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van de redactie
Een groot deel van dit nummer is gewijd aan de prestaties van de IJsselteams in de RSB-competitie. Bij de
hoofdmacht baarde de teambezetting
zorgen, maar de eerste klasse positie
kwam daardoor niet meer in gevaar.
Partijmomenten laten zien dat het latere kampioensteam over de winst in
Moordrecht niet ontevreden mocht zijn,
al dachten zij daar zelf anders over.
Dankzij een zwaar bevochten remise
vreugde bij de buren in Waddinxveen
die zich daardoor ook op dit niveau
handhaafden. Dat was wat compensatie voor de Waddinxveners voor het
door De IJssel 2 verstoorde kampioenschap van hun tweede team. Ondanks
dat moest De IJssel 2 de concurrentie
in de promotiestrijd voor laten gaan.
Vreugde was er bij de viertallen met
twee kampioenschappen in de laagste
viertallendivisie. Curieus was dat ene
viertal voor het andere de beslissende
kastanjes uit het vuur sleepte. Een
paar mooie partijmomenten illustreren
de viertalkwaliteit.
De figuurlijke vlag ging uit voor het
elfde lid, dit seizoen actief in alle
teams, die de mijlpaal van 200 RSBwedstrijden voor De IJssel over-

schreed. Een gevreesde tegenstander
in de viertallencompetitie leert het overzicht van zijn wapenfeiten.
Bij de strijd om de clubtitel gaat het nog
om wie op welk trapje van het podium
staat, al lijkt dit voor de hoogste plaats
wel zeker. Zo spannend als bij het slot
van de rapidcompetitie zal het niet worden. Hier kon de titelverdediger zijn
grootste concurrent wel achterhalen,
maar niet passeren en verspeelde om
die reden zijn titel. Verrassender nog is
de strijd om de k.o.-beker. Hier beten
inmiddels al twee titelkandidaten in het
zand.
Bij het 51e toernooi om de Zilveren
Dame onder de deelnemers vier nazaten van een achtvoudig winnaar. Eén
van hen, de huidige titelverdediger,
gaat voor zijn vijfde zege. Na een verrassende nederlaag in de eerste ronde
is dat nog geen gelopen koers. Ook andere titelkandidaten liepen echter averij
op zo blijkt uit een uitgebreid verslag
van de eerste toernooihelft. Een
tweede toernooi, het 21e VINK Top 12toernooi, staat in de steigers. De toernooiaankondiging meldt een aantal
vaste deelnemers, maar ook enkele
nieuwe kandidaten.

Bij de externe toernooien aandacht
voor de deelname van IJsselspelers
aan het TaTa-Steeltoernooi, minder dan
in andere jaren. Dat was ook het geval
bij het Drierondentoernooi in Waddinxveen waar de belangstelling uit IJsselkringen minimaal was.
De KNSB bekeek de vitaliteit van de
schaakverenigingen. Circa een kwart is
niet of niet erg vitaal. Daar hoort De
IJssel niet bij al zijn er, volgens het verslag, zeker punten die aandacht verdienen.
Voorts een blik op de spelregels voor
doorgeefschaak dat binnenkort op het
programma staat en nieuws uit de
media. Dat laatste, ditmaal vanwege
plaatsgebrek van geringere omvang
dan normaal, betreft met name het
TaTaSteeltoernooi en het kandidatentoernooi.
De redactie wenst u weer veel leesplezier met dit nummer of de kleureneditie op de website. Het volgende
nummer zal in verband met het verblijf
van de redactie op het Spaanse eiland
Menorca niet zoals gebruikelijk in juli,
maar pas in augustus verschijnen. Uw
bijdragen daarvoor zijn als altijd van
harte welkom.

ijsselspelers in actie in wijk aan zee
Naast de twee hoofdgroepen telde het TaTaSteeltoernooi 2016 ook nog 1700 amateur deelnemers, t.w. 630 aan de tienkampen, 388 aan de dagvierkampen, 560 aan
de weekendvierkampen en voorts nog ca. 125 deelnemers aan toernooien voor ondernemingsraden, klantengroepen, parlementariërs, arbiters, journalisten, viertallen
van IJmonddorpen en vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland en Europese dorpen.
Onder al deze deelnemers twee IJsselspelers, Menno van Dijk bij de tienkampen en
Frank van de Pavoordt bij de dagvierkampen.
Menno eindigde in groep 7g met 5½ uit 9 op een gedeelde vierde plaats. Hieronder zijn resultaten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Groep 7G
Bilsen, Jeroen van
Boot, Otto
Wel, Willem van der
Dijk, Menno van
Park, Chanhee
Peters, Wim
Huter, Gerold
Bartman, Victor
Graafsma, Henk
Hettema, Jan

Vereniging
KVT, Enkhuizen
Botwinnink, Zoetermeer
Nieuwerkerk a/d IJssel
De IJssel/Sassenheim
Buitenland
Almere
Caissa, Amsterdam
ENPS/De Raadsheer, Amsterdam
Ratinghouder
Koedijk

rating
1514
1503
1575
1588
1400
1545
1562
1476
1426
1458

1
x
½
½
0
0
½
½
½
0
0

2
½
x
½
½
0
½
1
0
0
0

3
½
½
x
½
1
0
0
½
0

4
1
½
½
x
½
0
0
0
1
0

5
1
1
0
½
x
½
0
0
½
0

6
½
½
1
1
½
x
0
½
0
0

7
½
0
1
1
1
1
x
1
0
0

8
½
1
1
1
½
0
x
0
½

9
1
1
½
0
½
1
1
1
x
0

10
1
1
1
1
1
1
1
½
1
x

tot
6½
6
6
5½
5½
5
3½
3½
3
½

Frank moest een ronde verstek laten gaan en eindigde als nummer laatst in zijn vierkampgroep. Hieronder ook zijn resultaten:
1
2
3
4

Groep 5M
Opasiak, Dustin
Donker, Gerard
Blank, Hans
Pavoordt, Frank vd

Vereniging
Buitenland
Persoonlijk lid
Bergen
De IJssel/Amsterdam-West

Rating
1787
1692
1690
1784

1
x
0
½
½

2
1
x
0
0r

3

3
½
1
x
0

4
½
1r
1
x

tot
2
2
1½
½
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personele problemen zorgen voor matig
competitieslot van de ijssel 1
In de twee laatste wedstrijden stond er
niet veel meer op het spel voor De IJssel 1. Het maximaal haalbare was een
derde plaats. De voorlaatste wedstrijd
moest echter met drie invallers worden
gespeeld en in de laatste wedstrijd
bleef een bord leeg. Het resulteerde
uiteindelijk in twee nederlagen en een
vijfde plaats in de eindstand. Hieronder
een verslag van de laatste loodjes.

teriaalverlies was het snel gebeurd.
Spannend was het aan het eerste
bord. Met een gambiet pluspion koos
Léon’s tegenstander voor de aanval.

met drie invallers niet opgewassen tegen koploper erasmus
De eerste positie van tegenstander
Erasmus, 9 punten uit 5 wedstrijden,
leek bij de confrontatie met De IJssel
op 15 februari al op voorhand niet in
gevaar te komen. Niet alleen had De
IJssel in voorgaande duels steeds het
onderspit gedolven, in deze wedstrijd
moest ook nog eens met drie invallers
worden aangetreden. Pim te Lintelo
was, in afwachting van zijn aanstaand
vaderschap, niet beschikbaar en ook
beide Franken konden niet meespelen.
Met drie invallers uit De IJssel 2, Arie,
Gerard en Rien, liep het ratingsverschil
op tot gemiddeld ruim 200 punten.
Toch was dat verschil op de meeste
borden niet zichtbaar. Alleen Gerard
en Leen stonden van begin af aan
knap onder druk. Bij de anderen borden ging het aanvankelijk gelijk op.
Justin was de eerste die remise liet
aantekenen. Hij stuitte op een goede
verdediging en koos er niet voor om
ijzer met handen te breken. Ook bij
Rien bleef de stelling in evenwicht. Na
een fikse afruil viel er voor beiden weinig meer te halen. Mis ging het bij Gerard. De verdediging van een
centrumpion kluisterde zijn paard op
een ongelukkige plaats op de onderste
lijn. Afruil van de pion leidde vervolgens tot het openen van een door
zware stukken bezette lijn en al snel
tot pion verlies. Daarna bleek er geen
houden meer aan en na nog meer ma-

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

Maar Léon bleef prima overeind en het
forceren van de winst door zijn tegenstander werkte in diens nadeel. Het
kostte veel bedenktijd en leidde in de
slotfase ook tot minder nauwkeurig
spel. Een ingesloten paard moest worden geofferd en dat luidde de winst
voor Léon in. Erasmus kwam weer aan
de leiding door verlies van Arie aan het
laatste bord. Na een stukoffer voor
twee pionnen van Arie werd een onbeschermde koning het aanvalsobject.
Die sneuvelde echter niet. Dat was wel
het geval bij Arie, een mishit leidde tot
een niet meer te pareren aanval (Zie
‘Kat in ’t bakkie?). Negatief was ook
het resultaat bij Leen. Die had al in de
beginfase een pion moeten prijsgeven
en een eenzame randpion dreigde
daarna hetzelfde lot. Het werd moeizaam verdedigen. Een blunder versnelde uiteindelijk de onvermijdelijke
nederlaag en dat betekende de derde
nul voor De IJssel. Een halfje bij Mick
bracht de stand op 2½-4½ en de definitieve winst voor Erasmus. Met een
sterk pionnencentrum had hij steeds
goed spel gehad, maar hij vond geen
winnende aanval. Die bleek er wel geweest te zijn, zo bleek bij een latere
huisanalyse. Na de 23e zet van zwart
stond de volgende stelling op het bord:

Mick: ‘Intuïtief had ik een idee dat er wat
inzat. Ik keek naar 24.Lxf5 want het
paard lijkt geen kant op te kunnen en
komt een aantal malen in te staan.
Maar abusievelijk dacht ik dat 24…gxf5,
25.Dxf5 na 25….Tf8 26.Dg5+ Dg7 voldoende was voor zwart. Maar niet genoeg gerekend. Thuisgekomen keek ik
nog een keer naar de stelling en zag
dat dan na 27.Dh4 de problemen voor
zwart groot zijn. Dus er had klaarblijkelijk toch meer in gezeten.’
Frank van Zutphen meldde op de Erasmus website: ‘Na afruil van vele stukken
was er een eindspel van paard tegen
loper en verschillende pionnen. Een
klein plusje voor Posthumus en als het
echt nodig was geweest had er wellicht
nog wel meer ingezeten, maar gegeven
de tussenstand gaf Posthumus er de
voorkeur aan om het teamresultaat veilig te stellen.’ Dat moet dan een ander
bord geweest zijn, want in de slotstelling had Mick het loperpaar en stonden
er ook nog vier torens op het bord.
Hans leek eveneens lang op weg naar
een puntendeling. Een remiseaanbod
werd geweigerd en dus moest die worden binnen gesleept. Dat leek wel mogelijk, maar niet meer toen hij door een
blunder een cruciale pion verspeelde. In
de slotminuten werd hij uitgetikt. (Aad)

De IJssel 1

1738

-

Erasmus 1

1957

2½

-

5½

Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Gerard vd Wouden
Justin Jacobse
Leen Boonstra
Mick vd Berg
Rien Duine
Arie Macdaniël

1894
1857
1692
1916
1641
1764
1602
1542

-

Marvin Dekker
Andrzej Pietrow
Frank van Zutphen
Leo Verhoeven
Olivier Vrolijk
Wim Posthumus
Cander Flanders
Murdoch Mac Lean

2009
2014
1999
1948
1946
1933
1868
1942

1
0
0
½
0
½
½
0

-

0
1
1
½
1
½
½
1
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verlies tegen degradatiekandidaat spijkenisse 3
Tegenstander op 18 maart was Spijkenisse 3, de nummer laatst in de ranglijst. Bij winst met 5-3 zou dit team zich
nog ten koste van WSV 1 kunnen redden. Bij De IJssel stond er niets meer
op het spel, maar dat was niet de
reden dat er maar zeven borden bezet
werden, Pim te Lintelo bleek de wedstrijd te hebben vergeten. Start met
1-0 achterstand dus. Dat werd 2-0
toen Mick een stuk verloor en kon opgeven. Buurman Frank (vd P) deed het
beter. Hij klopte zijn tegenstandster,
een nationale meisjestopper, maar
omdat Leen een vergeefs gevecht

