meer ruimte dan de zwarte.
Zwart wil hier iets aan veranderen,
al was a5 waarschijnlijk een beter
veld voor het paard 20.Pe4 Lxe4
21.Dxe4 Ruilen is onontkoombaar,
maar nu ben ik wel degene met het
sterke loperpaar. 21...Tfd8 22.Kf1
22. Lh4 is niet goed vanwege Dc5+,
maar Kf1 was echter wel erg optimistisch. Beter was a3 om het
paard de open lijn te laten blokkeren of Kh1. 22…Df8 23.Lh4 Td7
24.La4 Tc7 25.a3 Pd5 26.Le1 Tac8
27.Lb3 Dc5 Hier zit ik een beetje te
prutsen, de zwarte torens hebben
elke keer net genoeg ontsnappingsmogelijkheden en zwart krijgt zelfs
de kans om al zijn zware stukken
op de open lijn te parkeren. 28.Td1
Db5 29.Thd3

dan 35 ... Lc5+. Ik heb duidelijk
beter gekeken en besluit mijn koning naar voren te spelen om uit te
lokken dat zwart de loper pakt. Om
een voor mij onduidelijke reden
heeft Fritz overigens een sterke
voorkeur voor 36. Kg3. De beste tegenzet in beide gevallen is 36 ...
Dxd3+, maar de in de partij gespeelde zet maakt het einde een
stuk spectaculairder. 36...Txe1? Op
dit moment begon Gerard, die al
een halfje binnengehaald had, wat
nerveus te kijken. Toch is het vanaf
hier geforceerd mat...
29…Tc1 moeilijk te vinden achter
het bord, maar met 29...Tc4 30.Lxc4
Txc4 31.Txd5 exd5 32.Txd5 Txe4+
33.Txb5 Txf4+ 34.Kg1 kan zwart afwikkelen naar een gelijk toreneindspel. 30.T1d2 Nu kan T1c4 nog
steeds, om dat te voorkomen had ik
beter torens kunnen ruilen. 30...Ta1
31.Lxd5 Tcc1 32.Te2 exd5
33.Dxd5 Da6?? Dames ruilen is
misschien onaantrekkelijk met een
pion achter, maar was hier wel veel
beter geweest. In combinatie met
de ver opgerukte e-pion blijkt de
witte dame dodelijk. 34.Kf2 meteen
34.e6 was hier beter, nu krijgt zwart
alsnog de kans om dames te ruilen,
als hij 34 ... Dc4 speelt. Het leek mij
verstandig om eerst uit de penning
te stappen, maar dit is niet noodzakelijk. 34...Lf8 35.e6 Lc5+ 36.Kf3
Zwart wil duidelijk proberen mijn
loper te winnen, als verdediging
was 35 ... Dc8 namelijk veel sterker
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37.exf7+ Kg7 38.De5+ Kh6
39.Dg5+ Kg7 40.f8D+! Lxf8
41.Rd7+ Kg8 42.Dd5+ Kh8
43.De5+ Kg8 44.De6+ Kh8
45.Df6+ Kg8 46.Df7+ Kh8
47.Dxh7# 1-0 (Léon)
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uit de media 1
Een schaker die de zaak flest, dat was begin
september goed voor een bericht op teletekst. Bron van het bericht was het Italiaanse
blad La Stampa. Ook diverse websites
maakten er melding van. Op het schaakfestival in Liguria produceerde de Italiaanse
schaker Riccardia een aantal opvallende uitslagen. Argwanende officials viel het op dat
hij op een ongewone manier met zijn ogen
knipperde en steeds zijn hand onder zijn
oksel hield. Via een metaaldetector werd
een soort slinger onder zijn overhemd ontdekt. Die slinger bevatte een kleine videocamera die verbonden was met een klein
doosje onder zijn oksel. Daarmee stond hij in
verbinding met iemand met een schaakcomputerprogramma die de zetten via Morse
codes terugzond. Door het knipperen met

zijn ogen werden de signalen ontcijferd.
Schaken de moeder der sporten? Je zou
het haast denken gezien de vergelijkingen
in de kranten. Bij voetbal is dat meer regel
dan uitzondering, maar het gebeurt ook bij
andere sporten. In het AD van 16 november
doet Thijs Zonneveld in de rubriek ‘Thijs
traint mee’ verslag van zijn bezoek aan
schermer Bas Verwijlen: ‘Verwijlen legt me
de basis van schermen uit. Lichtjes door
de knieën, dansend op de voeten, klaar om
toe te slaan zodra de tegenstander een
foutje maakt. Snel en kalm tegelijk, explosief en behoedzaam ineen. ,, Het is als
schaken met tweehonderd kilometer per
uur,“ zegt hij’. In het zelfde nummer ook een
verslag van Richard Avontuur over een volleybalwedstrijd van Nesselande uit Zevenhuizen waarin speler Richard Rademaker
een terugval in de tweede set uitlegt: ‘Ik ben
geen fan van de manier waarop wij sets beginnen. Wij zijn niet dominant. Wij willen te

veel investeren, maar je moet ook naar het
resultaat kijken. Als een balletje misschien
net niet goed is dan zeggen we in het begin
van de set te makkelijk: volgende keer
beter, bij 15-15 valt die goed. Daarmee verspelen wij al snel onze koningin en de torens, maar bedenken vervolgens te laat dat
we eigenlijk mat staan en hebben alleen
nog wat pionnen over. Ook als een balletje
misschien half is, moet je daar als aanvaller
het maximale proberen uit te halen. Je moet
zorgen dat de tegenstander je continu in de
gaten blijft houden, omdat je als aanvaller
altijd dreigend bent. We moeten, als het
ware, beter leren schaken.’
In de James Bond film From Russia with
love (1963) komt een bekende schaakscene voor waarin Bond’s tegenstander
Kronsteen op het punt staat het internationale schaaktoernooi van Venetië te winnen. De partij die wordt gespeeld is een
kopie van de koningsgambietpartij tussen
de Russische grotmeesters Spassky en
Bronstein uit het Russisch kampioenschap
in 1960. Merkwaardig is dat in de partij in
de film de pionnen op c4 en d5 ontbreken.
De reden was 40 jaar lang een mysterie totdat een BBC documentaire in 2002 onthulde dat de producenten ten onrechte
geloofden dat er een copyright bestond
voor schaakpartijen. (NIC 2015/7).
Halverwege het Europees landenkampioenschap in Reykjavik had Carlsen een half
punt uit drie partijen. Hij maakte met zwart
remise tegen de Deen Hansen en hij verloor met wit van de Armeniër Aronian en de
Zwitser Pelletier. Vooral die laatste nederlaag was schokkend. Nadat Carlsen in een
gelijke stand lang had geprobeerd iets uit
niets te halen, ontsnapte hem een gruwelijke blunder. Dat kostte hem een stuk. De
Noorse journalisten verkeren in shock en
wijden paginagrote artikelen aan het ondermaatse resultaat van de wereldkampioen,
die volgens hen in een diep dal is terechtgekomen. Zijn enorme voorsprong op de internationale ratinglijst is geslonken tot 29
punten en hij verloor dit jaar al tien klassieke partijen. Dat was hem sinds 2008 niet
meer overkomen. (Ligterink, Volkskrant
21/11). Uiteindelijk scoorde hij 3½ uit 7
tegen mensen die gemiddeld bijna 200 ratingpunten minder hadden dan hij.
De deelnemers aan het kandidatentoernooi
zijn: Anand (verliezend finalist 2014), Karjakin (winnaar wereldcup) Svidler (nr. 2 wereldcup), Caruana (nr. 1 FIDE Grand Prix),
Nakumaru (nr.2 FIDE Grand Prix), Topalov
(rating), Giri (rating), Aronian (wild card).
Een opvallende naam die ontbreekt is
Kramnik, op dit moment de nummer twee
op de FIDE ranglijst. Hij deed niet mee aan
de Grand Prix toernooien omdat hij het prijzengeld te laag vond. In het wereldcuptoernooi werd hij vroegtijdig uitgeschakeld en
voor kwalificatie op basis van de gemiddelde rating over 2015 kwam hij net te kort.
De laatste kans was de wildcard namens
de organisatie. Met Moskou als speelplaats
leek die kans groot, maar de financier komt
uit Armenië en die ging voor landgenoot
Aronian (NIC2015/8).
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de ijssel 2 doet nog mee voor de titel
Ook na vijf speelronden behoort De
IJssel 2 nog steeds mee in de strijd om
de eerste plaats in klasse 3A. Met de
wedstrijden tegen de nummer een en
nummer drie nog voor de boeg moeten
de kansen daarop echter niet hoog
worden ingeschat. De laatste wedstrijd
tegen het op papier zeker niet sterkere
RSR Ivoren Toren 5 werd verloren en
dat is geeft weinig vertrouwen.
Hieronder de verslagen van twee overwinningen en een nederlaag.