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

leverde tegen een nederlaag zag het
er met een 3-1 achterstand toch somber uit. Maar gelukkig waren er de gebroeders Jacobse. Justin veroverde
met een penning de dame waarna zijn
tegenstander opgaf en Léon sloeg toe
met een mooie koningsaanval. Daarmee was de stand weer gelijk, 3-3 en
met mooie stellingen bij Frank (V) en
Hans leek een overwinning er wel in
te zitten. Maar…. ondanks een mooie
aanval kon Frank de winst niet binnenhalen en moest zelfs toezien dat zijn
tegenstander een pion liet promoveren
en vervolgens de winst pakte. Toen
werd het voor het Spijkenisseteam nog
spannend. Hans had eerst de kans op

winst laten lopen door een pion te verspelen en moest toen nog aan de bak
voor tenminste een half punt. In een
remisestelling met oplopende tijd, ging
de man uit Spijkenisse er toch nog
voor zitten. Door het huidige tempo
wisselde de beschikbare bedenktijd in
de slotminuten en pas na een lange zit
werd toch maar tot remise besloten.
Het was inmiddels bijna zaterdag toen
het IJsselteam met een 4½ - 3½
nederlaag huiswaarts kon vertrekken.
Beide teams waren er niet tevreden
mee maar bij WSV kon de vlag uit.
(Mick/Aad)

Spijkenisse 3

1769

-

De IJssel 1

1822

4½

-

3½

Joey Brokaar
Steven de Wilde
Werner Hubner
Nick Groeneweg
Richard Koopman
Villa Siu
Steyjn de Lange
Michael vd Voorden

1923
1792
1776
1807
1766
1653
1671
1761

-

Léon Jacobse
N.O.
Frank Visser
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank vd Pavoordt
Mick vd Berg
Leen Boonstra

1894

0
1
1
½
0
0
1
1

-

1
0
0
½
1
1
0
0

1903
1857
1916
1778
1764
1641

eindstand 1e klasse A

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

Erasmus 1
RSR Ivoren Toren 3
Overschie 2
HZP Schiedam 1
De IJssel 1
WSV 1
Spijkenisse 3
Krimpen a/d IJssel 3

rtg

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1955
1841
1843
1877
1803
1749
1762
1773

13
11
8
6
6
4
4
4

37½
32½
30½
27
26½
24
24
22

x
3
4
3
2½
2
2½
1½

5
x
3
3
3
4
3
2½

4
5
x
2
3½
2½
4½
4

5
5
6
x
4½
3
3½
2

5½
5
4½
3½
x
3
4½
3½

6
4
5½
5
5
x
2½
4

5½
5
3½
4½
3½
5½
x
4½

6½
5½
4
6
4½
4
3½
x

individuele resultaten

Frank Visser
Justin Jacobse
Léon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank vd Pavoordt
Hans Lodeweges
Mick vd Berg
Leen Boonstra
Rien Duine
Gerard vd Wouden
Arie Macdaniël
Sjaak in ’t Veld

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

5
6
7
5
5
7
7
7
2
2
1
1

4
3½
3½
3
3
3
2½
2
1½
½
0
0

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

1903
1916
1894
1906
1778
1857
1764
1641
1602
1692
1542
1582

2068
1891
1941
2005
1880
1829
1658
1589
2053
1721
1142
1021

1828
1830
1941
1932
1807
1881
1762
1751
1860
1914
1942
1821

Frank Visser werd dus teamtopscorer met een bijna honderd procent score. Met het verlies in de laatste wedstrijd verspeelde hij ook een top 10 resultaat in deze klasse. Frank van de Pavoordt was de enige zonder verliespartij, eenmaal winst
en viermaal remise.
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kat in ’t
Erasmus supporter Gerard Donze
vond de partij tussen Arie Macdaniël
en Murdoch Mac Lean in de wedstrijd
van De IJssel 1 tegen Erasmus geen
interessante partij. ‘Twee pionnen voor
een stuk, kat in ’t bakkie’ was zijn mening. Op de Erasmus website schreef
teamleider Frank van Zutphen: ‘Murdoch Mac Lean speelde een goede
partij met zwart op bord 8. Zijn tegenstander had wat problemen te overwinnen en koos daarom maar voor de
weg naar voren. Een stukoffer voor
twee pionnen met perspectief op een
koningsaanval. Dat perspectief werd
snel en vakkundig door Mac Lean de
kop ingedrukt en niet lang daarna
gooide zijn tegenstander de handdoek
in de ring.’ Dat was wel erg bijzijde de
waarheid. De Erasmus speler verzuimde optimaal van zijn kansen te
profiteren en daardoor waren er wel
degelijk goede mogelijkheden voor zijn
tegenstander.
Na een aanvankelijk gelijk opgaand
begin stond na 13 zetten stond de volgende stelling op het bord:

bakkie?
Arie kiest hier voor 20.Pxe4 Alternatief
is 20.Lxe7, of met verwisseling van
zetten Lxe4, 20…Dxe7 21.Dg4 Kf8
22.Lxe4 dxe4 23.Dh5 en na 23…De6
24.f3 heeft wit nog alle kansen.
20...dxe4 21.Lxe7 Dxe7 22.Dg4+ Kf8
23.Lxe4 Wint wel een pion, maar geeft
zwart ook aanvalskansen. Beter was
wellicht 23.Lc4. 23...Pf6 24.Dh4 Dxe4
25.Dxf6

Na 14.h3? Ld6 15.Tac1 g5 besluit Arie
(wit) tot een stukoffer voor twee pionnen 16.Pxg5 hxg5 17.Lxg5 en vervolgens komt na 17…Kg7 18. Ld3 Le7
19.Dd1 Pe4? de volgende stand op
het bord:
25…c5? Na 25…Te6 stijgen de winstkansen voor zwart met stip. Nu kon wit
met 26.Dh6+ Ke7 (26...Kg8 27.Dg5+
Kh7) 27.f3 Dc6 28.Dxc6 Txc6 29.bxc5
Tec8 30.e4 bxc5 31.d5 het evenwicht
weer herstellen. Jammer genoeg ziet
Arie dit niet. Hij speelt 26.Dd6+
26...Te7 27.Dh6+ Ke8 28.Dg7 c4
(beter 28...Te6) 29.Tc3 Tc6? Opnieuw
een slechte keuze van zwart, na 30.f3
Dh4 heeft wit weer de kans om de
stelling in evenwicht te brengen met
31.Dg8+ Kd7 32.Db8 Tc7 33.Dxa7.
Niet gezien, en na 31.d5?? Tg6
32.Dd4 Dxd4 33.exd4 Lxd5 staakt wit
de strijd (0-1) (Aad/Fritz)

jaarprogramma de ijssel 2016
18-4
25-4
28-4
2-5
9-5
18-5
23-5
28-5
30-5
6-6
13-6
20-6
27-6

do
***
wo
za

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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hoe vitaal is de ijssel?
Wat is een vitale schaakvereniging?
“Een vitale schaakvereniging is een
financieel gezonde schaakvereniging
met een krachtig bestuur die vanuit
haar eigen verantwoordelijkheid, realistisch en toekomstgericht activiteiten
ontplooit voor zowel haar leden als
haar omgeving. De vereniging is in
staat nieuwe leden aan te trekken en
samenwerkingen aan te gaan om
daarmee tevens een actieve functie op
lokaal niveau te kunnen vervullen.”
Belangrijk voor de vitaliteit is of een
vereniging op veranderingen in haar
omgeving kan reageren of die nu van
financiële aard zijn of van andere aard.
Denk aan veranderende samenstellingen van de inwoners van de wijk/regio
(bv minder kinderen). Ook het kunnen
opvangen van het vertrek van bepalende kaderleden is een belangrijke
graadmeter.
In schaakmagazine 2016/1 werd uitgebreid aandacht geschonken aan en
onderzoek van de KNSB naar de vitaliteit van de schaakverenigingen in Nederland. Ook De IJssel was een van
de 174 verenigingen (totaal 487) die

hieraan meewerkte. Via een online
vragenlijst werden verenigingen op
negen hoofdonderwerpen bevraagd.
Ook werd het ledenverloop van de vereniging over de laatste twee jaar gemeten. De antwoorden op de vragen
en het ledenverloop zijn vervolgens
vertaald naar een score die iets zegt
over de vitaliteit van de vereniging.
De vragen uit de vragenlijst zijn onderverdeeld en gegroepeerd in negen
hoofdcriteria. Per hoofdcriteria ontvangt de vereniging een score op een
schaal van 0 tot 1. Een schaakvereniging wordt vitaal genoemd als gemiddeld over alle negen hoofdcriteria aan
de vitaliteitsnorm wordt voldaan. Als vitaliteitsnorm is 0,75 aangehouden,
0,55-0,74 bijna vitaal, 0,40-0,54, niet
erg vitaal en 0,39 of lager niet-vitaal.
Hieronder de hoofdcriteria en de score
voor De IJssel.

1. leden

Uitgangspunt voor een vitale
schaakvereniging is een stabiel
ledenbestand of op z’n minst licht
groeiend. Een vereniging kan in de
toekomst niet alleen van de be-
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staande leden leven. Is de vereniging in staat nieuwe leden te werven en aan zich te binden en is de
vereniging in staat het verloop niet
te groot te laten zijn? Er bestaan
relatief veel kleine schaakverenigingen van 25 leden of minder.
Ook deze kunnen vitaal zijn. Als
kritische ondergrens is 10 leden
aangehouden om nog enigszins als
vitaal in aanmerking te komen. Het
verloop van het ledental over de
afgelopen 2 jaar is meegenomen in
de score.
Score voor De IJssel 0,44.

2. aanbod

Bij het aanbod van de vereniging
wordt vooral gekeken of deze ook
gericht is op toekomstige leden. Wil
een vereniging er graag jeugdleden
bij, dan zal de vereniging de jeugd
ook iets te bieden moeten hebben
en voldoende kunnen begeleiden.
Voor volwassenen en in toenemende mate ook ouderen is begeleiding minder belangrijk, maar is
ook hier een passend en gevarieerd schaakaanbod nodig. De
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randvoorwaarden van een vereniging zijn minstens zo belangrijk:
toegankelijkheid speelzaal, mate
van prestatiedruk, sfeer, catering
en sociale contacten.
Score De IJssel: 0,66

3. kader

Een schaakvereniging kan niet
zonder voldoende en bekwame
vrijwilligers die de vereniging draaiend kunnen houden. Het is ook belangrijk om toekomstgericht te
werken en voor een natuurlijke
aanwas van het vrijwillig kader te
zorgen. Heeft een vereniging een
kaderbeleid? Zijn de taken en verantwoordelijkheden voor de leden
inzichtelijk? Hoe vindt de werving
van nieuwe vrijwilligers plaats? De
KNSB faciliteert verschillende opleidingen voor functionarissen,
maar zorgt niet voor de opvolger
van de voorzitter of jeugdleider.
Vitale verenigingen zorgen daarnaast dat ze optimaal gebruik
maken van de expertise van hun
eigen leden en zorgen dat van
jongs af aan de leden ook oog hebben voor de vrijwillige taken. Vitale
verenigingen kijken ook verder dan
hun eigen ledenbestand. Zo kunnen ouders of andere familieleden
van (jeugd)leden betrokken worden
in het kader.
Score De IJssel: 0,23

4. financiën

Een vitale schaakvereniging heeft
een sluitende begroting die door de
leden is goedgekeurd. Het is ook
belangrijk dat er ruimte is voor vernieuwing en ledenwerving zonder
de reserves te hoeven aanspreken.
De hoogte van de contributie staat
in verhouding tot de grootste kostenposten. Het is voor een vereniging niet gezond als de jaarcontributie voor de eigen leden maar net
aan de bondscontributie afdekt.
Schaken behoort tot de goedkoopste sporten, dus kan een schaakvereniging daar een gezonde
contributie voor vragen.
Score De IJssel: 0,90

5. accommodatie

De accommodatie is een heel belangrijk onderdeel van hetgeen de
vereniging de leden te bieden
heeft. Kunnen de leden hun sport
daar goed bedrijven? Is deze goed
bereikbaar, komt de beschikbaarVitaal
Bijna vitaal
Niet erg vitaal
Niet vitaal

Leden
18%
56%
23%
3%

Aanbod
16%
52%
25%
7%

Kader
5%
27%
27%
41%

heid overeen met de wensen, is de
kwaliteit voldoende en is deze voor
iedereen wel voldoende toegankelijk?
Score De IJssel: 0,69