drukking en verspeelde een stuk plus
twee pionnen. Toch verloor hij niet,
dankzij het cadeau van een toren werd
het toch nog remise. Gesteund door
die voorsprong ging het op 14 november al snel crescendo bij De IJssel.
Gerard kreeg te maken met een tegenstander die in tempo niet voor hem onderdeed, maar wel in schaakkracht. Al
snel stond hier een dubbeltoren eindspel met veel pionnen op het bord met
een pluspion voor Gerard. Die pluspion kreeg een paar maatjes en toen
was de klus snel geklaard. Toch was
hij niet de eerste die won. Dat was Arie
wiens tegenstander opzichtig blunderde en gelijk kon opgeven. Met 3½
punt was er nog maar weinig nodig
voor de definitieve winst. Aad (vdM)
besloot met een remiseaanbod vast
één wedstrijdpunt veilig te stellen. Het
werd aangenomen en dus stond er 4-1
op het scoreformulier. Op de drie resterende borden zag het er evenmin
slecht uit voor De IJssel. Een kansrijke

spijkenisse 5 geen probleem
voor de ijssel 2
De derde tegenstander van De IJssel
2 was het Spijkenisse 5, met al twee
nederlagen nummer laatst in de competitiegroep. Teamleider Rien en Stefan hadden een week eerder het spits
afgebeten. Stefan speelde een prima
partij, pareerde een aanval, kwam vervolgens twee pionnen voor en won gemakkelijk. Dat was niet het geval bij
Rien. Die kwam steeds meer in de ver1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spijkenisse 5
Steef Peek
Jeroen Straatman
Jan Majoor
Fred van den Broeck
Rienk Pluim
Jerry Sandifort
Wim den Haan
Kees Hamelink

1342
1470
1502
1273
1129
1355
1329
1275
1403

opstellingstrucjes niet succesvol voor fianchetto 4
De tegenstander van De IJssel 2 in de
vierde RSB-wedstrijd op 30 november,
Fianchetto 4, opereert met een opstelling waarbij de minst sterke spelers
aan de eerste borden spelen. De verlieskans aan die eerste borden is dus
groot, maar de hoop is dat dit door de
lager geplaatste sterkere borden kan
worden goedgemaakt. Die vlieger ging
tegen De IJssel 2 niet op.
Gerard trof inderdaad de minst sterke
speler en had al snel het initiatief. Een
oprukkend pionnenfront baande de
weg voor een door torens bezette
open lijn. Toen die torens vervolgens
de tweede rij bezetten was het snel
gebeurd. Op de overige borden op dat
moment nog weinig voordeel voor De
IJssel. Sjaak was al weer op weg naar
een eindspel, Rien had de nodige openingsperikelen met een dreigende

-

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

1549
1692
1602
1573
1568
1542
1582
1417
1414

dubbel bezette torenlijn, Arie had het
lastig met een gevaarlijk geposteerd
paard, Aad (vdM) had een pion verspeeld en voorts stevige stellingen bij
Aad (vdB), Menno en Stefan. Sjaak tekende vervolgens voor het tweede
punt. Onverwacht want hier stond een
gelijkstaand toren/loper eindspel op
het bord. Zijn tegenstander ging in de
fout en Sjaak profiteerde optimaal. Dit
gebeurde tijdens een onderhandeling
over drie remises aan bord 4, 6 en 7.
Dat ging dus niet door. De remise aan
bord 7 wel. Aad (vdM) kreeg zijn verdediging op orde en ondanks de pion
achterstand was er voor zijn tegenstander geen doorkomen aan in een
dicht geschoven stelling. Rien besloot
aanvankelijk nog door te spelen, maar
zonder succes. Ook hier werd tot remise besloten. Arie had zijn problemen
inmiddels opgelost en na afruil van
stukken stond hier een eindspel met
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stelling met pluspion bij Aad (vdB), een
tijdsurplus van meer dan een uur bij
Menno en een gelijkstand dubbeltoren
plus pionnen eindspel bij Sjaak. Jammer was dat Sjaak een foutje maakte
waardoor zijn tegenstander in eens de
bovenliggende partij werd. Hij moest
pionnen inleveren en kon vervolgens
aan verlies niet ontkomen. Dat was
niet het geval bij Menno. Met nog
slecht drie minuten tegen meer dan
een uur op de klok voor Menno, die
bovendien een stevige stelling had,
ging het voor zijn tegenstander van
kwaad naar erger en kon een gemakkelijke winst worden genoteerd. Aad
(vdB) had te maken met een goed verdedigende tegenstander. De ver opgemarcheerde plus- en vrijpion kon
tijdelijk worden gestuit. Een ingesloten
loper maakte het er voor zijn tegenstander niet eenvoudiger op. Toen er
nog een tweede pion werd veroverd
was het pleit snel beslecht. (Aad)
2
0
½
0
0
0
1
½
0

-

6
1
½
1
1
1
0
½
1

dames en veel pionnen op het bord.
Hier werden de punten vervolgens
eveneens gedeeld. Tussenstand
3½-1½. Bij Aad (vdB) was een aanval
via een open lijn op de damevleugel
gepareerd, maar op de koningsvleugel
lukte het vervolgens wel. Uiteindelijk
kwam er door tijdsoverschrijding een
einde aan de partij. Vrijwel gelijktijdig
werd aan het laatste bord de vrede getekend. Topscorer Stefan staakte zijn
winstpogingen en verspeelde daarmee
zijn eerste halfje in deze competitie.
Menno was nog verwikkeld in een
goed staand eindspel. Goed gepositioneerde centrumpionnen leken de doorslag te kunnen geven. Dat was niet
meer het geval toen hij zijn loper
cadeau gaf. Zijn tegenstander zag
echter geen kans om er van te profiteren en vond remise wel welletjes.
(Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

1549
1692
1573
1568
1602
1542
1582
1417
1414

-

niet bij de les tegen rsr ivoren
toren 5

Na vier overwinningen verspeelde De
IJssel 2 op 8 januari in Rotterdam
tegen het vijfde van RSR Ivoren Toren,
een team op papier gemiddeld honderd ratingpunten minder, kostbare
punten. Dat was een tegenvaller want
in tegenstelling tot De IJssel hadden zij
verloren van Barendrecht/IJsselmonde
en gelijkgespeeld tegen Fianchetto.
Teams waar De IJssel ruim van had
gewonnen. ‘Dit team moeten we kunnen hebben. Maar het kan ook goed
voor de dag komen’ aldus teamleider
Rien Duine in het teambericht vooraf.
Dat laatste bleek inderdaad het geval.
Op sommige borden werd weer in
hoog tempo gespeeld, maar dat bleek
lang niet altijd succesvol. Al snel een
tegenvaller aan het laatste bord. Aad
(vdM) kon een kwaliteit winnen, maar
kon daar naar fluiten toen hij verkeerd
afruilde. Een onoverzichtelijk eindspel
RSR Ivoren Toren 5
1449 1. Hans Veraart
1556 2. Andy van Gogh
1542 3. Emillian de Kievit
1529 4. Mischa van Vlaardingen
1410 5. Leon Cornelissen
1566 6. Fred de Wild
1329 7. Leonarda Ayala
1391 8. Marius Middendorp
1266 -

Fianchetto 4
Aad Deegeling
Peter Damkat
Chris Smeekes
Piet Sodderland
Wim van Mullem
Cas Sodderland
Serge Fedorin
Johan Knijff

1502
1319
1469

5½
1
1
½
½
½
1
½
½

1617
1564
1479
1519
1548

1549
1692
1602
1573
1568
1582
1542
1414
1417

2½
0
0
½
½
½
0
½
½

een ½-3½ achterstand op het scorebord. Op de resterende borden moest
dus op winst worden gespeeld, maar
alleen bij Menno waren er perspectieven op een positieve afloop. Bij Aad
(vdB) een moeizaam duel waarin van
weerszijden veel bedenktijd werd gespendeerd, maar dat nauwelijks aanvalskansen opleverde. De
teamachterstand noopte tot wat risico
en dat liep met ook nog weinig bedenktijd niet goed af. Een over het
hoofd gezien trekschaak kostte de
dame. Daarmee was de wedstrijd verloren. Menno wist zijn overwicht te verzilveren in materieel voordeel en
haalde nog wel zijn punt binnen. Bij
Rien, ook lang in de verdrukking en
een kwaliteit achter, eindigde het in remise. Dat was ook het geval bij Stefan.
Hier was de partij steeds in evenwicht
gebleven en het eindspel bood geen
van beiden winstkansen. (Aad)

eindigde met herhaling van zetten, een
half puntje dus. Ook aan het eerste
bord ging het snel. Na ongeveer een
kwartier wedstrijd had Gerard hier al
een kansrijke stelling op het bord. Er
dreigde pionwinst, maar eerst moest
nog een direct mat worden verhinderd.
In plaats van g3 speelde hij echter f4
waarmee hij schaak op d4 toeliet wat
gelijk een stuk kostte. Dat viel niet
meer goed te maken. Bij Sjaak vervolgens ging het toen nog gelijk op, maar
na een forse afruil waarbij veel stukken
van het bord verdwenen stond er plotseling een pionneneindspel, vier tegen
vier op dezelfde vleugel, op het bord.
Alleen had zijn tegenstander er nog
een paard bij. Vechten tegen de bierkaai derhalve en ook hier werd het een
nul. Arie stond behoorlijk onder druk
en kreeg ook nog eens last van kramp
en dat was niet goed voor de concentratie. Al snel bleek de stelling niet
meer te houden. Zo stond er al vroeg
De IJssel 2
Gerard vd Wouden
Rien Duine
Aad vd Berg
Menno van Dijk
Sjaak in 't Veld
Arie Macdaniël
Stefan Lipschart
Aad vd Meer