6. organisatie

Hoe ziet de structuur van de vereniging eruit? Wordt er planmatig
gewerkt? Is de werkwijze voldoende toekomstgericht? Worden
de leden voldoende betrokken?
Het bestuur moet er zelf ook in geloven en er positief instaan om resultaat te kunnen boeken. Het
hebben van een ambitie (of doelstellingen) als club, ook al is dat zo
goed mogelijke sfeer creëren voor
de leden, is een voorwaarde om
als club naar de toekomst te kunnen kijken. Het uitdragen van een
ambitie is ook van belang. Als een
vereniging het eerste team zo hoog
mogelijk wil laten spelen, dan moet
die ambitie ook benoemd worden
en door de leden gedragen.
Score De IJssel: 0,53

7. communicatie

Een vitale schaakvereniging herken je al vaak aan hun website.
Wat wordt er gemeld, hoe actueel
is de informatie en wat straalt de
site uit. Op welke doelgroep is
deze gericht? Worden potentiele
leden ook wijzer van de informatie
of kunnen alleen leden hun weg
vinden? De eigen leden van een
vereniging zijn de beste reclame.
Als die het naar hun zin hebben en
dat doorvertellen, zorgt dat normaal gesproken voor een constante stroom nieuwe leden. Een
vitale vereniging is zich daar goed
van bewust en speelt er op in. Het
gebruik van social media kan dit effect nog verder versterken. Steeds
meer verenigingen zijn dan ook actief met korte berichtjes en plaatsen foto’s over hun activiteiten
Score De IJssel: 0,79

8. samenwerking

Er zijn vaak veel meer organisaties
actief in de directe omgeving die de
schaakvereniging zouden kunnen
helpen op een bepaald vlak, dan
men denkt. Denk aan de gemeenschappelijke belangen. Gemeentes
hebben de taak voor hun inwoners
te zorgen, maar ook een schaakvereniging heeft het een en ander
voor de inwoners te bieden. InforFinan.
52%
39%
8%
1%

Accom.
43%
45%
11%
1%

Org.
12%
44%
29%
15%

Comm.
37%
44%
16%
3%

meer altijd naar de mogelijkheden
bij de afdeling sport. Andere sportverenigingen die gehuisvest zijn in
dezelfde accommodatie of in hetzelfde wervingsgebied, kunnen ook
van belang zijn. Kortingen voor elkaars leden, gezamenlijke folder,
gecombineerd toernooi, uitwisseling van kennis etc. Scholen zijn
voor schaakverenigingen de plek
om met de potentiele nieuwe
jeugdleden in aanraking te komen.
Veel schaaklessen kunnen daar al
plaatsvinden en dat scheelt de vereniging veel tijd.
Score De IJssel: 0,93

9. lokaal

Grote sportverenigingen vervullen
vaak een maatschappelijke functie
in hun omgeving door ouderen, gehandicapten en werklozen te betrekken. Ook schaakverenigingen
zouden dat kunnen doen. Voorbeelden zijn oudere leden die
slecht ter been zijn thuis ophalen of
een keer een schaakdag met ouderen uit het tehuis te organiseren.
Vraag wie er overdag tijd hebben
om iets voor de vereniging te doen.
Het beleid van vrijwel alle subsidiegevers zal de komende jaren alleen nog gericht worden op
verenigingen die maatschappelijk
actief zijn. Bestaande subsidies op
accommodaties of op ledental alleen zullen over het algemeen worden afgebouwd. Een vitale
schaakvereniging zorgt dat ze een
bijdrage (blijven) leveren, ook al is
het alleen maar omdat vanwege
maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan een inzamelingsactie voor een goed doel via het
eigen toernooi. Ook daarmee onderscheidt een vereniging zich als
vitale vereniging.
Score De IJssel: 0,68
Goede scores voor De IJssel voor Samenwerking, Financiën en Communicatie. Maar net als veel van de
deelnemende verenigingen een lage
score voor Kader. Gemiddelde score
voor vitaliteit voor De IJssel 0,65, categorie bijna-vitaal dus.
Hieronder een percentage overzicht
van de scores van de deelnemende
verenigingen voor vitaliteit per hoofdcriterium. De procenten zijn de percentages aantallen verenigingen.
Samen
39%
13%
21%
27%

Lokaal
17%
51%
6%
26%

Totaal
15%
57%
24%
3%

In 2018 zal opnieuw een meting voor een vervolgenquête voor “de vitale schaakvereniging“ plaatsvinden om te kijken of de
staat van de schaakverenigingen in de tussenperiode is veranderd. (Aad)
8
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rapidtitel naar frank visser
Wim Mulder, ranglijstaanvoerder na de
derde ronde, kon om gezondheidsredenen niet meedoen aan de laatste
speelronde van de rapidcompetitie.
Daardoor ging de strijd om de eindzege nu tussen Frank Visser, Léon Jacobse en Hans Lodeweges. Van hen
verspeelde Léon al in zijn eerste partij
kostbare punten met een remise tegen
Rien Duine. Daardoor liep zijn achterstand op Frank op tot vijf punten. Bij
winst van de overige vier partijen kon
hij Frank alleen nog achterhalen, maar
niet meer passeren op de ranglijst.

Frank had geluk dat Hans niet profiteerde van een blunder (damewinst!)
en de onderlinge partij verloor. Daarmee waren voor Hans de titelkansen
verkeken. Frank maakte vervolgens
geen fout meer en ondanks verlies in
de laatste partij tegen Léon ging de
titel dus naar Frank.
Met een honderd procent score in
groep B was Sjaak in ’t Veld weer eens
prima op dreef. Hij klom daardoor naar
plaats nummer vijf in de eindrangschikking. In zijn kielzog Aad van der
Meer die aan zijn vijftig procent score

genoeg had voor de zesde plaats.
In groep C won ook Teus Boere al zijn
partijen en daardoor klom hij nog fors
op de ranglijst. Casper Kouwenhoven,
in de derde speelronde nog als gast
aanwezig, maakte nu zijn debuut als
lid van De IJssel. Hij deelde met Bastiaan Rietveld en Ton van Smirren de
tweede plaats. Geen punten voor
Peter Koolmees, maar het was verheugend dat hij na lange tijd van gedwongen afwezigheid weer van de
partij kon zijn.

de resultaten van de vierde ronde:
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

groep A
Léon Jacobse
Frank Visser
Hans Lodeweges
Aad vd Berg
Rien Duine
Stefan Lipschart
groep B
Sjaak in 't Veld
Leen Boonstra
Aad vd Meer
Gerard vd Wouden
Panc Vink
Casper de Pijper
groep C
Teus Boere
Casper Kouwenhoven
Bastiaan Rietveld
Ton van Smirren
Peter Koolmees

1
x
0
0
0
½
0

2
1
x
0
0
0
0

3
1
1
x
0
0
0

4
1
1
1
x
0
½

5
½
1
1
1
x
½

6
1
1
1
½
½
x

tot
4½
4
3
1½
1
1

x
0
0
0
0
0

1
x
0
0
1
0

1
1
x
0
½
0

1
1
1
x
0
0

1
0
½
1
x
1

1
1
1
1
0
x

5
3
2½
2
1½
1

x
0
0
0
0

1
x
0
1
0

1
1
x
0
0

1
0
1
x
0

1
1
1
1
x

4
2
2
2
0

eindstand:
naam + groepsindeling
laatste ronde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

bonuspnt

score
ronde 1

score
ronde 2

score
ronde 3

score
ronde 4

totaalscore

8+8+8+8
8+8+8+8
8+8+8+8
8+8+8+8
8+8+6+6
6+8+6+6
6+6+6+8
6+6+8+8
6+8+6+8
6+8+6+6
6+6+4+4
6+6+6+6
4+6+8+6
8+6+4+6
4+6+6+6
8+6+4+6
8+8+6+4
4+4+4+4
4+6+4+4
4+6+4+4
4+6+4+4
4+4+4+4

23
19
17
17
9
15
10
11
23
19
9
13
21
10
23
5
10
10
13
14
10
10

10
10
25
19
15
9
19
25
7
10
10
16
17
10
10
10
15
10
8
10
9
10

21
23
17
15
11
19
19
9
13
15
17
13
5
19
10
19
10
16
10
12
8
10

21
23
10
17
25
15
9
9
11
10
24
11
9
13
10
17
10
16
16
10
16
8

107
107
101
100
88
84
83
82
82
80
80
77
76
76
75
75
71
68
65
64
61
54

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
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de ijssel V2 kampioen met dank aan de ijssel V3
Het was passen en meten bij De IJssel
V2 in de uitwedstrijden. Twee teamleden, Panc Vink en Teus Boere,
waren alleen beschikbaar voor de drie
thuiswedstrijden en dat gold in de laatste uitwedstrijd ook nog eens voor de
twee andere teamleden Rien Duine en
Frans Dubois. Gelukkig kent de viertallencompetitie ruime invalmogelijkheden en dus kon viertalleider Aad van
der Meer daarvoor een beroep doen
op de spelers van De IJssel V3. Het
leidde tot een succesvolle mix die op
1 maart het kampioenschap liet aantekenen. Hieronder de resultaten van de
laatste twee wedstrijden.

toon. Hij veroverde met hulp van zijn
tegenstander diens dame en dat was
uiteraard ruim voldoende voor de 1-0
op het scoreformulier. Rien had daarvoor veel meer bedenktijd, maar minder zetten nodig. Hij verraste zijn
tegenstander met een prachtig stukoffer dat een volle toren en een gewonnen stand opleverde. Na de 17e zet
van wit stond hier navolgende stelling
op het bord:

na winst tegen onesimus,
dichtbij titel
Ook in de vierde wedstrijd op 1 februari handhaafde het tweede viertal de
ongeslagen status. Met nog een wedstrijd te gaan en twee matchpunten
voorsprong was het team daardoor
dichtbij het kampioenschap.
Panc zette met een snelle zege de

10

Rien speelde hier 17...Le4 met de
dreiging Dd5 of Tc2 en na 18.Pe5 Tc2
19.Db4 Lxg2 20.Kxg2 Lxe5 ging zijn
tegenstander in de fout 21.dxe5??
Een beter vervolg was 21.Db3 Da8+
22.Kg1 Pxe3 23.Txe3 Lxd4 24.Dxc2
Lxe3 25.fxe3 en met een pion achter is
het nog niet direct verloren voor wit.
22...Pxe3+!!! (0-1)
Nog voor dat dit definitief werd, zag
Frans een slim remiseaanbod in een
gelijkstaande stelling aangenomen.
Daarmee was de winst van de wedstrijd binnen. Ook Teus wilde wel remise, maar zijn tegenstander aasde op
meer. Teus moest in de verdediging
maar zijn ernstig krimpende bedenktijd
eiste in de laatste speelminuten zijn
tol. (Aad/Rien)
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1.
2.
3.
4.

De IJssel V2
Rien Duine
Frans Dubois
Teus Boere
Panc Vink

1476
1602
1385
1451
1468

-

Onesimus V2
Dominique Paapken
Rob Laban
Marco Randolfi
Martin Schouten

koffiehuisschaakonderhandelingstechniek goed voor een
punt en kampioenschap
Aanvankelijk bestond de gedachte dat
slechts een enkel bordpunt voldoende
zou zijn voor het kampioenschap,
maar dat was een misrekening. Met
twee matchpunten en twee bordpunten
voor was minimaal een gelijkspel voor
De IJssel V2 voldoende om het kampioenschap binnen te halen. Voor de
laatste wedstrijd op 1 maart tegen De
Willige Dame bleek echter het gehele
team (Rien Duine, Frans Dubois, Teus
Boere, Panc Vink) niet beschikbaar.
De viertallencompetitie kent echter
ruime invalregels en die maakten het
mogelijk dat het complete derde viertal
als invaller kon aantreden.
Aad trof in de laatste RSB-wedstrijd
voor DWD in de Poffertjessalon in RSB
secretaris Willem Platje een oude bekende. Hij veroverde een pionnetje
maar zijn tegenstander had compen1.
2.
3.
4.