-

5½
1
½
1
0
1
1
½
½

-

2½
0
½
0
1
0
0
½
½

stand 3e klasse A na vijf speelronden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krimpen a/d IJssel 4
De IJssel 2
WSV 2
Barendr/IJsselmonde 3
RSR Ivoren Toren 5
Fianchetto 4
Ridderkerk 1
Spijkenisse 5

mp
10
8
8
6
5
2
1
0

bp
28
25
25
22½
20½
17
13
9

1
x

2

3
4½

x
3½
1
1
1½
2½

2

x
3½

5½
3
2

2½
1½

4
6
4½
x
½
2½
2
2½

5
7
2½
5½
x
4
½

6
4½
5½
5

x
4

7
6½
5
5½
6
3½

8
5½
6
6½
5½
7½

x
x

regiotoernooien
Op 30 oktober konden schaakliefhebbers aan de slag op het vierde RABO Rapid in Woerden. Een toernooi dat al sinds jaren wordt georganiseerd door Schaakvereniging Woerden, dit jaar 75 jaar oud, en tot 2012 bekend stond als het Goudkuipje toernooi. Onder de 125 deelnemers in
de naar sterkte ingedeelde groepen van zes deelnemers ook Wim Mulder en Aad van der Meer. Beiden behoorden niet tot de prijswinnaars. Wim
eindigde in groep 3C als laatste met 2 uit 5 en datzelfde resultaat was er voor Aad in groep 6A.
Het toernooi werd gewonnen door ratingfavoriet Rob Schoorl uit Zuidoost Beemster. In groep 1 scoorde hij 5 uit 5. De locale favorieten Sten
Goes en Marcel Schroër eindigden als tweede en derde.
Aan het eind van het jaar was er weer het rapidtoernooi in Krimpen a/d IJssel. Dit jaar met een nieuwe naam, niet meer Menno Ploeger toernooi
maar Chess Memorial. Hier streden 86 deelnemers om de prijzen. Wim Mulder was natuurlijk van de partij. Geen hoofdrol voor hem, met 5 uit 9
eindigde hij als nummer 41 op de eindranglijst. Toernooiwinnaar werd Arie Werksma, die zijn schaakloopbaan startte bij Krimpen a/d IJssel maar
tegenwoordig uitkomt voor DD uit Den Haag. Hij scoorde 8 punten, evenveel als nummer twee Mark Timmermans van Dordrecht. Die dolf echter
in de onderlinge partij het onderspit.
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messemaker 1847 de sterkste in rsb-bekerduel
De tegenstander van De IJssel in de
tweede ronde om de RSB beker was
Messemaker 1847 met, na SO Rotterdam met spelers uit de 1e klasse, nu
een bekerteam met spelers die uitkomen in de promotieklasse.
De wedstrijd begon goed met kwaliteitswinst van Pim na een mooie combinatie. Daarbij kwamen er echter wel
stukken in gevaarlijk vaarwater. Het
werd opletten geblazen zeker toen hij
besloot tot het handhaven van de druk.
Het werd vissen in troebel water
waarin zijn tegenstander het sterkst
manoeuvreerde. Stukverlies werd on1.
2.
3.
4.

De IJssel V1
Pim te Lintelo
Léon Jacobse
Frank Visser
Hans Lodeweges

1890
1906
1894
1903
1857

vermijdelijk en het oprukkende pionnenleger werd afgeserveerd. Ook
Frank verloor. Hij kwam een pion achter zonder enige compensatie en
kreeg nauwelijks aanvalskansen. Een
toenemende druk via het centrum kon
vervolgens onvoldoende worden gepareerd. Kansen waren er wel voor
Hans, maar zijn tegenstander gaf goed
partij. De ernstig krimpende bedenktijd
begon hem parten te spelen en wellicht mede daardoor verspeelde hij onnodig een kwaliteit. Dat viel in de
slotminuten niet meer te repareren en
de partij eindigde door tijdsoverschrij-

Messemaker 1847
Erich Karstan
Arjan vd Leij
Eduard van Dijk
Kees Brinkers

15

2008
2063
2011
2009
1950

ding. Bij Léon startte de partij met een
pionnenopmars van zijn tegenstander
op de damevleugel, terwijl hijzelf de
aanval zocht via het centrum en de
koningsvleugel. Het werd een mooi
gevecht. Een koningsaanval met de
zware stukken kon nog net door zijn
tegenstander worden gepareerd. Wellicht waren er desondanks nog winstkansen, maar gezien de 0-3 achterstand volgde een remiseaanbod en het
aannemen daarvan betekende het
enige halve bordpuntje voor het IJsselviertal. (Aad)
½
0
½
0
0

-

3½
1
½
1
1
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de ijssel 1 doet goed mee in eerste klasse rsb
Handhaving van de eerste klasse positie is het streven van De IJssel 1 in de
RSB competitie dit seizoen. Na vijf van
de acht wedstrijden is deze missie inmiddels zo goed als gelukt. Naast
Krimpen a/d IJssel 3 lijken WSV of
Spijkenisse 3 het kind van de rekening
te worden. De wedstrijden tegen Spijkenisse 3 en kampioenskandidaat
Erasmus staan nog op het programma. Een mooi resultaat van de
hoofdmacht van De IJssel dat na een
ongelukkige nederlaag drie zeges op
rij boekte en aantoont dat het team op
zijn plaats is in de eerste klasse. Hieronder het verloop van de vier wedstrijden.

komt op gelijke hoogte door winst van
Rien. De gehele partij was hij zeker
niet de mindere van zijn op papier toch
beduidend sterkere tegenstander. Een
over het hoofd gezien mat in één versneld het einde van de partij. Leen
moet met een pion achterstand alle
zeilen bijzetten om het eindspel remise
te houden. Dankzij het dichtschuiven
van de stelling lukt hem dat. Door verlies van Hans komt De IJssel weer op
achterstand. Met nog weinig bedenktijd, 13 seconden tegen 55 minuten (!),
lukte het hem niet om het resterende
toreneindspel remise te houden. Dankzij Pim werd het echter weer gelijk. Die
overklaste zijn tegenstander en diens
stelling bleek niet meer te houden. Aan
het laatste bord had Sjaak (debuut in
De IJssel 1) inmiddels een remisestelling in handen. Hij ging echter in de
fout en moest alsnog verlies incasseren. Commentaar van Leo de Jager op
de website van RSR: ‘Gelukkig hebben we Mark nog die vandaag bloed
uit stenen weet te wringen. Toen ik me
net omdraaide was het potremise, kom
ik terug van een barbezoek staat hij
ineens veelbelovend beter, en dan
gaat het ineens heel gemakkelijk,
schaakje, schaakje met pionwinst,
schaakje, schaakje met pionwinst,
schaakje, en nee geen drie keer hetzelfde, nu schaakje met loperwinst.’
Meer dan een gelijkspel zat er toen
niet in voor De IJssel want Mick moest
alle zeilen bijzetten om zijn partij met
een geïsoleerde pion in de hoofdrol remise te houden. Het kwam dus aan op
het eerste bord met duidelijke winstkansen voor Léon. Na 36 zetten staat
de volgende stelling op het bord:

gehandicapt team laat punten
liggen tegen rsr ivoren toren 3
Met twee teams in de KNSB competitie is het derde team in de RSB competitie het sterkste team van RSR
Ivoren Toren. Dit team was in de
tweede RSB wedstrijd op 30 oktober
de tegenstander van van De IJssel 1.
Vorig seizoen gedegradeerd uit de promotieklasse en derhalve dit seizoen
naast Erasmus en HZP Schiedam één
van de favorieten voor het kampioenschap in deze klasse.
In deze wedstrijd miste De IJssel
Frank van de Pavoordt en Frank Visser. Beiden waren verhinderd en de tegenstanders gingen niet akkoord met
het vooruitspelen van hun partijen.
Rien Duine en Sjaak in ’t Veld traden
aan als hun vervangers. Na een jaar
afwezigheid was Justin Jacobse voor
het eerst weer van de partij.
Dat eerste heroptreden van Justin was
geen succes, want al snel werd hij na
een misrekening mat gezet. De IJssel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RSR Ivoren Toren 3
Herman Keetbaas
Michael Fung
Leo de Jager
Alek Dabrowski
Lola den Dunnen
Arend Bongers
Evert Mulder
Mark Beijen

1862
1916
1912
1850
1956
1747
1841
1853
1821

frank visser matchwinnaar tegen
hzp schiedam
Slechts driemaal was het eerste team
van HZP Schiedam tegenstander van
De IJssel 1 in de RSB competitie. Driemaal ook dolf De IJssel het onderspit,
in 1991 met 5½-2½, in 1992 met 4½3½ en in 2009 met 5½-2½. Op 16 november vond het vierde treffen plaats.

-

De IJssel 1
Leon Jacobse
Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Hans Lodeweges
Mick van den Berg
Leen Boonstra
Rien Duine
Sjaak in 't Veld

1770
1894
1906
1916
1857
1764
1641
1602
1582

Na twee nipte nederlagen was De IJssel wel aan een opsteker toe. De
Schiedammers, koploper in de competitie, hadden evenwel al twee zeges
geboekt, een zware opgave dus. Voor
het eerst speelde De IJssel in de sterkste opstelling.
De wedstrijd startte op 16 november
met een ½-½ stand omdat Hans al een
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Leo de Jager op de website van RSR:
‘Niet alleen staat hij (Herman Keetbaas) slecht, oh ja rocheren mag niet
meer, maar bovendien begint zijn tijd
ook nog eens op te raken. Hoe moet je
dit in vredesnaam remise houden?
Keets oplossing is het krankzinnige loperoffer 36...Le5. Wit neemt het terecht aan, 37.Pxe5 Dan komt met veel
aplomb 37...Dh4. En wit speelt a
tempo 38.Df4???? Dreigt mat, maar
het is uit na 38...Dh1. Met 38.Pf3 terug
lijkt wit de aanval te pareren en te winnen. Amusant en leerzaam was de discussie over de variant 38.Td8 Dd8
39.Dd8 Kd8 40.Pf7 en wit wint volgens
iedereen. Behalve volgens Wim (eerste teamspeler Wim Koster) die doodleuk beweert dat zwart na 41...Ke8
[enige] wint omdat na 42.Ph8 b5 de
witte knol niet in staat is de pion tegen
te houden. En dat had Wim gezien in
de tijd [hooguit halve minuut] die Wit
nodig had om Df4 te vinden.’
En dat betekende dat de tegenstanders met 5-3 aan het langste eind trokken. (Mick/Aad/website RSR)
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week eerder zijn partij had gespeeld
met remise als eindresultaat. Daarmee
was de toon gezet zo bleek. Al vroeg
in de wedstrijd konden eveneens puntendelingen genoteerd worden voor
Frank (vdP) en Mick. Zij gingen akkoord met de door hun tegenstanders
aangeboden remise. Frank stond wellicht wat beter, maar hij vond dat hij na
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zijn nederlaag in het viertal het noodlot
niet moest tarten. Mick daarentegen
was niet erg tevreden over zijn stelling
en was met remise zeker tevreden.
Aan de overige borden ging het nog
redelijk gelijk op. Plusjes waren er voor
Leen die met positievoordeel uit de
opening was gekomen en zeker voor
Pim die een stuk tegen twee pionnen
had buit gemaakt. Justin had een pluspion, maar met achterstand in ontwikkeling en een kwetsbare positie voor
de dame had zijn tegenstander daarvoor wel wat compensatie. Léon moest
alle zeilen bijzetten. Hij trof in John van
Baarle een tegenstander die in de
jaren 1965-1990 tot de beste schakers
van Nederland behoorde. Die maakte
het hem niet gemakkelijk. Stukverlies
dreigde, maar hij vond de weinige
goede zetten. Tijd voor een remiseaanbod en dat werd geaccepteerd. Na
zijn materiaalwinst had Pim veel tijd
geïnvesteerd in de opzet van een koningsaanval. Maar ondanks dat lukte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 1
Leon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank vd Pavoordt
Mick van den Berg
Leen Boonstra

1832
1894
1906
1903
1857
1916
1778
1764
1641

moeizame winst tegen krimpen
a/d ijssel 3
Op 7 december was het derde team
van Krimpen a/d IJssel de tegenstander. Op dat moment de nummer laatst
in de competitiestand. Zij werden vorig
seizoen kampioen in de 2e klasse.
Qua samenstelling waren er echter wel
de nodige wijzigingen. Twee teamleden wisselden met het tweede team
en dus speelden Van Duin en Ten
Wolde nu voor het derde. Dat deed
ook Romkes, die vorig seizoen nog
met het eerste team meespeelde in de
KNSB competitie.
De wedstrijd startte met een remise bij
Hans na een tiental zetten. Er stond
toen een complexe stelling op het bord
en daar hadden zowel hij als zijn tegenstander kennelijk weinig trek in.
Ook bij Frank (vdP) weinig vuurwerk.
Hij kreeg wel kansen maar toen die
konden worden gepareerd viel er weinig meer te halen en werd tot remise
besloten. Spannender was het in de
overige partijen. Aan het eerste bord
kreeg Léon een plusje, maar dat wist

dit toch net niet en daarmee werd de
winst problematisch. Bij Frank (V) ging
het niet goed, hij was twee pionnen
achter gekomen en had daarvoor nauwelijks compensatie. Justin was inmiddels zijn problemen de baas, maar zag
ondanks zijn pion voorsprong geen
goede winstkansen. Ook hier een aangenomen remiseaanbod en dus
2½-2½. Leen had nog steeds een
kansrijke stelling, maar miste enkele
goede zetten. Toch bereikte hij een gemakkelijk te winnen eindspel. Met de
winst voor het grijpen ging hij echter in
de fout en kon zijn tegenstander nog
met remise ontsnappen. De kansen bij
Frank (V) keerden. De overbelasting
van stukken bij zijn tegenstander
boden hem aanvalskansen en hij won
al snel materiaal terug, eerst een pion
en vervolgens zelfs een stuk. Dat voordeel liet hij niet meer schieten. De
eerste en, zo bleek later, de enige
winstpartij. Voor de winst van de wedstrijd moest Pim toen met nog een mi-

HZP Schiedam 1
John van Baarle
Alex Kapitonenko
David vd Mast
Daniël van Loenen
Aad Juijn
Theo van Zessen
Frans Groeneweg
Andries Schukking

1913
2200
2099
1950
1862
1911
1804
1766
1709

zijn tegenstander te neutraliseren. Vervolgens wisselende kansen, maar voor
beiden niet goed genoeg om voor de
winst te gaan. ‘Een dynamische partij
met wisselende kansen en zo op het
oog een faire puntendeling na lange
strijd’ aldus Gosse Romkes op de website van Krimpen. Minder goed verging
het Pim. Hij mist goede kansen om
een nadelige stand na de opening te
neutraliseren en gaat vervolgens in de
fout met een dubieus pionoffer. Romkes: ‘Daarmee is het eigenlijk al bijna
uit (computer geeft +2.0 voor wit). En
twee zetten later is dat al zelfs +4.0
voor wit en had zwart kunnen opgeven. Pim speelt nog 12 zetten door
met serieuze achterstand maar alle
complexiteit is uit de stelling’. Dat verlies werd weer goed gemaakt door
Frank (V). Daar zag het aanvankelijk
niet naar uit. Hij kwam een pion achter
en zag vervolgens een remiseaanbod
afgewezen. Maar de winstweg voor
zijn tegenstander was niet eenvoudig
en daarbij kreeg ook Frank kansen.
Die wist daarvan optimaal te profite-
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nuut op de klok zijn partij remise
houden. Een pionvork op twee stukken
door zijn tegenstander en een paardvork op twee torens door Pim hadden
na afruilen geleid tot een stuk achterstand maar wel een pion op de
zevende rij. Geen gemakkelijke opgave als de tegenstander nog beduidend meer bedenktijd heeft. Toch lukte
het hem en kon De IJssel 1 de eerste
overwinning van dit seizoen bijschrijven. (Aad)
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ren, veroverde zijn pion terug en pakte
later ook de partijwinst. Leen was al
vroeg in de partij een pion achter gekomen, maar wist daarna te profiteren
van een positionele fout waardoor hij
een loper kreeg tegen twee pionnen.
Het stuk moest hij later echter weer inleveren om een doorgebroken pion te
elimineren. Daarna resteerde een remisestand op het bord. Mick had lange
tijd de mindere stand maar kreeg bij
het oplopen van de klok ineens kansen. Hij overzag vervolgens een mooie
winstmogelijkheid en accepteerde toen
met herhaling van zetten de remise.
Justin Jacobse tekende voor een
tweede winstpartij en winst van de
wedstrijd. In een scherpe stelling verzuimde zijn tegenstander in tijdnood
kwaliteitwinst en daarna glipte de partij
hem door de vingers. Eindstand 4½3½ en de tweede achtereenvolgende
overwinning voor De IJssel. ‘Een jammerlijk verloren wedstrijd’ vond men in
Krimpen. (Aad/Mick/website KadIJ)
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Krimpen a/d IJssel 3
Floris Doolaard
Gosse Romkes
Frits van Duin
Remko Moerkerken
Bert ten Wolde
Kees Vroegindeweij
David Berendsen
Adri vd Waal

1805
1711
2026
1848
1790
1822
1888
1691
1697
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winst in regiokraker tegen wsv

De IJssel 1
Leon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank vd Pavoordt
Leen Boonstra
Mick van den Berg

1832
1894
1906
1903
1857
1916
1778
1641
1764

1832
1894
1906
1903
1857
1916
1778
1764
1641
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WSV 1
Wim Hennink
Eduard Philipse
Hans van Woudenberg
Ronald Dannis
Arjen Zuurmond
Peter de Louw
Wim vd Hoek
Ton van Nieukerke