De Willige Dame V1
Anne Meeldijk
Willem Platje
Fons Claesens
Rob Truijens

1408
1466
1377
1381

-

1458
1523
1448
1503
1357

2½
1
½
0
1

-

1½
0
½
1
0

satie met een door verbonden torens
bezette open lijn. In de veronderstelling dat slechts één bordpunt voldoende zou zijn om kampioen te
worden bood Aad remise aan, wat
door zijn tegenstander werd geaccepteerd. De vierde onderlinge remise in
evenzoveel partijen. Onmiddellijk
daarop bood ook Casper remise aan.
Kennelijk eveneens in de veronderstelling, dat daarmee het kampioenschap
van De IJssel een feit zou worden. Zijn
tegenstander had een stuk geofferd
voor een pion en aanval, maar die
bleek niet door te slaan en zelfs de
pion ging nog verloren. Zijn tegenstander kon niet anders dan de puntendeling aannemen. Ton was een pion
achtergekomen in een eindspel met
ieder een dame, een loper en een
toren. Bij Sjaak was de stand in evenwicht en ook hier kwam, nu van
Dordtse zijde, ook een remise-aanbod.
Vervolgens ontspon zich, volgens het

verslag op de website van DWD, een
staaltje ‘koffiehuisschaakonderhandelingstechniek’: ‘Met zo’n woord en drie
keer de woordwaarde beslis je een
potje Scrabble natuurlijk op slag, maar
bij het schaken betekent het, dat er
een compromis bereikt moet worden,
waarbij beide partijen water in de wijn
moeten doen. Onder voorwaarde, dat
Fons zijn partij tegen Ton remise zou
geven, zou Sjaak het remise-aanbod
van Anne aanvaarden. Na keiharde
onderhandelingen, vage perscommuniqués en nietszeggende antwoorden
aan op sensatie beluste journalisten
kwam men uiteindelijk met het nieuws
in de openbaarheid: met nog eens
twee remises werd de eindstand bepaald op 2-2 en ging de wedstrijd dus
als een nachtkaarsje uit.’ En daarmee
was het kampioenschap van De IJssel
V2 een feit. (Aad/AadvdM/website
DWD)

De IJssel V2
Sjaak in 't Veld
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Casper de Pijper

2
½
½
½
½

1368
1582
1417
1209
1265

-

2
½
½
½
½
Panc

Frans

Teus

Rien

eindstand klasse viertallen C
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rtg
1458
1278
1399
1470
1216
1284

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

mp
9
7
6
4
2
2

bp
14
12
11
10
7½
5½

1
x
1½
2
1½
½
½

2
2½
x
1
1½
2
1

3
2
3
x
1½
2
½

4
2½
2½
2½
x
1½
1

5
3½
2
2
2½
x
2½

6
3½
3
3½
3
1½
x

individuele resultaten
Rien Duine
Panc Vink
Frans Dubois
Sjaak in ’t Veld
Teus Boere
Ton van Smirren
Casper de Pijper
Aad vd Meer

ap
4
3
4
2
3
1
1
2

bp
4
3
3
1½
1
½
½
½

brd
1
4
2,5
2
3
3
4
2

rtg
1602
1468
1385
1582
1451
1209
1265
1417

tpr
2151
2074
1447
1619
1320
1381

ratg
1351
1274
1254
1426
1443
1381

1181

1374

Rien Duine werd niet alleen topscorer van De IJssel V2, maar eveneens van deze Viertallenklasse. In dat klassement werd
Panc Vink zesde en Frans Dubois zevende.
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sjaak in ’t veld 200 maal voor de ijssel in de rsb
Na een goed bevallen deelname aan
het toernooi om de Zilveren Dame werd
Jacques, later in IJsselkringen steevast
Sjaak, in ’t Veld aan het begin van het
seizoen 1992/93 lid van De IJssel. In
dat zelfde seizoen startte ook zijn RSBdeelname voor De IJssel. Het begon
met de wedstrijd De IJssel 2 tegen
Onesimus 3 op 5 oktober 1992. Sjaak
speelde aan het vierde bord tegen
U. Grevenstein. In IJsselschaak 16
meldde Mick van den Berg: ‘Jacques in
’t Veld debuteerde in het team en ook
voor De IJssel. Het was waarschijnlijk
de mooiste partij van de avond. Veel
RSB
klasse
1
2
3
4
vt
=
tot

IJ1

IJ2

ap

pt

1
5
7

0
1½
3

==
13

==
4½

spanning met wisselende kansen uiteindelijk resulterend in een ogenschijnlijk voordeel voor de speler van
Onesimus. Het werd een mooie remise.’ Zijn teamgenoten in die wedstrijd: Rein Leopold, Hans Noordam,
Panc Vink, Jacco Heek, Frans Vink,
Henk Kolhoff en Ko Scheepers. Van
hen is alleen Panc Vink ook nu nog actief bij De IJssel. Die eerste wedstrijd
eindigde in een 3½-4½ nederlaag. Dat
was dus het begin van de 200 die op
10-2-2016 als invaller in de wedstrijd
Dordrecht V1 - De IJssel V1 tegen Victor van Blommestein werd vol gemaakt.
IJ3

ap

VT

ap

pt

38
77
5

20
44½
2½

18
10

8½
8

===
120

==
67

==
28

===
16½

Een score van 118½ punten betekent
een winstpercentage van 59%, een
mooi resultaat. Vooral in de viertallencompetitie was hij met een winstpercentage van 78% bijzonder succesvol.
Geen wonder dat er ook een aantal
persoonlijke successen te boeken vielen. Negenmaal werd hij topscorer van
zijn team. Direct in zijn eerste seizoen
1992/93 bij De IJssel 2 en dat werd
herhaald in 1995/96. In 2002/03 en
2006/07 werd ongeslagen topscorer
van De IJssel 3. Bij het viertal was hij
vanaf 2007/08 vijf maal de man die de
meeste punten scoorde.
Viermaal in deze 200 wedstrijden
maakte hij deel uit van een kampioensteam: in 1999/2000 De IJssel 2,

pt

ap

39
==
39

In een periode van ruim 23 jaar betekent dit gemiddeld meer dan het maximale aantal van zeven wedstrijden per
team per jaar. Dit vanwege het meespelen in meerdere teams, met name
vanaf 2007 in de viertallencompetitie.
De meeste partijen werden gespeeld
voor De IJssel 2, maar daarnaast
speelde hij ook 13 wedstrijden voor De
IJssel 1. Zes maal als invaller, waarvan één nog in het lopende seizoen
2015/16, en in 1996/97 als teamlid alle
wedstrijden. Hieronder een overzicht
van de resultaten in de 200 wedstrijden per speelklasse en team:

Tot
pt

ap

pt

30½
===
30½

1
43
102
15
39
===
200

0
21½
56
10½
30½
====
118½

dat toen voor de eerste maal in de IJsselgeschiedenis promoveerde naar de
2e klasse, met De IJssel 3 in 2002/03
dat daardoor toen promoveerde naar
de derde klasse, met het viertal in
2010/11 en in 2011/12 opnieuw met De
IJssel 2 dat na degradatie weer terugkeerde naar de 2e klasse.
Een van zijn RSB partijen warmee hij
geschiedenis schreef was een verliespartij op 3 november 2005 tegen Peter
de Vlaam (Sliedrecht 4). ‘Sorry dat ik
heb gewonnen. Sjaak was immers de
morele (en zeer sportieve) winnaar’
aldus zijn tegenstander, die de redactie van IJsselschaak ter compensatie
van deze, volgens hem, ten onrechte
gewonnen partij een verslag toezond.

Het is gelijktijdig een goed beeld van
Sjaak als RSB schaker. Sportief, veel
inzet en een meer dan gemiddeld resultaat, maar zeer af en toe het
schaakspoor geheel bijster. ‘Ik weet inmiddels wat verliezen is, waarbij ik
mijn tegenstander de winst gun, aangezien ik zelf te goed weet hoe ik mij
in zijn plaats zou voelen,’ meldde hij na
zijn eerste schaakseizoen in IJsselschaak. Sportief is hij na 200 wedstrijden nog altijd. De club van 200+ bij De
IJssel is weer met een lid uitgebreid en
telt nu 11 personen
Ter gelegenheid van deze mijlpaal
werd aan Sjaak op 7 maart namens de
vereniging de gebruikelijke oorkonde
uitgereikt. (Aad)

jan vink overleden
Op 15 maart is oud-lid Jan Vink overleden. Jan was van 1975 tot eind 2014 lid van De IJssel. In september 1975 verscheen zijn naam voor het eerst op de ledenlijst van De IJssel.
Dat duurde maar twee jaar, maar op 22 november 1990 werd hij opnieuw lid en bleef dit
tot 10 november 2014. Vanwege gezondheidsproblemen (ALS) was hij niet meer in de gelegenheid de clubavonden bij te wonen. Een noodgedwongen einde aan een meer dan
25-jarig lidmaatschap. Jan was een schaakliefhebber in hart en nieren. De weinige keren
dat hij er niet was kwam voornamelijk als hij in zijn huis in Spanje zat en in de winter als er
geschaatst kon worden. Hij behoorde nooit tot de toppers van de vereniging. Misschien
zat dat wel in hem, maar daarvoor miste hij het geduld. Langdurige denksessies waren
aan hem niet besteed. ‘Lang denken deed ik niet want verder dan drie zetten denken vond
ik zinloos, met schaken weet je toch niet precies wat er komt’ aldus Jan. Een belangrijke
rol speelde hij ook als directeur van Bouwbedrijf VINK & Zn bij de sponsoring in de beginjaren van het VINK Top 12-toernooi. In dat toernooi werd hij vorig jaar nog winnaar van
‘De beste Vink’, de nummer één van de VINK-groep. (Aad)

12

I J s s e l s c h a a k 11 0

de ijssel 2 mist promotie
De competitie van dit seizoen werd afgesloten met de wedstrijden tegen de
concurrenten voor promotie naar de
2e klasse. Na de nederlaag tegen
RSR Ivoren Toren 5 was de kans
daarop behoorlijk geslonken, dus er
moest gewonnen worden. Dat lukte
niet. Hieronder het relaas waarom.

kampioenskandidaat krimpen
a/d ijssel 4 te sterk
De tegenstander van De IJssel 2 in de
voorlaatste RSB-wedstrijd op 8 februari was Krimpen a/d IJssel 4. Met al vijf
zeges op rij kampioenskandidaat nummer één in deze 3e klasse groep. Het
team van De IJssel moest het doen
zonder topscorer Menno van Dijk die
op het laatste moment wegens ziekte
moest afhaken. Hij werd vervangen
door Teus Boere. Teamleider Rien
Duine had gekozen voor een wat afwijkende opstelling om daarmee te tegenstander te verrassen, maar met
ook bordverwisselingen bij de Krimpenaren had dat weinig effect.
Gerard, normaal de vaste eerste bordspeler, trof nu aan bord vijf een van de
topscoorders van het Krimpenteam.

Zoals altijd ging het bij hem in hoog
tempo. Een aanvankelijk overwicht
werd door zijn tegenstander geneutraliseerd en na het nodige afruilwerk
kwam een dubbeltoreneindspel op het
bord. Een ver opgerukte vrijpion op de
damevleugel leek geen overlevingskansen te hebben, maar werd na een
verkeerd geplaatste toren ineens een
winnend wapen, 1-0. Die voorsprong
werd weer te niet gedaan door verlies
van Sjaak. Hier kwam, eveneens in
vlot tempo, een gelijkstaand toreneindspel op het bord. Na een noodlottig
foutje trok zijn tegenstander echter
toch aan het langste eind. Vervolgens
ging het mis aan bord drie. Arie had
zijn sterke opponent lang goed partij
gegeven, maar die kreeg desondanks
toch de kansrijkste stelling op het bord.
Dat betaalde zich na pionwinst uit met
een vol punt. Het werd 1-3 toen ook
Teus de strijd moest staken. Het verdedigen van een eenzame randpion
die uiteindelijk toch sneuvelde, eiste
zijn tol. Tegen de binnenvallende stukken was onvoldoende verweer. Beter
ging het bij Stefan. Die zag zijn goede
spel met stukwinst beloond. De uitein-
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delijke opgave van zijn tegenstander
vroeg vervolgens nog de nodige bedenktijd, maar ook dat lukte. Nog
steeds ongeslagen dus en nu ook
weer teamtopscorer. Aan het eerste
bord eveneens een prima optreden
van Rien. Een gambietpion bracht zijn
tegenstander niet het voordeel waarop
hij hoopte. Rien bleef de pion voor,
maar kon onvoldoende profiteren en
moest berusten in remise, 2½-3½.
Voor een positief resultaat moesten
tweemaal Aad ook tweemaal winnen.
Dat zat er niet in. Bij Aad (vdB) draaide
het om een centrumaanval tegen een
niet gerokeerde koning en een koningsaanval van zijn tegenstander. Die
koningsaanval leek met het geven van
een pion te kunnen worden gestopt.
De centrumaanval leverde door goed
verdedigingswerk echter niet het gewenste succes. In de slotminuten ging
er nog meer materiaal verloren en gaf
het pionnensurplus op de koningsvleugel de doorslag. Bij Aad (vdM) was afgewikkeld naar een pionneneindspel
met twee paarden voor Aad en het loperpaar voor zijn tegenstandster die
bovendien een pluspion had. Na afruil
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van een loper tegen een paard bleek
de winstweg niet gemakkelijk. Het
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