1761
1902
1766
1799
1849
1686
1738
1652
1698
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1
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volgens insiders, niet correcte opening
leidde tot een attractieve partij. Na een
kwaliteitsoffer werd de vijandelijke koning met een matnet ingesloten. Zijn
tegenstander vond echter een verdediging. Ook een tweede kwaliteitsoffer
leidde net niet tot winst. Met herhaling
van zetten werd vervolgens remise afgedwongen. Daarmee was de wedstrijd nog niet beslist. Met de 3½-2½
stand moest WSV beide laatste partijen winnen voor winst van de wedstrijd. Dat zat er niet in. Pim had zijn in
de opening verkregen pluspion weer
teruggegeven, maar dat was slechts
tijdelijk. Hij kreeg een sterk bezette
open lijn, won een pion en kreeg een
kansrijk toreneindspel op het bord. Wel
erg krappe bedenktijd, maar dat was
voor Pim met een duidelijk plan geen
probleem. Bekwaam loodste hij zijn
vrijpion naar de overzijde en daarmee
was de winst van de wedstrijd een feit.
Hans was toen als laatste nog bezig.
Ronald Dannis was met circa vijftig minuten tijdachterstand achter het bord
verschenen. Extra bedenktijd dus voor
Hans. Die bleek hij, na een opening
waarover hij niet tevreden was, ook
nodig te hebben. Hij wist zijn stelling te
verbeteren, maar ging, toen de wedstrijdwinst al een feit was, niet meer
voor de volle winst. (Aad)

veroverde centrumpion, waarvoor zijn
tegenstander geen enkele compensatie had, heerste hij op het bord. Met
oprukkende centrumpionnen gesteund
door een met torens bezette open lijn
werd de overwinning probleemloos
binnengehaald. De wedstrijd naderde
inmiddels een spannende slotfase.
Aan het eerste bord gaven Léon en
Wim Hennink elkaar goed partij. Beiden opereerden met de zware stukken
op de koningsvleugel waar Léon na
een lange rochade bij het vorderen
van de partij de meeste druk kon uitoefenen. zijn tegenstander vond echter
een goede verdediging en uiteindelijk
werd tot remise besloten. Op de vijf
resterende borden was er een plus bij
Mick en bij Pim, maar ook de nog beschikbare bedenktijd ging hier en daar
meetellen. Mick profiterend van zijn
openingsvoordeel had inmiddels een
stuk tegen twee pionnen, maar daar
tegenover problemen met zijn ontwikkeling. Toen hij dat laatste wist op te
lossen leek winst binnen handbereik.
Een gemist trekschaakje bij een afruil
mondde echter uit in een kwaliteit achterstand. Voor Ton van Nieukerke in de
nog beschikbare speeltijd echter niet
voldoende voor de winst. Ook hier
werd tot remise besloten. Dat was
eveneens het resultaat bij Justin. Een,

Op 11 januari weer eens een echte regiokraker voor De IJssel 1 tegen het
eerste van WSV. De Waddinxveners
moesten het doen zonder de plotseling
in het ziekenhuis opgenomen clubkampioen en eerste bordspeler Wim
Mulder, door zijn dubbellidmaatschap
ook bij De IJssel geen onbekende.
Voor hem speelde Wim Hennink de
kopman van het tweede team. Gezien
zijn rating zeker geen verzwakking.
De openingsfase werd gekenmerkt
door pionoffers aan Waddinxveense
zijde. Sommige waren van tijdelijke
aard, maar bij Frank (V) en Mick werden het gezonde pluspionnen. Maar al
snel herstelden de Waddinxveners op
de meeste borden het evenwicht en
werd het een spannende match. Op
veel borden bleef de strijd in evenwicht. Bij Leen werd de eerste vrede
getekend. Van weerszijde weinig aanvalskansen, er zat niet meer in. De
tweede remise, bij Frank (vdP), kostte
veel meer moeite. Na fors afruilwerk
kwam hier al vroeg een toreneindspel
op het bord waarin Peter de Louw
goede kansen leek te hebben. Door
nauwkeurig tegenspel van Frank konden die echter niet worden verzilverd.
Vervolgens de eerste overwinning bij
Frank (V). Dankzij een op zet zes al
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De IJssel 1
Leon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank vd Pavoordt
Mick vd Berg
Leen Boonstra
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moordrechtse schakers in 1936 ook al sterker dan waddinxveen
Circa twee jaar na de oprichting van de Schaak- en Damvereniging Moordrecht (3-11-1934) vond er voor het eerst een wedstrijd plaats
tussen schakers uit Moordecht en Waddinxveen. De editie van de Goudsche Courant van 11-9-1936 meldt onder de kop Schaak- en
Damvereeniging Moordrecht dat ‘op woensdag 2 september l.l. een schaakwedstrijd plaats had tussen de vereenigingen ,,Moordrecht”
en ,,Waddinxveen”. ,,Moordrecht” won met 6½-5½. De gedetailleerde uitslag is als volgt:
P. Roggeveen
- J. Dam
½-½
F. Koster
- G. de Bruiijn
1-0
P. Broer
- P. Six
½-½
D. Schouten
- R. Alblas
0-1
C.J. Exalto
- J.W. Hogendoorn
1-0
K. vd Gaarden
- W. Rijneveld
1-0
A. de Vries
- C.M. Bloot
½-½
J. Tol
- K. Jongejan
1-0
W. Verstoep
- G. v. Kranenburg
0-1
G. Slingerland
- D. Vink
0-1
K. Slingerland
- C. Spek
0-1
A. Doornheim
- C. Palsgraaf
0-1
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stand 1e klasse A na vijf speelronden:
Erasmus 1
RSR Ivoren Toren 3
Overschie 2
HZP/Schiedam 1
De IJssel 1
WSV 1
Spijkenisse 3
Krimpen a/d IJssel 3

mp
9
6
5
4
6
3
2
1

bp
26
18½
17½
17½
20½
18
12½
13½

1
x
3
4
3

2
5
x

3
4
x

3
2½
1½

4
5

3½
2½
4½

3
2½

x
4½
3
2

5
5
4½
3½
x

3½

6

5½
5
5
x
2½
4

7
5½
5
3½

5½
x

8
6½
5½
6
4½
4
x

jeugdschaak weer in trek
Na de gratis lesperiode tot 1 januari
hebben zeven kinderen zich aangemeld als jeugdlid van De IJssel. Het
zijn Alivia en Nora Badri, Wouter
Foeth, Guus Gremmen, David Knoop,
Nick McPherson en Wessel Swart. Op
elke clubavond maakt Casper de Pijper met steun van Wim Mulder hen
een beetje wijzer op het schaakbord
en als zij de regels onder de knie hebben, kan er begonnen worden met onderlinge partijtjes. Goede
hulpmiddelen zijn lesboek Stap 1 van
het Stappenplan en ook Stap 1 van de
Chess Tutor, een schaakprogramma
waarvoor een toegangscode door de

KNSB aan nieuwe jeugdleden wordt
toegezonden.
Behalve de nieuwelingen worden drie
meer gevorderden, Jeroen Pons, Lina
en Neal Twigt, getraind door Hans Lodeweges. Neal schaakt inmiddels ook
mee met de senioren.
Schaaklessen worden door Casper,
bijgestaan door Hans, ook gegeven
aan kinderen van de groepen 4 t/m 8
van de St. Jozefschool. Hier zijn de
kinderen ook enthousiast. ‘Ik vind het
leuk dat het een beetje moeilijk is’
aldus één van de kinderen in een artikeltje van Aleid Otto in regioblad het
Hart van Holland.

Schaakles op de St. Jozefschool.

Wij bieden u een uitgebreid
assortiment aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen.
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léon jacobse nog steeds zonder puntverlies
in de clubcompetitie
Een druk extern programma leidde er
toe dat zeker door de toppers deze periode maar weinig wedstrijden voor de
clubcompetitie werden gespeeld. Léon
Jacobse bleef ook in de drie partijen
die hij speelde ongeslagen en voert
nog altijd met een honderd procent
score de ranglijst aan. Winst tegen
Frank Visser, nog steeds nummer twee
op de ranglijst, vergrootte de voorsprong. Hans Lodeweges lijkt de enige
die nog een rol kan spelen bij de strijd
om die tweede plaats. Met remises
tegen Leen Boonstra en Rien Duine
timmerde hij in dat opzicht niet aan de
weg. Frank van de Pavoordt is vaak
verhinderd en kan alleen een rol als
stoorzender spelen. Daarna volgt een
peloton met onderling slechts geringe

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

puntenverschillen aangevoerd door
Leen Boonstra. Rien Duine moest met
vijf remises en een nederlaag wat terrein prijsgeven. Dat geldt ook voor Gerard van der Wouden die slechts één
van zijn vier partijen wist te winnen. De
Bergen gingen elk eenmaal onderuit,
Aad tegen Frank Visser (zie Offerparade) en Mick tegen Hans Lodeweges.
Daarnaast boekten zij echter ook een
paar goede winstpartijen en handhaafden daarmee hun posities op de ranglijst. Stefan Lipschart stuitte inmiddels
op sterkere tegenstand. Dat kostte wat
punten, maar ondanks dat staat hij nog
steeds net in de bovenste helft van de
ranglijst. Dat is niet het geval met Wim
Mulder die met 1 uit 5 nog steeds niet
in goeden doen is. Ook nu had hij ech-

gr

resultaten ronde 7 t/m 15

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

GW1, FV1, WM1
FP½, AB1, WM1, LJ0
MB1, RD½, LB½
FV½
SV1, RD½, HL½, RD1, AM0
WM1, FV0,GW1,RD½
LB½, HL½, AB½, LB0, SL½, AM½
HL0, SV1, WM1
FD1, LB1, RD½
LJ0, SV0, AB0, SL1
TS1, PV1, SV1, WM0, RD½, GW0
LB0, MB0, GW1, SL0, AvM1
AB0, FV0,MB0, SL1, LJ0
NT1, TB1, PJU1, SV0, CP½
CP1, SL0, BR1, TB½, NT1
TB½, BR1, AM0, TS1
BR0, PV0, BR1, JD0, TB1, NT0, TS1, AvM½
FD½, AvM0, NT1, CP0, PV½, BR1
SL0, BR1, PJU1, CP0, FD0
AvM0, CP1, TB0, LW0, BR1, PV0
CP1
CP1, PJU0, CP0, TS0, FD0, PV0, NT0, TB0

ter met een paar toppers weer een
zwaar programma. Casper de Pijper
zakte, ondermeer door nederlagen
tegen Bastiaan Rietveld en Neal Twigt
van plaats 10 naar 17. Onderaan de
ranglijst zijn de overwinningen
schaars. Het bleef bij wat winstpartijen
in onderlinge wedstrijden. Ook regelmatige afwezigheid zet uiteraard geen
zoden aan de dijk. Peter Johan Ugen
was enige malen als gastspeler van de
partij en Lotte van der Wouden meldde
zich tijdens haar schoolvakantie eenmaal als deelneemster.
De periodetitels van de eerste periode
(ronde 1 t/m 7) gingen naar: Léon Jacobse (A), Leen Boonstra (B), Stefan
Lipschart (C) en Casper de Pjper (D).
gt

TS0, BR1, AvM0
NT1

gt= geen tegenstander, avc= afwezig voor club, na=niet aanwezig incl. bye voor k.o. bekerwedstrijd (*)
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1x
1x

1x

avc

na

club
rating

waarde
cijfer

totaal

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

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

1963
1813
1767
1715
1661
1636
1627
1660
1604
1568
1529
1536
1521
1392
1392
1380
1323
1319
1246
1191
1284
1006
1190

95
78
73
68
63
61
60
63
59
56
53
53
52
44
44
43
40
40
36
34
38
26
34

975
724
683
629
613
601
587
579
532
531
503
492
468
425
411
406
402
380
327
292
270
246
167

1x
2x

2x
5x
2x*
2x*
1x*
2x*
2x*
2x*
3x*
1x*
1x*
2x*
3x*
8x
1x*
9x
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offerparade
Op 9 november verraste Frank Visser in
een competitiepartij Aad van den Berg
met een dubbel stukoffer. Hieronder die
partij met commentaar van de zwartspeler.
Stand na de 13e zet:

Hier besluit Frank (wit) tot het verrassende 14.Pxf7? Kan het paard genomen
worden? Aad (zwart) dacht van niet en
speelde 14…..Lxf5? Maar na 14…Kxf7
15.fxg6+ Kg8 16.gxh7 Kh8 lijkt de stelling
wel houdbaar voor zwart. 15.Txf5? een
tweede stukoffer!!! Is dat wel goed? Had
wit hier niet beter kunnen kiezen voor
15.Lg4? Na 15…Kxf7 16.Lxf5 Kg8
17.Le6+ Kh8 is zwarts voordeel dan beperkt. 15...gxf5 16.Lh5 Tf8? Zwart had
beter, bijvoorbeeld de afwikkeling via
16…c4+ 17.Kh1 Pd7 18.Ph6+ Lxh6
19.Lxh6 Dxb2! 20.Tb1 Df6 21.Lxe8 Txe8
en met twee pionnen in de plus in zwart
nu ruim in het voordeel. 17.De1, 17.De2
of 17.Ph6+ is nu de aanbeveling van
Fritz. Wit gaat echter voor 17.Pg5 Ken-

nelijk wil hij de twee lichte stukken niet
ruilen voor de toren, maar na De1 of De2
is dat niet mogelijk omdat zwart dan mat
gaat (17...Txf7 18.Lxf7+ Kxf7 19.De6+).
17...Pd7 18.De1 Meer in aanmerking
komt De2 (dekt b2) en ook Pe6. 18…Pe5
18...c4+ gevolgd door Pc5 was zeker
beter. Hoe nu verder? Pe6 lijkt nog
steeds een goede zet, maar wit gaat voor
19.Ld2

Hier verzaakt zwart definitief toe te slaan.
Hij gaat met 19…Dc7? In de verdediging
in plaats van te kiezen voor de aanval
met 19...Dxb2 want 20.Lc3? is nu slecht
voor wit vanwege 20…Nf3+ 21.Lxf3 Dxc3
22.Dxc3 Lxc3. 20.Dh4 Fritz heeft hier
nog steeds een voorkeur voor Pe6.
20...De7 21.Lf7+ Txf7 22.Dxh7+ Kf8
23.Pe6+ Ke8 24.Dg8+ Lf8 Beter dan
24...Tf8 25.Pxg7+ Kd7 26.De6+ Dxe6
27.dxe6+ Kc6. 25.Lg5 Dd7? Zwart mist
het sterke 25...Tg7! 26.Pxg7+ Dxg7
27.De6+ Le7 met duidelijk voordeel voor
zwart. 26.h4? Fritz kiest hier voor
26.Lh6.

Zwart kan geen goede zet meer vinden.
Die was er echter wel. 26...f4! De beste
mogelijkheden voor wit zijn dan 27.Lxf4
(27…Txf4 28.Pxf4 Dg4) of 27.Tf1 (27…f3
28.Tf2 Tf5) in beide gevallen met voordeel voor zwart. Ook 27.h5? blijkt na
27…f3 niet goed voor wit: 28.Rf1 f2+
29.Kh2 Pg4+ of 28.h6 f2+ 29.Kh2 Ng4+.
Wit speelt echter 26….Pg4 en hield het
na 27.Te1 rijkelijk vroeg voor gezien (10). Hij dacht de opmars van pion h4 niet
meer te kunnen stoppen. De winst voor
wit bleek evenwel nog best lastig. Na
27…Pe5 28.h5 verliest 28…f4 nu wel:
29.h6 f3 30.Tf1 Da4 31.Pxf8 (31.h7?
Df2!) 31…Dd4+ 32.Tf2, anders Dxb2,
32… Dd1+ 33.Kh2 Dxd5 34.Kh3(vanwege dreiging Pg4) 34… fxg2 35.Pg6+
Kd7 36.Pxe5+ Dxe5 37.Dxf7+. Ook na
28…Dxe6! redt zwart het niet: 29.dxe6
Tg7 30.Dh8 Txg5 31.Dh7, met de dreiging Txe5 dus 31…Tg7 en na 32.Dxf5 is
het verloren voor zwart, bijvoorbeeld
32…Tc7 33.h6 Lxh6 34.Dh5+. (Aad)

wim mulder blijft aan kop in de rapidcompetitie
Door de vele verhinderingen in de voorgaande ronde kregen zowel de eerste als
de laatste groep in de derde ronde een
aantel deelnemers die je daar normaliter
niet zou hebben verwacht.
In groep A moesten de titelkandidaten
Frank Visser en Léon Jacobse aan de bak
om hun niet geringe achterstand op koploper Wim Mulder in te lopen. Dat lukte wel,
maar de voorsprong van Wim is nog fors en
of die in de laatste ronde kan worden overbrugd is zeer de vraag. Halfjes verspelen,
zoals Léon deed tegen Hans Lodeweges

helpen daarbij niet. Casper de Pijper en
Stefan Lipschart waren, zoals werd verwacht, kansloos. Stefan won het onderlinge
duel en handhaafde zich daarmee wonderwel bij de eerste zes.
In groep B waren de deelnemers aan elkaar
gewaagd. Veel remises en ook opvallende
resultaten. Sjaak in ’t Veld, gewoonlijk goed
op dreef bij het rapidgebeuren, had niet zijn
avond. Rien Duine en Aad van der Meer
deelden de eerste plaats. Voor Rien goed
voor promotie naar groep A in de laatste
ronde.
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In groep C ging de winst naar Gerard van
der Wouden, voor het eerst van de partij in
de rapidcompetitie dit seizoen. Een opvallende nederlaag was er tegen gastspeler
Casper, die liet zien dat hij er best wat van
kon. Neal Twigt kon maar twee ronden
meespelen en ook Teus Boere moest een
ronde verstek laten gaan. Dat betekende
voor hun tegenstanders vier punten maar
geen partij.
Op pagina 22 de resultaten van de derde
speelronde en de stand.
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groep A
Léon Jacobse
Frank Visser
Wim Mulder
Hans Lodeweges
Stefan Lipschart
Casper de Pijper
groep B
Aad vd Meer
Rien Duine
Arie Macdaniël
Aad vd Berg
Panc Vink
Sjaak in 't Veld
groep C
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Teus Boere
Gast Casper
Neal Twigt
Bastiaan Rietveld

1
x
0
0
½
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x
0
0
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1
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1
1
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1
1
1
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Stand rapidcompetitie na de derde ronde:
naam +
groepsindeling

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 per partij en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6 en 4 voor respectievelijk A-, B- en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.

bonus
score
score
score
pnt
ronde 1 ronde 2 ronde 3
1. Wim Mulder (A)
8+8+8
17
25
17
2. Frank Visser (A)
8+8+8
23
10
21
3. Léon Jacobse (A)
8+8+8
19
10
23
4. Hans Lodeweges (A) 8+8+8
17
19
15
5. Rien Duine (B)
6+6+6
10
19
19
6. Stefan Lipschart (A)
6+6+8
11
25
9
7. Arie Macdaniël (B)
6+8+6
19
10
15
8. Aad vd Berg (B)
6+8+6
23
7
13
9. Aad vd Meer (B)
6+8+6
15
9
19
10. Casper de Pijper (A)
4+6+8
21
17
5
11. Panc Vink (B)
6+6+6
13
16
13
12. Jan vd Dorpel ( -)
4+6+6
23
10
10
13. Mick vd Berg (-)
8+8+6
10
15
10
14. Sjaak in 't Veld (B)
8+8+6
9
15
11
15. Geard vd Wouden (C) 8+6+4
10
10
19
16. Leen Boonstra (C)
8+6+4
5
10
19
17. Teus Boere (C)
6+6+4
9
10
17
18. Neal Twigt (C )
4+6+4
14
10
12
19. Ton van Smirren (-)
4+6+4
13
8
10
20. Bastiaan Rietveld (C) 4+6+4
10
9
8

totaal
score
83
78
76
75
66
65
64
63
63
61
60
59
57
57
57
52
52
50
45
41

koppositie voor de ijssel V3
Na vier van de zes wedstrijden staat De
IJssel V3 er prima voor in hun viertallenklasse. Concurrent Onesimus V3 staat twee
matchpunten achter. Een gelijkspel in de
thuiswedstrijd op 14 maart is voldoende
voor de titel. Bij een nederlaag gaat de titel
naar de Rotterdammers.
Hieronder de gang van zaken in de eerste
vier wedstrijden.