1534
1602
1417
1542
1414
1692
1573
1451
1582

-

wsv 2 krijgt de winst cadeau
De IJssel 2 had een 6½-1½ zege in
deze laatste wedstrijd van dit seizoen
nodig om als tweede te eindigen, goed
voor promotie naar de 2e klasse. Tegenstander WSV 2 had aan slechts
twee bordpunten voldoende. De Waddinxveners konden, na verrassend verlies van koploper Krimpen a/d IJssel 4,
bij een 5-3 zege zelfs de kampioensvlag hijsen. Gezien hun sterkste opstelling hadden zij daar wel trek in. Bij
De IJssel hadden Gerard en Menno
van bord gewisseld omdat Menno
graag weer eens tegen zijn neef Wim
wilde spelen.
De wedstrijd startte goed voor De IJssel met een vlotte zege van Arie. Zijn
tegenstander kwam er niet aan te pas.
Al snel materiaalvoordeel en daarna
was het gelopen koers. Naast hem liet
Aad (vdM) zich niet verleiden tot onnodige risico’s en koerste met gedegen
spel af op remise. Minder goed verging
het Gerard. Vanaf de opening werd hij
onder druk gezet en dat mondde uiteindelijk uit in materiaalverlies en
daarna was het snel over en uit. Beter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WSV 2
Wim Hennink
Barthold Jansen
Nico Dannis
Bert van der Knaap
René Kleiweg
Menno van der Haven
Luit Bloem
Albert Prins

1653
1902
1939
1719
1703
1637
1272
1538
1514

-

kostte haar veel bedenktijd, maar een
goed geposteerde koning bleek in de

slotfase doorslaggevend. (Aad)

Krimpen a/d IJssel 4
Jos den Boer
Maaike Riemens
Eduard Hoogenboom
Joost vd Valk
Jildert Denneman
Thomas Boeren
Jan Buis
Evert Hoogervorst

2½
½
0
0
1
1
0
0
0

1571
1759
1441
1729
1525
1482
1666
1489
1478

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

rtg
1573
1612
1545
1540
1445
1517
1396
1345

mp
12
12
8
8
7
6
3
0

5½
½
1
1
0
0
1
1
1

ging het bij Aad (vdB), die bezorgde
zijn tegenstander met een mooie combinatie forse problemen. Kwaliteitswinst lag voor het oprapen, maar hij
dacht meer te hebben. Dat bleek niet
het geval. Het bleef bij pionwinst en na
afruil resteerde een enkel toreneindspel. Daar had Aad niet zo’n trek in en
het remiseaanbod werd vervolgens in
dank aanvaard. Een heel punt was er
wel voor Stefan. Die leek al vroeg in
de partij ten onder te gaan in een gemiste mataanval. Zijn tegenstander
profiteerde echter niet en daarna was
het Stefan die de lakens uitdeelde.
Stand inmiddels 2-3 voor De IJssel.
Met de kanonnen aan de eerste borden en een goed stand in de partij van
Sjaak zat de 5-3 voor WSV er echter
nog steeds in. Bij Sjaak stond al snel
een eindspel met zware stukken op
het bord. Een ongelukkig verspeeld pionnetje bracht hem in het nadeel. Er
werd afgewikkeld naar een enkel toreneindspel, waarin een vrije randpion
voor problemen zorgde en hem tenslotte de partij kostte. In het familieduel
aan bord een had Menno veel com-

pensatie voor een in de opening geofferde pion. Een achterstand in ontwikkeling bezorgde zijn neef behoorlijke
kopzorgen. Bij het oplossen daarvan
ging hij ernstig in de fout wat een stuk
kostte. Met een genereus remiseaanbod bleef het vrede in de familie. Dat
betekende dat een Waddinxveens
kampioenschap was verkeken, maar
de winst van de wedstrijd nog niet. Dat
lag in handen van Rien. Die had zijn
driehonderd ratingpunten sterkere tegenstander prima partij gegeven en
met een pluspion goede remisekansen
in handen. In het een enkel toren eindspel, ook hier, verspeelde Rien onnodig zijn extra pion en ging ook de klok
behoorlijk meetellen. Na torenruil
moesten twee losse vrijpionnen het uiteindelijk afleggen tegen twee verbonden vrijpionnen en ging de winst toch
nog naar WSV.
Een dag later kwamen de complimenten uit Krimpen, ‘Jullie hebben gisteren
heldhaftig slag geleverd!’ aldus de
teamleider van Krimpen 4 Eduard
Hoogenboom. Die niet meer op een
kampioenschap had gerekend. (Aad)

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

4½
½
1
½
1
1
½
0
0

1549
1568
1602
1573
1692
1582
1417
1542
1414

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

-

bp
36½
36½
31
31
27
26
20
16

1
x
3½
2½
5
1
3½
1½
2½

2
4½
x
3½
3½
1
3
2½
1½

3
5½
4½
x
2
5½
2½
3
2
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4
3
4½
6
x
2½
4½
2
2½

5
7
7
2½
5½
x
4
2½
½

6
4½
5
5½
3½
4
x
4
3½

7
6½
5½
5
6
5½
4
x
3½

8
5½
6½
6
5½
7½
4½
4½
x

-

3½
½
0
½
0
0
½
1
1
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individuele resultaten
Stefan Lipschart
Menno van Dijk
Gerard vd Wouden
Arie Macdaniël
Rien Duine
Aad vd Berg
Aad vd Meer
Sjaak in ’t Veld
Frans Dubois
Teus Boere

ap
7
6
7
7
7
7
7
6
1
1

bp
6
5
4
4
3½
3
3
2
½
0

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

rtg
1414
1568
1692
1542
1602
1573
1417
1582
1385
1451

tpr
1751
1763
1608
1533
1625
1472
1325
1330
1522
689

ratg
1446
1487
1556
1481
1625
1524
1377
1454
1522
1489

Stefan Lipschart werd net als vorig seizoen topscorer. Zijn score was goed voor de derde plaats in de top 10 van deze
klasse. Alleen Eduard Hoogenboom van Krimpen a/d IJssel en Wim Hennink van WSV scoorden een halfje meer. In dit klassement eindigde Menno van Dijk als zesde.

panc vink pakt winst
met schijnoffer

Panc ziet kansen op de koningsvleugel en
speelt 18.Pxd4!? Dit (schijn)offer zorgt voor
de nodige verwarring. 18…Lxg3 19.Dg4!
Zwart denkt zijn loper met 19….Le5 te redden, maar na 20.Pf5 is er geen goede verdediging meer te vinden voor zwart. Na
20….Dxd3 gaat het snel, maar ook na 20…
Pc6 21.Pxh6, Kf8, 22.Pxf7 Dxd3 23.De6
gaat het mis. 21.Pxh6+ Kh8?? Beter was
21…Kg8, dan is de winstweg nog niet zo
gemakkelijk. 22.Pf7+ Kg8 23.Dh5?? Met
de winst voor het oprapen na 23.Le6 kan
zwart nu ontsnappen met 23…Dxb3! Gelukkig ziet hij dit niet en na 23…Kf8? valt er na
24.Lb4+ Ld6 25.Pxd6 aan mat of dameverlies niet meer te ontkomen. (Panc/Aad)

In de wedstrijd van De IJssel V2 tegen
Erasmus V2 op 23 november j.l. stond in de
partij van Panc Vink tegen Peter Ruimschoot navolgende stelling op het bord:

Wij bieden u een uitgebreid
assortiment aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen.
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ook titel voor de ijssel V3
Na De IJssel V2 aan het kampioenschap te hebben geholpen werd het
team van De IJssel V3 ook zelf nummer
één in hun klasse. Hier ging de strijd
tussen De IJssel en Onesimus. Beide
andere teams kwamen er niet aan te
pas. Na de winst in het eerste onderlinge duel was De IJssel de grootste
kanshebber. Hieronder het vervolg met
de twee laatste wedstrijden.

na winst tegen hendrik ido
ambacht nog steeds op
kampioenskoers
Ook in de voorlaatste wedstrijd op
1.
2.
3.
4.

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

1368
1582
1265
1209
1417

-

met hangen en wurgen naar
de titel
Eén matchpunt was er nog nodig in de
laatste wedstrijd op 14 maart tegen
concurrent Onesimus V3. De tegenstander verscheen ook nog eens met
drie spelers en dat betekende dat een
enkel bordpunt voldoende was. Het
Rotterdamse trio gaf zich echter niet
zo maar gewonnen. Bij Ton ging het al
snel mis. Hij verspeelde een stuk en
1.
2.
3.
4.

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

1368
1417
1582
1209
1265

-

15 februari tegen Hendrik Ido Ambacht
bleef het derde viertal van De IJssel
ongeslagen. Het werd hen ook niet
moeilijk gemaakt. Na nog geen uur
spelen werd er op drie borden van De
IJssel met een stuk meer gespeeld.
Alleen bij Casper waren de rollen omgedraaid en was hij het die dat cadeautje weggaf. De tegenstander van
Aad was wel in een erg gulle bui, want
al snel verdubbelde hij het materiaalverlies en binnen de kortste keren kon
hier de winst voor De IJssel worden
genoteerd. Sjaak had door hardnekkiger verzet van zijn tegenstander langer

werk. Successievelijk moest ook die
echter materiaal inleveren en werd het
2-0. Dat leek kat in het bakje, maar….
Casper had ondanks zijn materiële
achterstand nog wat kansen gecreëerd. Na een tweede blunder, die
een volle toren kostte, was het echter
over en uit. Inmiddels had Ton zijn
comfortabele voorsprong met een misser verspeeld en was hier de strijd
meer in evenwicht. Er volgde een remise aanbod en daar ging zijn tegenstander mee akkoord. Weer winst voor
De IJssel V3 dus. (Aad)

Hendrik Ido Amb. V1
Henk Pasveer
Saro Giragousiari
Tjerk Busstra
Frank Brekelmans

2½
1
0
½
1

1090
1234
946

-

1½
0
1
½
0

daarna was het snel over. Aad werd
fiks onder druk gezet en verspeelde
steeds meer materiaal. De achterstand
liep op tot vier pionnen, voldoende
voor zijn tegenstander om in het eindspel de winst binnen te halen. Met een
0-2 achterstand moest er door Sjaak
gewonnen worden. Zijn tegenstander
had een prima stelling en de winst leek
een lastig karwei te worden. Na een
riskant pionoffer kon Sjaak met zijn

dame het de onbeschermde koning
lastig maken, maar dreigde zijn tegenstander met pionpromotie en mat. Na
legio schaakjes waarbij wat pionnetjes
werden gewonnen kwam er een afruilkans die hem een pionneneindspel
met plus pion opleverde. De winstweg
was vervolgens eenvoudig en daarmee was de titel binnen. (Aad)

Onesimus V3
Robbert Jansen
Martin Schouten
Willem van Randwijk
N.O.

2
0
1
0
1

1426
1494
1357

-

2
1
0
1
0

eindstand klasse viertallen 2A
1.
2.
3.
4.

rtg
1377
1493
1109
1285

De IJssel V3
Onésimus V3
H.I. Ambacht V1
Dordrecht V3

mp
11
9
2
2

bp
14½
15½
9½
8½

1
x
1½
1½
1½

1
x
2
1½
1½

2
2½
x
1
1

2
2
x
1½
½

3
2½
3
x
2

3
2½
2½
x
2

4
2½
3
2
x

4
2½
3½
2
x

individuele resultaten
Sjaak in ’t Veld
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Casper de Pijper
Bastiaan Rietveld

ap
6
6
5
6
1

bp
5
4
2½
2½
0

brd
1,2
3,3
3
2,3
4

rtg
1582
1417
1209
1265

tpr
1638
1468
1008
1173

ratg
1361
1275
1100
1322

Sjaak in ’t Veld werd topscorer van De IJssel V2 en nummer twee in deze Viertallenklasse achter Robbert Jansen van
Onesimus die alle vijf zijn partijen won. In dat klassement werd Aad van der Meer vierde, Casper de Pijper achtste en
Ton van Smirren negende.
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verrassende uitslagen in
zilveren dametoernooi
Op 25 januari startte het 51e toernooi
om de Zilveren Dame. Net als in voorgaande jaren spelen in dit toernooi de
deelnemers in elk van de zes speelronden drie partijen met respectievelijk
60, 20 en 5 minuten bedenktijd goed
voor 4, 3 en 2 punten. Er wordt gespeeld in twee groepen met een ratinggrens van 1500. Na de derde
ronde spelen de acht hoogst geplaatsten om de Zilveren Dame trofee en de
overigen om de Hoekveldtrofee. Naast
23 leden zijn dit jaar ook 8 gasten van
de partij. De vier broers Evengroen, titelverdediger Henk-Jan die voor Mes-

Léon Jacobse tegen BernardEvengroen.

semaker 1847 speelt, Bernard, die
uitkomt voor Nieuwerkerk a/d IJssel en
Ruben en Marten, beide tegenwoordig
huisschaker. Voorts zijn ook Dick Bac
(Moerkapelle), Theo Huijzer (WSV),
Nanne Uitenbroek (Internos Boskoop)
en oud-lid/donateur Frank Penders
van de partij. Zoals altijd zijn de vier
deelnemers met de hoogste rating geplaatst. Dat houdt in dat zij de eerste
drie ronden niet tegen elkaar kunnen
spelen. Ditmaal zijn dat Henk-Jan
Evengroen, Dick Bac, Frank Visser en
Bernard Evengroen.
In groep A boekte Wim Mulder in de
eerste ronde een verrassend winst
tegen de titelverdediger en favoriet
Henk-Jan Evengroen. Na remise in de
uurpartij was Wim de sterkste in de rapidpartij. Het snelschaak ging naar
Henk-Jan dat bracht de einduitslag op
5-4 in het voordeel van Wim. Bij de geplaatste spelers ook puntverlies voor
Dick Bac in deze ronde. Tegen Sjaak
in ’t Veld won hij alleen de uurpartij.
Beide andere partijen werden remise
en dat betekende een 6½-2½ eindresultaat. Frank Visser en Bernard Evengroen scoorden beiden honderd
procent, 9-0 dus. Frank kreeg het van
Rien Duine niet cadeau. Zeker in twee
van de drie partijen had Rien goede
kansen maar stond tekort aan bedenk-

tijd een goed resultaat in de weg. Aad
van den Berg verzuimde in de uurpartij
tegen Bernard Evengroen te profiteren
van zijn openingsvoordeel en wist ook
bij het snelschaak materiaal voordeel
niet te verzilveren. Een 9-0 was er ook
voor Léon Jacobse tegen Frank van
de Pavoordt. Gerard van der Wouden
was goed op dreef tegen Theo Huijzer
die hij zowel in de uurpartij als bij het
snelschaak de baas was. Een forse
blunder hielp Theo aan de winst in de
rapidpartij. Uitslag derhalve 6-3. dat
was ook het resultaat bij Hans Lodeweges tegen Leen Boonstra. Hier won
Hans de rapidpartij en eindigden beide
andere partijen met remise. Ruben
Evengroen zegevierde met 7-2 tegen
Mick van den Berg door remise in de
uurpartij en tweemaal winst in de overige partijen.
In de tweede ronde troffen de topscorers uit de eerste ronde elkaar en dat
betekende een paar spannende duels.
Bernard Evengroen ging met 8-1 ten
onder tegen Léon Jacobse. De
krachtsverschillen op het bord waren
beduidend minder dan de uitslag doet
vermoeden. Zeker in de uurpartij ging
het lang gelijk op, maar het bleef uiteindelijk bij een enkel punt door remise
bij het snelschaak. Hetzelfde gold voor
het treffen tussen Ruben Evengroen
en Frank Visser. De oudste Evengroen
dolf zowel in de uur- als rapidpartij pas
in de slotminuten het onderspit. Winst
bij het snelschaak bracht de eindstand
hier op 7-2. In tegenstelling tot de eerste ronde was het nu Henk-Jan Evengroen die met een 9-0 zijn beide
broers aftroefde. Tegenstander Theo
Huijzer bood vooral in de uurpartij
knap tegenstand, maar had daarmee
zijn kruit verschoten. Ook in deze
ronde averij voor Dick Bac. Tegen
Hans Lodeweges verspeelde hij na
een blunder in de uurpartij al snel zijn
dame en dat betekende een 4-0 achterstand. Beide andere partijen werden
wel gewonnen en dus een krappe 5-4
eindscore. Wim Mulder die in de eerste ronde zo knap Henk-Jan Evengroen verraste moest nu alle zeilen
bijzetten tegen Gerard van der Wouden. Het lukte hem een remiseachtige
stelling in de uurpartij toch nog in winst
om te zetten. Een dreigend verlies in
de rapidpartij eindigde na een forse
blunder van zijn tegenstander toch nog
in winst. Met alleen verlies bij het snelschaak kwam hij met een 7-2 zege
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goed weg. Vlot
ging het bij Mick
van den Berg
tegen Sjaak in ’t
Veld. Al snel had
Mick hier met
winst in de eerste
partij de vier punten binnen. Het hogere tempo lag zijn tegenstander
beter, remise in de rapidpartij en winst
bij het snelschaak resulteerden in een
5½-3½ eindstand. Datzelfde scoreverloop werd eveneens genoteerd bij
Frank van de Pavoordt tegen Rien
Duine en bij Aad van den Berg tegen
Leen Boonstra.
In de derde ronde, beslissend voor de
plaatsing in de finalegroep van acht
deelnemers die de laatste drie ronden
spelen om de Zilveren Dame trofee,
zorgde Wim Mulder opnieuw voor een
verrassing. Hij klopte Dick Bac, met 90. Ook een tweede kanshebber, Bernard Evengroen, leed een 9-0
nederlaag. Hij sneuvelde tegen zijn
broer Ruben, weliswaar waarschijnlijk
de beste huisschaker van Moordrecht
maar toch beduidend lager ingeschaald dan zijn broer die voor Nieuwerkerk 1 in de promotieklasse
uitkomt. De derde Evengroen, titelverdediger Henk-Jan, liet zich niet verrassen. Hij was Hans Lodeweges op alle
fronten de baas en ook hier een 9-0
dus. De koplopers op dat moment,
Léon Jacobse en Frank Visser, met
hun puntenaantal al zeker van een
plaats in de finalegroep, maakten er

Nanne Uitenbroek en Theo Huijzer.

een spannend duel van. Frank had alleen in de rapidpartij succes en dus
zegevierde Léon met 6-3. Gerard van
der Wouden wist tegen Leen Boonstra
ondanks vroegtijdig dameverlies zijn
uurpartij alsnog te winnen. Zijn aangeslagen tegenstander kwam er daarna
niet meer aan te pas en verloor ook
beide andere partijen. Dankzij een 5-4
zege tegen Frank van de Pavoordt
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haalde ook Mick van den Berg de finalegroep. Dat lukte ook Sjaak in ’t Veld
die Aad van den Berg met 6½-2½ af-

troefde. Theo Huijzer tenslotte verloor
tegen Rien Duine alleen het snelschaakpartijtje, maar verdiende met

die 7-2 zege te weinig punten om zich
te plaatsen bij de eerste acht.

Stand in groep A na de derde ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Léon Jacobse
Henk-Jan Evengroen
Wim Mulder
Frank Visser
Ruben Evengroen
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Sjaak in 't Veld

60 min 20 min 5 min Totaal
12
6
5
23
10
6
6
22
10
9
2
21
8
9
2
19
6
6
6
18
8
3
6
17
6
4½
2
12½
4
4½
4
12½

Mick van den Berg zag na afloop van
de derde ronde af van deelname aan
de finalegroep. In zijn plaats speelt nu
Dick Bac, de nummer negen na de
derde ronde.
In groep B ging hoekveldverdediger
Arie Macdaniël sr in de eerste ronde
goed van start met een vlotte 9-0
tegen Panc Vink. Teus Boere verdiende tegen Neal Twigt vijf punten
met overwinningen bij de rapid- en
snelschaakpartij. Vier kreeg hij er
reglementair omdat Neal geen tijd
meer had voor de derde partij. Een
goed resultaat was er ook voor

Op de voorgrond Marten en Ruben
Evengroen.

Marten Evengroen die tegen Stefan
Lipschart alleen bij het snelschaak met
remise een punt verspeelde. Casper
Kouwenhoven zegevierde met 6-3
tegen Peter Koolmees. Een onver-

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dick Bac
Hans Lodeweges
Theo Huizer
Bernard Evengroen
Frank vd Pavoordt
Leen Boonstra
Aad vd Berg
Rien Duine

wacht matje voorkwam hier de 9-0.
Een 5-4 uitslag werd genoteerd bij het
duel tussen oud-lid Frank Penders
tegen Aad van der Meer en voor Boskoper Nanne Uitenbroek tegen Ton
van Smirren. Frans Dubois en Casper
de Pijper waren met elk tweemaal
winst tegen Bastiaan Rietveld en tweemaal remise tegen elkaar de sterkste
in een rapiddriekamp.
In de tweede ronde handhaafde Teus
Boere zijn koppositie met een 5½-3½
winst tegen Arie Macdaniël sr. Dat was
voldoende voor een half puntje voorsprong op Frank Penders, die met een
9-0 Ton van Smirren op alle fronten de
baas was. Marten Evengroen stuitte
op de altijd vredelievende maar goed
verdedigende Frans Dubois, driemaal
remise. Casper de Pijper en Casper
Kouwenhoven leken behoorlijk tegen
elkaar opgewassen, toch echter een 72 zege voor Casper Kouwenhoven.
Dat kwam vooral omdat Casper de Pijper af en toe weer erg gul was met zijn
stukken. Aad van der Meer kon niet op
tegen Nanne Uitenbroek, die alleen
door een puntendeling bij het rapidpartijtje punten verspeelde. Herstel was er
voor Stefan Lipschart na de 1-8 uit de
eerste ronde nu tegen Bastiaan Rietveld een 9-0. Bij Panc Vink tegen junior Neal Twigt geen uurpartij, wel drie
vluggertjes met 20, 10 en 5 minuten
bedenktijd. Alleen in de laatste partij

60 min 20 min 5 min Totaal
4
4½
3
11½
6
3
1
10
4
6
0
10
4
3
3
10
8
1½
0
9½
6
1½
1
8½
0
3
3
6
0
1½
4
5½

trok Neal aan het langste eind en dat
betekende een eindstand van 7-2 voor
Panc.
In de derde ronde won koploper Teus
Boere het duel tegen nummer twee
Frank Penders met 5-4. Ook Casper
Kouwenhoven en Marten Evengroen

Frank Penders tegen Ton van Smirren.

gaven elkaar goed partij. Dankzij tweemaal remise en winst van de rapidpartij trok Casper met 6-3 aan het langste
eind. Stefan Lipschart won tegen Arie
Macdaniël de uurpartij. Met ook nog
remise bij het snelschaak trok hij met
5-4 aan het langste eind. Vlotte overwinningen waren er voor Panc Vink
tegen Casper de Pijper (7-2), voor Aad
van der Meer tegen Ton van Smirren
(9-0) en voor Neal Twigt met tweemaal
winst tegen Bastiaan Rietveld. De partij tussen Frans Dubois en Nanne Uitenbroek staat nog op het programma.
(Aad)

Stand in groep B na de derde ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teus Boere
Casper Kouwenhoven
Frank Penders
Arie Macdaniël sr
Marten Evengroen
Stefan Lipschart
Aad vd Meer
Panc Vink

60 min 20 min 5 min Totaal
10
7½
2
19½
10
6
3
19
6
6
6
18
4
7½
5
16½
8
4½
3
15½
4
7
4
15
8
4½
2
14½
2
10
2
14

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Nanne Uitenbroek*
Frans Dubois*
Casper de Pijper
Neal Twigt
Ton van Smirren
Bastiaan Rietveld
Peter Koolmees

60 min 20 min 5 min Totaal
4
4½
3
11½
2
8¼
1
11¼
2
6¾
2
10¾
3
4
7
4
0
1
5
4
0
0
4
0
3
0
3
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28 mei: 21e VINK top 12-toernooi
Het 21e VINK Top 12-toernooi vindt dit jaar
plaats op zaterdag 28 mei in De Zespunt in
Moordrecht. De deelnemers aan de hoofdgroep, de invitatiegroep, zijn inmiddels
bekend.
Titelverdediger Henk-Jan Evengroen uit
Moordrecht, actief bij Messemaker 1847 in
Gouda, is natuurlijk van de partij. Met vier
eerste en een tweede plaats in de laatste
vijf edities is hij natuurlijk de grote favoriet.
Zijn grootste concurrent is zijn vader Jan
die voor de twintigste keer aanwezig is.
Slechts eenmaal, in 2001, behoorde hij niet
tot de deelnemers. Dertien maal behoorde
hij tot de top 3 met eerste plaatsen in 1998,
2000 en 2009. Een andere record deelnemer is Gerard van Ommeren, heersend
clubkampioen van Moerkapelle, die maar

drie keer miste. Achtmaal in de top drie en
winnaar in 2001 en 2012. Zijn clubgenoot
Dick Bac, voor de twaalfde maal aanwezig,
kwam nooit verder dan tweemaal een derde
plaats. Waddinxvener Barthokld Jansen is
er ook weer. Hij behoorde net als Dick Bac,
Jan Evengroen en Gerard van Ommeren
tot de deelnemers van het eerste Top 12
toernooi in 1996. De afvaardiging van De
IJssel bestaat uit clubkampioen Léon
Jacobse, vorig jaar derde achter de Evengroenen, rapidkampioen Frank Visser en,
voor de twaalfde maal, veelvuldig oud-clubkampioen Pim te Lintelo, vorig jaar vierde.
Tot de deelnemers behoort eveneens de
clubkampioen van WSV, Wim Mulder, die
ook speelt bij De IJssel en Nieuwerkerk.
Voorts ook een derde Evengroen, Bernard,

62e wsv drierondentoernooi
Nog altijd is er behoorlijke belangstelling voor het Waddinxveense Drierondentoernooi, een van de weinige toernooien met nog een uur bedenktijd voor je partijen.
Op 5 maart meldden zich dit jaar 72 deelnemers. Er waren jaren dat De IJssel ruim
vertegenwoordigd was, maar ditmaal was Wim Mulder het enige IJsseltintje. Als
heersend clubkampioen van WSV was hij natuurlijk present. In groep 2 van de
18 groepen werd hij tweede achter Rudolf Kat van ASC uit Alphen a/d Rijn met
winstpartijen tegen Hans van Nieuwenhuizen (Krimpen a/d IJssel) en Gijs van
Dongen (Scheve Toren, Pijnacker).
De toernooiwinst ging naar ex-WSV’er Erik Hennink, tegenwoordig actief bij Messemaker 1847 na een beslissingssnelschaakwedstrijd tegen Philip Westerduin van
RSR Ivoren Toren. (Aad)

die vorig jaar uitkomend voor Nieuwerkerk
met overmacht de kandidatengroep wist te
winnen. Het twaalftal wordt vol gemaakt
met Hugo van Elteren van Moerkapelle en
Tjerk Tinga van Nieuwerkerk die vooral
actief is bij Charlois Europoort o.a. als
speler van het derde KNSB-team.
De clubkampioen van Nieuwerkerk a/d IJssel, Léon Willemen, zag af van deelname
en Jesse van Elteren van Moerkapelle,
veelvuldig deelnemer, was verhinderd.
Naast de invitatiegroep ook dit jaar weer
een kandidatengroep, een verenigingsvierkamp en een jeugdgroep. De deelnemers
hiervoor worden geselecteerd door de verenigingen. Familieleden van sponsor Bouwbedrijf Frans Vink&Zn zullen weer de strijd
aanbinden om ‘de beste Vink’. (Aad)

ledenvaria
Per 1 februari heeft Casper Kouwenhoven zich aangemeld als lid
en vanaf begin april staat ook Arie
Macdaniël jr weer op de ledenlijst.
Jan van den Dorpel heeft zijn lidmaatschap beëindigd. Het ledenaantal bedraagt nu 26 seniorleden
en 11 jeugdleden.

geen hoofdrol voor de ijssel bij viertaltoppers
verliest in en tegen dordrecht

In tegenstelling tot beide andere viertallen
doet De IJssel in de hoogste viertallendivisie
niet mee om de titel. Met nog een wedstrijd
voor de boeg is een derde plaats het hoogst
haalbare. Hieronder de resultaten van de
wedstrijden tegen koploper Erasmus en
runner-up Dordrecht.

1.
2.
3.
4.

Dordrecht V1
Johan vd Griend
John vd Laar
Victor van Blommestein
Theo Jiskoot

1750
1766
1802
1748
1686

winstkansen tegen erasmus niet
verzilverd

Tegenstander Erasmus ging met nog een
wedstrijd te spelen met twee punten voorsprong aan de leiding. aan de leiding. Met
winst tegen de koploper op 11 april zouden
voor De IJssel, met nog twee wedstrijden
op het programma, de kansen op een eerste plaats aanmerkelijk stijgen. Twee
partijen werden op verzoek van de tegenstander al een week eerder gespeeld.
Léon had tegen het teamlid van het naar de
promotieklasse gepromoveerde Erasmus 1
geen gemakkelijke avond. Het ging lang ge-

Het kan verkeren in de viertallencompetitie.
Dordrecht verloor de eerste wedstrijd met ½3½ van RSR Ivoren Toren en daar won De
IJssel van met 3-1. Op 10 februari zegevierden de Dordtenaren op hun beurt weer met
3½-½ tegen De IJssel. Dat was dan wel een
voor driekwart ander
Dordrecht dan het team uit de eerste ronde.
-

De IJssel V1
Léon Jacobse
Gerard vd Wouden
Sjaak in 't Veld
Frank vd Pavoordt

1736
1894
1692
1582
1778

lijk op in een partij waar beiden voor de
volle winst gingen. In de slotfase kostte
dreigende promotie van een pion hem een
stuk. Vervolgens promoveerden er aan
weerskanten een pion. Die van Léon was
het eerst en hij had dus het initiatief en dat
woog zwaar in de laatste speelminuten.
Winst zat er niet meer in, maar mede gezien de nog krappe bedenktijd werd wel zijn
remiseaanbod aangenomen. Bij dat halve
puntje bleef het, want Wim sneuvelde tegen
Henk de Kleijnen, in de achttallencompetitie
spelend voor Messemaker 3. Ook hier een
spannende partij met wisselende kansen.
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Bij De IJssel slechts één wijziging, Wim Mulder deed ditmaal niet mee en in zijn plaats
speelde Sjaak in ’t Veld.
De schaarse berichtgeving meldde een
mooie remise van Gerard en voorts drie verliespartijen, van Léon, die zich in een prima
stelling verrekende, van Sjaak, die in een
pionneneindspel werd uitgeteld en van Frank
die de goede vorm miste. (Aad)
3½
1
½
1
1

-

½
0
½
0
0

Wim kwam een pion voor, maar ging later in
de fout waarna zijn tegenstander alsnog aan
het langste eind trok. Een week later het
vervolg met Hans Lodeweges in de plaats
van Gerard van der Wouden. Dat bleek
geen foute keuze, want hij wist zijn tegenstander in het eindspel af te troeven. Frank
kwam al vroeg in de partij een pion voor en
dat leidde tot een eindspel met winstkansen.
De kansen namen af toen er na afruil van
de dames een pionneneindspel met lopers
van ongelijke kleur op het bord kwam. Frank
ging er nog voor, maar moest uiteindelijk
toch berusten in remise. (Aad)
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1.
2.
3.
4.

De IJssel V1
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Wim Mulder
Hans Lodeweges

1824
1894
1778
1768
1857

-

Erasmus V1
Wim Posthumus
Ruud Dröge
Henk de Kleijnen
Davin Mostert

1835
1933
1882
1777
1747

2
½
½
0
1

-

2
½
½
1
0

stand 1e divisie Viertallen
1
2
3
4
5
6
7

Erasmus
RSR Ivoren Toren
Dordrecht
De IJssel
Onesimus
Fianchetto
Spijkenisse

aw
6
5
5
5
4
5
4

mp
7
6
6
5
4
4
2

bp
14½
11½
11
9½
8
7½
6

1
x
1½
2½
2
2½
1
0

2
2½
x
½
3
1½
1

3
1½
3½
x
½
3
½

4
2
1
3½
x
2½

5
1½
2½
1½
x
2½

1½

6
3
3
1
1½
x
4

7
4
3½
2½
0
x

clubtoppers k.o. in bekerstrijd
Een van de partijen die nog resteerde uit de
eerste ronde was die tussen Léon Jacobse
tegen Mick van den Berg. Halverwege de
partij had Léon zijn tegenstander behoorlijk
in de tang. Na een verkeerde afruil keerden
echter de kansen en had Mick het beste
van het spel. Hij kreeg het initiatief en won
een paar pionnen. In de slotfase ging er
aan beide zijden veel mis, het tekort aan
bedenktijd zal daarbij ongetwijfeld een rol
gespeeld hebben. Na een direct verliezende misser van Léon trok Mick tenslotte
aan het langste eind. Hieronder het tweede
deel van deze partij. Na de 21e zet staat
navolgende stelling op het bord:

33…Dc2 ziet er nu wel behoorlijk gevaarlijk
uit. Er dreigt Txf4, Dxb2 of Dxc4. Mick speelt
echter 33…g5? Na 34.Dxb3 gxf4 35.Df3 is
de strijd nu nog lang niet gestreden. Kennelijk niet gezien, want wit speelt 34.a4 gxf4
35.a5 Tg8+ Dc2 ziet er nog steeds goed uit.
36.Tg2?? Niet goed, de voorkeur verdiende
36.Kh1.36…Txg2+ 37.Kxg2 Dc2 38.Td1
Dxc4 39.Tc1 Da4 40.Kf2

Na 22.gxf5 hxg5 23.fxe6 Txe6 24.Dd5 Lc8
25.f5 Dxe5 26.fxe6 Dxe6 ziet er erg goed
uit voor Léon (wit). Maar hij ruilt verkeerd
af, 22.Pxe6? en nu is er voordeel voor
Mick. 22… Lxe6 23.gxf5 Lxf5 24.Df3 Taf8
25.Tae1 Ld6 26.Te2 Ld7 Afruilen van het
paard geeft nog betere kansen 26...Lxe5
27.Txe5 en dan Tg6. 27.Pxd7 Dxd7
28.Dd5+ Kh8 29.Tg2 b5 30.Rgf2 bxc4
31.dxc4 Dg4+ 32.Dg2? Beter Kh1 of Tg2
32…Df5 En nu moet de dame of koning
alsnog wijken. 33.Df3 In aanmerking komt
zeker 33.Dd5.

Zwart staat gewonnen. Na 40…Da2 41.Dd2
Dxb2 ziet het er prima voor hem uit. Dat is
niet meer het geval als hij 40…c4?? speelt.
Als wit nu 41.Da8+ had gezien….41.De2??
en nu wint 41…c3 onmiddellijk. Dat is echter niet het geval na 41…d3?? want nu
heeft wit 42.De4 en dreigt Da8 en Lc3. Dat
is niet meer aan de orde als wit 42.Dg4
speelt. Na 42...Lc5+ 43.Kg2 Dc6+ is de
strijd gestreden en wint zwart.
In de tweede ronde zorgde Aad van der
Meer met winst tegen Frank Visser voor
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een daverende verrassing. In de opening
verspeelde Frank slordig een pionnetje,
maar het lukte hem niet de pion terug te
winnen. Zijn geconcentreerd spelende tegenstander gaf prima partij. Na het geven
van een tweede pion kreeg Frank een
sterke aanval via een met zware stukken
bezette lijn, maar die kon worden gepareerd. Het leidde tot een enkel toreneindspel met twee puspionnen voor Aad wat
hem na torenruil de definitieve winst opleverde. Bij Wim Mulder tegen Arie Macdaniël
sr ging het lang gelijk op. Met een stukoffer
dacht Arie een winnende mataanval in handen te hebben, dat bleek een misrekening.
Wim had nog een verdediging en dus winst
voor hem. Rien Duine verraste Gerard van
der Wouden met een stukoffer voor drie pionnen. Dat waren wel drie verbonden vrijpionnen in het centrum en om die te stoppen
moest er materiaal worden ingeleverd. Met
een kwaliteit en een paar pionnen in de
plus was er voor Gerard geen houden aan.
Bastiaan Rietveld gaf Hans Lodeweges
goed partij, maar daar bleef het bij. Langzaam maar zeker werd hij opgerold. Aad
van den Berg tenslotte stuitte op een goed
verdedigende Teus Boere. Pas in de slotfase met ernstige tijdnood voor Teus kon die
verdediging worden geslecht en na verlies
van twee pionnen hield Teus het voor gezien. Ook Frank van de Pavoordt plaatste
zich voor de kwartfinale. Na een langdurig
gelijkopgaand duel dat in remise eindigde,
sneuvelde tegenstander Mick van den Berg
in de beslissende snelschaakpartijen.
Van de zes deelnemers die de kwartfinale
haalden gingen er twee, Rien Duine en
Frank van de Pavoordt, na loting direct naar
de halve finale. Voor de kwartfinale resteerden twee partijen. Hans Lodeweges nam
het op tegen Aad van der Meer, de man die
in de vorige ronde Frank Visser verraste.
Hans veroverde al vroeg in de partij een
pion en kreeg vervolgens een sterk pionnencentrum. Aad slaagde er niet in de bakens te verzetten en werd in het vervolg
van het bord geschoven. In de tweede partij, tussen Wim Mulder en Aad van den
Berg, zette Aad zijn tegenstander van meet
af aan behoorlijk onderdruk. Met een stukoffer tegen drie pionnen bleef die druk optimaal. Een forse blunder van Wim bracht
Aad op drie pluspionnen en een tweede
blunder kostte vervolgens de dame. Aad
met, Rien Duine, Hans Lodeweges en
Frank van de Pavoordt naar de halve finale.
(Aad)
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doorgeefschaak, hoe gaat dat?
Op woensdag 18 mei staat voor het
eerst doorgeefschaak op het programma bij De IJssel. Om al vast wat op de
hoogte te zijn navolgend een beschrijving met de belangrijkste spelregels.
Doorgeefschaak is een variant op het
schaakspel, waarbij twee teams van
elk twee personen het in twee gelijktijdig, naast elkaar gespeelde schaakpartijen tegen elkaar opnemen.
Iedereen speelt zoals gebruikelijk op 1
bord tegen 1 tegenstander, maar wie
een stuk of een pion van zijn tegenstander slaat geeft dat door aan zijn
medespeler. Deze mag dan, op een

zelfgekozen moment, in plaats van
een normale zet te spelen, een van de
doorgegeven stukken of pionnen op
zijn eigen bord plaatsen en zo aan zijn
eigen materiaal toevoegen.

Belangrijke regels zijn:
- Een geslagen en doorgegeven stuk
mag slechts op een onbezet veld
worden geplaatst.
- Een geslagen en doorgegeven stuk
mag niet op het bord worden geplaatst als na het voltooien van
deze zet de vijandelijke koning
schaak staat.
- Een geslagen en doorgegeven
pion mag niet op de 1e of 8e rij
worden geplaatst.
- Als een pion de achterste rij bereikt
krijgt de pion de waarde van dame,
toren, loper of paard. De pion behoudt echter de gedaante van pion.
Beide spelers dienen de waarde
van deze gepromoveerde pion te
onthouden zolang deze in het spel
is.
- Als een gepromoveerde pion wordt
geslagen en doorgegeven krijgt
deze opnieuw de waarde van pion.
- Een partij is slechts remise door
pat of door de onmogelijkheid voor
beide spelers de partij met reglementaire zetten te winnen indien
de andere partij van de wedstrijd
reeds is afgelopen. (Aad)

jeugdschaak
Dankzij de schaaklessen van
Casper de Pijper met steun van
Wim Mulder en Neal Twigt kunnen
de nieuwe jeugdleden inmiddels
al onderlinge partijtjes spelen. Dat
betekent dat er volgend seizoen
gestart kan worden met een onderlinge jeugdcompetitie.
Het schoolschaak op de St. Jozefschool is beëindigd. Tevredenheid
alom, ‘Casper, hartelijk dank voor
de schaaklessen’ meldde de
schoolleiding. Inmiddels zijn de
schaaklessen in het kader van de
Stichting Brains gestart met 20
deelnemers.
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léon jacobse heeft titelprolongatie binnen bereik
Beker- en teamwedstrijden hadden in
deze speelperiode duidelijk hun invloed
op de deelname aan de clubcompetitie.
Bij de top tien was de deelname daardoor beduidend minder dan bij de
overigen.
Ondanks dat clubkampioen Léon Jacobse met een nederlaag tegen Frank
Visser en remises tegen Leen Boonstra
en Hans Lodeweges wat punten verspeelde behield hij een ruime voorsprong. Prolongatie van zijn clubtitel zit
er dik in. Voor de tweede plaats is het
stuivertje wisselen tussen Hans en
Frank. Hans was de sterkste in het ongr

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

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

derlinge duel en dat telt. Leen lijkt de
vierde plaats lijkt inmiddels vast in handen te hebben. Hij liet de koplopers
zweten, zoals de website meldde.
Daarna zijn tot halverwege de ranglijst
de onderlinge verschillen gering en zijn
verschuivingen niet uitgesloten. Wim
Mulder klom een aantal plaatsen en
staat na zijn 3½ uit 4 weer bij de eerste
tien. In de onderste helft van de ranglijst goede resultaten voor Teus Boere
(6 uit 7) en debutant Casper Kouwenhoven gaf met 6 uit 9 eveneens zijn visitekaartje af. Ook Arie Macdaniël jr,
die zich weer als deelnemer meldde,
resultaten ronde 16 t/m 24

liet zien dat zijn schaakkracht prima op
peil was gebleven. Minder goed verging het Stefan Lipschart die viermaal
verlies moest noteren en deze periode
niet verder kwam dan 1½ uit 6. Dat
was altijd nog meer dan Bastiaan Rietveld die ondanks een aantal goede
partijen niet aan de winst toekwam.
Winnaars tweede periodetitel: Léon Jacobse (A), Leen Boonstra (B), Stefan
Lipschart (C) en Casper de Pijper (D)
en voor de derde periode waren dit:
Frank Visser (A), Leen Boonstra (B),
Aad vd Meer (C) en Casper Kouwenhoven (D).
gt

LB ½, HL ½, FV 0, MB 1, LB 1
A FV 1, LJ ½, RD 1
A HL 0, MB 1, LJ 1, AB 1, LB ½, GW 1
B AB 1, LJ ½, GW ½, FV ½, LJ 0
A
B LB 0, SL 1, FV 0, RD ½
B FV 0, LJ 0, AMjr ½, RD ½
B GW ½, HL 0, WM ½, AB ½, MB ½
A SV 1, SL 1, AM 1, RD ½
B AM 1, RD ½, LB ½, AM 0, FV 0
1x
B WM 0, SL 1, AvM 0, AMjr 0, AM 1, CK 0
C NT 1, SV 1, MB ½, AM 1
C BR 1, SV 1, TB ½
B GW 0, WM 0, GW 1, SV 0, AMjr 0
C CP 1, WM 0, SV 0, CK 0, AB 0, PV ½
C PV 1, NT 1, CP 1, BR 1, PV 1, TS ½, AvM ½
C PV ½, CK 1, CP 0
C SL 0, BR 1, PV 0, TB 0, CK ½, FD 1, NT 0
C TB 0, TS ½, CK 0, CP 1, FD ½, NT 0, BR 1, TB 0, SL ½, CP ½
D TS ½, NT 1, PV 1, TS 1, SL 1, FD 0, CP ½, BR 1, SV 0
D CK ½, PV ½, BR 1, CK 0, TB ½, BR 1
D PK 1, CK 0, TB 0, AMjr 0, BR 1, PV 1, CP 1
D AvM 0, CP 0, TS 0, NT 0, TB 0, PV 0, CK 0, TS 0
D NT 0

avc

na

club
rating

waarde
cijfer

totaal

2x
2x

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

1967
1862
1870
1700
1717
1591
1622
1585
1599
1514
1500
1552
1434
1478
1423
1380
1368
1300
1333
1386
1268
1259
1012
1168

96
83
84
67
68
58
60
57
58
52
51
55
47
49
46
43
43
39
41
44
37
37
26
33

1506
1267
1259
1040
948
911
896
895
867
811
770
737
731
716
695
676
629
620
620
602
549
501
372
242

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

3x**
2x*
2x*
1x*
5x

2x

1x
2x
1x*
8x

gt=geen tegenstander, avc=afwezig voor club, na=niet aanwezig incl. bye voor k.o. beker of ZD-wedstrijd (*).

uit de media
Schaken is ‘haram’ (verboden) in Saoedi-Arabië. Volgens de grootmoefti
Abdulaziz Bin Abdullah, de belangrijkste religieuze leider, is het in strijd met
de islam. Het zet het aan tot gokken
en zorgt voor vijandschap en haat. Het
is bovendien zonde van de tijd aldus
de grootmoefti naar aanleiding van
een kijkersvraag in zijn wekelijkse tvshow aan het begin van een schaaktoernooi in Mekka. (AD 22/1)

In zijn rubriek in het NRC van 30/1
schrijft Hans Ree dat er met betrekking
tot het persbericht hiernaast sprake is
van ‘op hol geslagen media’. Ree: Hoe
kwamen ze erbij? Er was in december
vorig jaar een videofragment met de
moefti opgedoken op YouTube en vorige week woensdag waren er een
paar tweets van de Engelse grootmeester Nigel Short over het zogenaamde schaakverbod in
Saoedi-Arabië. Short wordt door de
Engelse media gevolgd sinds hij geschreven heeft dat de hersenen van
vrouwen niet geschikt zijn voor scha-
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ken en voor het manoeuvreren van
een auto in de garage. Short zorgt
voor reuring, weten ze. De Australische grootmeester Ian Rogers, een
vlijtig journalist, las de tweets van
Short en deed wat andere journalisten
ook hadden kunnen doen. Hij stuurde
een mailtje naar de Saoedische
schaakbond om te vragen hoe het zat.
Het antwoord kwam tien minuten later.
De video op YouTube was uit 2014,
toen de moefti in een televisie-uitzending als antwoord op een vraag van
een kijker onvriendelijke dingen over
het schaken had gezegd die hij al

I J s s e l s c h a a k 11 0
sinds 2009 zei. De Saoedische
schaakbond voegde er aan toe dat alle
schaakwedstrijden gewoon doorgingen. Niets aan de hand dus. Nigel
Short herriep min of meer zijn oorspronkelijke tweets, maar de op hol
geslagen media lieten zich een sappig
verhaal niet afnemen en gingen nog
dagen door.
In het AD was de aandacht tijdens hetTataSteeltoernooi in eerste instantie
gericht op Giri maar gaande het toernooi wijzigden de koppen boven de
summiere dagelijkse verslaggeving en
veranderde dit in Carlsen: ‘Giri in Wijk
aan Zee op half puntje’, ‘Giri ontkomt
aan nederlaag’, ‘Giri en Carlsen
slechts in middenmoot’, ‘Eerste winst
voor Carlsen’, ‘Carlsen wint zijn
tweede partij op rij’, Carlsen staat riant
bovenaan’ en ‘Vijfde titel Carlsen bijna
binnen’.
Uitgebreid aandacht was er op 28/1
wel voor het onderlinge treffen. ‘Vuurwerk blijft uit’ aldus Hans Klippus na
een partij waarin Carlsen al snel genoegen nam met een puntendeling.
Gezien het komende kandidatentoernooi vond Giri dat wel begrijpelijk,
‘Maar ik vond zijn spel wel te simpel.
Zo hoort schaken niet te zijn. Een remise tegen de wereldkampioen is voor
mij geen slecht resultaat, maar ik ben
niet blij met de manier waarop het is
gegaan. Carlsen probeert me soms te
irriteren met zijn gezichtsuitdrukkingen
en maniertjes. Ik heb liever dat hij dat
op het bord doet’, liet hij aantekenen.
In het slotartikel op 1/2 ging het niet
over winnaar Carlsen maar vooral
weer over Giri, die volgens de kop
‘Even vreesde voor slechtste toernooi
ooit’. Giri: ‘Ik was niet in vorm, maar
die kan zo weer terugkomen. Dat heb
je niet in de hand. Ik ga mij nu goed
voorbereiden op het kandidatentoernooi’. Dat gebeurt dan op het sportcentrum Papendal waar hij dan een
maand met zijn trainer zal vertoeven.
Het komende kandidatentoernooi was
ook de reden dat hij in Wijk aan Zee
niet alles heeft laten zien wat hij kon.
Iets wat volgens Giri vooral tot bij de
openingen tot uiting komt en dat vindt
hij juist een van zijn sterkste punten.
Carlsen won voor de vijfde maal in
Wijk aan Zee en achterhaalde daarmee Anand die dit eveneens presteerde. Qua aantal toernooiwinsten
van hetzelfde toernooi worden zij echter nog overtroffen door Kramnik die
elfmaal zegevierde in Dortmund en
door Kasparov die negenmaal het inmiddels niet meer bestaande toernooi
van Linares negenmaal won. De Ame-

rikanen Fischer en Reshevsky werden
ieder achtmaal kampioen van de USA
en Svidler won zevenmaal de Russische titel. De World Open in de USA
tenslotte werd zesmaal gewonnen
door de Amerikaan Benjamin.
(NIC2016/2)
Meerdere malen betitelde Hans Böhm
in zijn berichtgeving in de Telegraaf de
Chinese You Hifan als wereldkampioene. De Chinese verloor echter haar
titel in april van dit jaar aan Mariya Muzychuk uit Oekraïne. Naar aanleiding
van een mailtje van de IJsselschaakredactie op 31/1 over deze vergissing
meldde Böhm: ‘Yifan Hou is inderdaad
niet de officiële wereldkampioene, wel
de beste schaakster van deze en de
komende periode (binnenkort speelt ze
een tweekamp met Marya Muzychuk
en dan pakt ze haar titel weer terug).’
En wat schreef hij op 6/2 in zijn rubriek: ‘Veruit de sterkste schaakster
sinds 2010 is de Chinese You Hifan
(