van Onesimus. Al na een uur spelen kon
Aad het eerste punt incasseren voor De
IJssel. Pionwinst in de opening gevolgd
door stukwinst en daarna naar een snel
mat. Bij Ton ging het lang gelijk op, maar
door slordig pionverlies kwam hij op achterstand. Daar dreigde nog een tweede pion
bij te komen, maar gefixeerd op die tweede
pionwinst overzag zijn tegenstander een
mat in één van Ton, 0-2 voor De IJssel dus.
Casper kreeg te maken met een fikse koningsaanval. Met goed verdedigend spel
bleef hij echter overeind en toen de dreigingen waren opgelost werd remise overeen-

goed begin tegen onesimus V3
Het derde viertal beet op 29 oktober de
spits af voor De IJssel in de viertallencompetitie. Tegenstander was het derde viertal
Onésimus V3
1. Robbert Jansen
2. Martin Schouten
3. Yassine Balakouh
4. Bert van der Eerden

1494
1631
1357

-

ook winst in hendrik ido ambacht

H. Ido Ambacht V1
Hans Hameetman
Henk Pasveer
Tjerk Busstra
Frans Brekelmans

1128
1309
946

1368
1582
1265
1209
1417

1½
1
½
0
0

werd gevangen, daarna was het over 1-1.
Inmiddels had Sjaak eveneens zijn goede
stelling weggegeven en moest er een nieuw
strijdplan worden gemaakt. Dat zag er niet
echt kansrijk uit, dat vond ook zijn tegenstander die herhaaldelijk remise aanbood.
Sjaak bleef echter geloven dat er meer te
halen viel. Dat bleek ook het geval na een
verkeerde ruil van zijn tegenstander wat
Sjaak een loper opleverde en vervolgens
ook de winst van de partij. Een halfje bij
Casper was vervolgens genoeg voor de
winst van de wedstrijd. In een goed ge-

Na de winst in de eerste wedstrijd ging het
derde viertal op 17 november vol goede
moed naar Hendrik Ido Ambacht om hier
ook weer de punten mee te nemen naar
Moordrecht. Dat leek aanvankelijk geen
probleem. Na zo’n anderhalf uur speeltijd
had Aad zijn tegenstander mat gezet en
ook op de andere borden zag het er goed
uit. Ook bij invaller Bastiaan die goed uit de
opening kwam ging de strijd lange tijd gelijk
op. Daar kwam een eind aan toen er een
toren van Bastiaan midden op het bord

1.
2.
3.
4.

De IJssel V3
Sjaak in 't Veld
Casper de Pijper
Ton van Smirren
Aad van der Meer

gekomen. Sjaak kwam door een ruil van
een stuk tegen twee pionnen materieel in
het voordeel. Dat voordeel nam nog toe
toen daar nog een pion bij kwam. Er werd
afgewikkeld naar een eindspel met dame
en loper voor Sjaak tegen dame en pion
voor zijn tegenstander. Vervolgens langdurig manoeuvreerwerk, waarbij Sjaak, die
veel last had van rumoer aan het bord
naast hem, uiteindelijk in de fout ging en
zijn dame op een verkeerd veld zette waardoor hij zowel dame als loper verspeelde.
Eindstand dus een 2½-1½ winst voor De
IJssel. (AadvdM)

-

De IJssel V3
Sjaak in 't Veld
Casper de Pijper
Aad van der Meer
Bastiaan Rietveld

1421
1582
1265
1417
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-

2½
0
½
1
1

speelde partij die lang gelijk opging was die
een pion voor gekomen. In het eindspel wijzigden de materiaalverhoudingen. Casper
won een kwaliteit, maar verspeelde drie pionnen en daarmee decimeerde zijn krijgsmacht tot twee torens en een enkele pion.
Voor zijn tegenstander resteerden toren,
loper en drie losse pionnen. Zijn tegenstander zag winst niet meer zitten en met het
aangenomen remiseaanbod werd De IJssel
met 2,5 - 1,5 winnaar van de wedstrijd.
(AadvdM)

1½
0
½
0
1

-

2½
1
½
1
0
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thuiswinst tegen dordrecht
Het zat de tegenstanders uit Dordrecht op 7
december niet mee in de wedstrijd tegen
De IJssel V3. Eerst moest ijlings een vierde
speler worden gezocht omdat een teamlid
het liet afweten en vervolgens zorgde een
opengaande Brienenoordbrug voor het nodige oponthoud. Er werd dus wat later aangevangen dan normaal.
Al snel ook, aan bord vier, problemen voor
Dordrecht. Een blunder van zijn tegenstander bezorgde Aad maar liefst vier pluspionDe IJssel V3
1368
1. Sjaak in 't Veld
1582
2. Casper de Pijper
1265
3. Ton van Smirren
1209
4. Aad van der Meer
1417

-

verlies in dordrecht, maar……
De uitwedstrijd op 12 januari tegen Dordrecht werd met vertrouwen tegemoet gezien. Ter plaatse bleek echter dat drie van
de vier teamleden bij de tegenstander
waren vervangen. Wellicht daardoor pakte
het anders uit dan verwacht. Niet bij Sjaak,
die zette de koningsvleugel vanuit de opening direct onder druk en had al snel het
punt binnen. Casper had een pion veroverd
en op dat moment zag het er ook op de
Dordrecht V3
1299
1. Rick Jelier
1370
2. Joas van Doeselaar
3. Henk Barends
1386
4. Aart Harms
1140

-

nen. Gelopen koers natuurlijk, al duurde het
verzet langer dan was verwacht. Ook Sjaak
profiteerde optimaal van een mishit aan
Dordse kant. Lang was het hier gelijk opgegaan en leek de partij op remise af te
stevenen, maar na de blunder van zijn tegenstander was het gelijk over. De winst
van de wedstrijd leek nabij omdat Ton eveneens een kansrijk stelling op het bord had
gekregen. Een opmarcherend pionnenleger
leek een fatale bres te slaan in de verdediging van zijn tegenstander. Ergens ging het
Dordrecht V3
1288
2½
Aart Harms
1140
1
Hans Boersma
1376
½
Peter Odijk
1253
0
Sjoerd Kelder
1384
1

echter mis en keerden de kansen. Er ging
materiaal verloren en aan verlies viel niet
meer te ontkomen. Vervolgens hing een gelijkspel in de lucht, want Casper was knap
in de verdrukking gekomen en had een
kwaliteit verspeeld. Met aanvallende acties
wist hij echter de bakens te verzetten en
kon hij alsnog remise afdwingen. Daarmee
werd hij dus de matchwinnaar en handhaafde het viertal hun koppositie. (Aad)

twee andere borden wel goed uit. Maar de
kansen keerden. Casper trapte in een valletje wat een stuk kostte en verlies van de
partij. Bij Aad, werd al snel veel afgeruild en
op het bord resteerden voor beide spelers
een toren, paard en loper met zes pionnen.
Zijn tegenstander had een betere pionnenstelling maar bood remise wat mede gezien de stand op het bord bij Ton werd
aangenomen. Ton had daar na een goede
opening en gedegen vervolg een goede

stelling. Ook hij liet zich echter verrassen
door zijn tegenstander en gaf een stuk weg
en daarmee ook de partij.
Achteraf bleek bij bestudering van het wedstrijdformulier dat Dordrecht zowel aan bord
1 als bord 3 spelers van Dordrecht V2 had
opgesteld. Dat constateerde ook de RSBcompetitieleider en dus werd het verlies
aan bord 3 een reglementaire winst.
(AadvdM)

De IJssel V3
Sjaak in 't Veld
Casper de Pijper
Ton van Smirren
Aad van der Meer

1368
1582
1265
1209
1417

2½
0
1
0
½

-

1½
0
½
1
0
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1½
1
0
1R*
½

4
2½
3
2
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* Uitslag was 1 - 0 is gewijzigd in 0 - 1 Regl. vanwege invallen in een lager team
stand in divisie 2A:
1
2
3
4

De IJssel V3
Onesimus V3
Dordrecht V3
H. Ido Ambacht V1

mp
8
6
1
1

bp
10
10
6
6

uit de media 2
Vladimir Poetin had zijn felicitaties al gestuurd, en op het Moskouse vliegveld Sjeremetjevo kreeg het Russische team dat
terugkwam van het Europese landenkampioenschap in Reykjavik een heldenontvangst. Voor het eerst sinds 2007 had
Rusland dit kampioenschap weer eens gewonnen. De Russische vrouwen wonnen
ook in Reykjavik, en al was het voor hen
niet uitzonderlijk, het was in ieder geval
dubbel feest voor de Russen. Peter Svidler
vertelde dat er iedere ronde drie van hun
vier spelers ziek waren geweest. Hoe sterk
moet een gezond Russisch team dan zijn!
Supergoed speelden de teamleden overigens niet, want niemand van hen won een
medaille voor zijn individuele prestatie. Ze
speelden gewoon goed, zonder zwakke
plek in het team. Armenië werd tweede,
Hongarije derde. Judit Polgar debuteerde
als captain van het Hongaarse team. Ik geloof niet dat het eerder gebeurd is dat een
vrouw een mannenteam leidde, maar Judit
is Judit en de Hongaarse mannen steigerden niet. (Hans Ree, NRC 28/11)
De elfde plaats op het Europees landen-

1
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1½
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3
2½
3
x
2

3
2½
x

kampioenschap in Reykjavik zal niet in de
herinnering voortleven als een hoogtepunt
in de Nederlandse schaakgeschiedenis.
Toch zullen de meeste teamleden best tevreden zijn over hun prestaties. Anish Giri
en Loek van Wely behaalden ruime plusscores, Erwin L'Ami bewees zijn grote
waarde door aan het tweede bord ongeslagen te blijven en ook Sergei Tiviakov voldeed aan het vierde bord aan de
verwachtingen. De dissonant was Ivan Sokolov, die een uitstekende reputatie heeft
als teamspeler. Hij zag ditmaal alles wat hij
ondernam zo gruwelijk mislukken dat hij na
drie nederlagen niet meer werd opgesteld.
Sokolov speelt weinig de laatste tijd, omdat
zijn werk als trainer in Dubai amper ruimte
laat voor uitstapjes naar het Europese toernooiencircuit. Toch was er vooraf geen
reden tot zorg over zijn vorm. In het Franse
teamkampioenschap, het enige andere
toernooi dat Sokolov zich dit jaar permitteerde, scoorde hij 8 uit 11 tegen sterke tegenstand. Ondanks deze tegenvaller zou
Nederland een respectabele klassering
hebben behaald als niet was gezondigd
tegen de oude regel die voorschrijft dat in
een teamtoernooi de laatste wedstrijd nooit
verloren mag gaan. Nederland ging in de
slotronde met 2,5-1,5 ten onder tegen
Frankrijk en zakte zes plaatsen in het klassement. (Ligterink, Volkskrant 28/11)
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De vrouwen werden vijftiende op het EK en
veel meer zat er voor dit team niet in. Individueel succes was er voor Anne Haast, die
haar tweede meesternorm scoorde. Omdat
het bij een landentoernooi is, telt die norm
dubbel. Een merkwaardige regel, maar
laten we daar niet over zeuren. Als ze er
nog een paar Elo-punten bij wint, wordt ze
tot internationaal meester benoemd. Bij de
‘mannen’, wel te verstaan. Bij de vrouwen
behoort ze al tot de grootmeesters. De 15jarige Anna-Maja Kazarian scoorde zes
punten uit acht partijen. Daarmee won ze
een bronzen medaille aan het vijfde bord.
Er is de laatste tijd veel over haar te doen
geweest, over de vraag aan welke toernooien de talentvolle scholiere wel of niet
zou meedoen. Met deze medaille heeft ze
in elk geval opnieuw iets neergezet. (Johan
Hut, HDC Media)
Begin november werd bekend dat het kandidatentoernooi volgend jaar in maart in
Moskou wordt gehouden. Het wordt gefinancierd door de vastgoedfirma Tashir van
de Armeense miljardair Samvel Karapetyan, en daardoor gaat de wild card die de
organisatoren mogen uitdelen naar zijn
landgenoot Levon Aronian. Die is ook geliefd in de schaakwereld. „De schaakwereld
is een betere plaats als Aronian goed sp e e
l t ! ” twitterde Kasparov in september toen
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Aronian in St. Louis de Sinquefield Cup had
gewonnen. Kort geleden werd aan Anish
Giri gevraagd hoe hij zijn kansen inschatte
in het komende kandidatentoernooi. Hij had
er alle vertrouwen in: „Er zijn dingen waarin
Carlsen en Caruana beter zijn dan ik, maar
je kunt ook kijken naar andere dingen,
waarin ik misschien wel op ze voor lig.” Wat
dan? „Ik kan me niet herinneren dat ze ooit
een gewonnen stand tegen Anand hebben
bereikt na elf zetten . ” Giri doelde op een
overwinning, gebaseerd op geraffineerde
voorbereiding, in de Chess Masters Final
in Bilbao, een opgepoetste benaming voor
vroegere Grand Slam of Chess vierkamp
tussen de winnaars van de vier grote toernooien. (Hans Ree, NRC 7/11)
‘Magnus heeft duidelijk zwakke punten’,
aldus Giri in een interview door Hans Klippus in het AD van 4/11. ‘Er zijn ook spelers
die het in toernooien beter doen dan hij,
maar niemand is nog zo stabiel dat hij hem
definitief kan passeren. Maar Carlsen is niet
onverslaanbaar, totaal niet! ‘. Het feit dat hij
deze zomer is getrouwd vindt hij een goede
stap. ‘Ik woon niet meer bij mijn ouders, dus
ik ben geen kind meer. Ik heb meer verantwoordelijkheid, daarom is schaken nu een
echte baan voor me geworden. Ik ben ook
serieuzer, investeer meer in mijn spel. Dat
pakt goed uit.’ Het huwelijk kreeg nog meer
aandacht in het AD van 18/12 in een artikel
van Marianne Heus over ‘Koning Anish en
zijn dame Sopiko’. Echtgenote Sopiko Guramishvili uit Georgië is eveneens grootmeester (bij de vrouwen). Tegen elkaar
spelen zij echter nooit. ‘Hij is veel te goed,
daar kan ik niet tegen op’, aldus Sopiko. Zij
wilde eigenlijk nooit een schaker als
vriendje. ‘Maar hij heeft me compleet verrast. Hij is supersociaal, zorgzaam en grappig. Zodra hij je aandacht geeft, gaat dat je
nooit vervelen’. Het was haar constante
vrolijkheid die Giri’s aandacht trok. ‘Andere
vrouwelijke schakers zijn soms een beetje
somber, gedeprimeerd. Zij is altijd zo vrolijk,
dat is heel belangrijk voor me’.

sloot in oktober van dit jaar tot sancties
tegen Iljoemzjinov wegens economische
steun aan de Syrische regering. Zijn bezittingen in de Verenigde Staten zijn nu bevroren en Amerikaanse burgers mogen geen
zaken meer met hem doen. Dat kwam
slecht uit voor de FIDE, want Iljoemzjinov
stond op het punt om naar de Verenigde
Staten te vertrekken om daar te onderhandelen over een locatie voor de match om
het wereldkampioenschap van volgend jaar
tussen Magnus Carlsen en zijn uitdager.
Die reis ging niet door.
Een week geleden deed Iljoemzjinov in een
vergadering van het bestuur van de FIDE
afstand van zijn financiële en zakelijke bevoegdheden, die hij overdroeg aan Georgios Makropoulos, de tweede man in de
FIDE. Het was maar tijdelijk, tot het misverstand was opgehelderd, werd er gezegd.
Net als bij de internationale voetbalbond
heeft de Amerikaanse overheid hier iets gedaan waartoe de schaakwereld zelf niet in
staat was, maar omdat de schakers het zelf

Met twee van de maximaal vijf sterren
waardeerde filmrecensent Ab Zagt in het
AD van 3/11 de film Pawn Sacrifice. ‘Een
hysterische kijk op het leven van schaakicoon Bobby Fischer’ vond hij. ‘Tobby Maquire, die de rol van Fischer speelt, doet
erg zijn best om de schaakkampioen met al
zijn tics en eenzaamheid te benadren. Maar
in plaats van een overtuigende vertolking,
maakt Mquire er een hysterische voorstelling van die erg aan de oppervlakte blijft.
Ook de overige acteurs komen niet tot hun
recht’, aldus Zagt.
Kirsan Iljoemzjinov, president van de FIDE,
de wereldschaakbond, is wel eens een
engel des doods genoemd. In 2003 was hij
in Bagdad een van de laatste bezoekers
van Saddam Hussein, vlak voor de Amerikaanse inval in Irak die tot de arrestatie en
de latere executie van Saddam zou leiden.
In 2011 schaakte hij in Tripoli met de Libische leider Muammar Khadaffi, die kort
daarna door opstandelingen werd gedood.
In 2012 ging Iljoemzjinov naar Damascus,
misschien om te zien of de Syrische leider
Assad al klaar was voor de laatste reis. Ze
spraken drie uur met elkaar en volgens Iljoemzjinov ging dat gesprek alleen over
schaken door kinderen. Lang niet iedereen
geloofde dat.
Het Amerikaanse Ministerie van Financieën
gelooft het waarschijnlijk niet, want het be-
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niet konden, zal er waarschijnlijk niet veel
veranderen. (Hans Ree, NRC 12/12)
Veel te winnen viel er op het Open Toernooi
op het schiereiland Qatar, ook bekend om
zijn olie- en gasexport. Een prijzenpot van
130.000 euro was dus interessant voor de
absolute wereldtop. In de laatste ronde
hield regerend kampioen Magnus Carlsen
met wit de boot af tegen ex-wereldkampioen Vladimir Kramnik (volgens Hans Ree in
het NRC een duidelijk afgesproken snelle
remise) en daarmee verzekerde hij zich van
de eerste prijs. Die moest hij wel delen met
de Chinees Yu Yangyi. Wat piekt Carlsen
toch altijd op het juiste moment! Anish Giri
bleef weer negen ronden ongeslagen en
was constant in de achtervolging. Hij gaat
2016 in als virtueel derde op de wereldranglijst met Elo-rating 2798, nog 2 miezerige puntjes verwijderd van die magische
2800-grens waarover weinigen een voet
hebben gezet. (Hans Böhm, Telegraaf 2/1)

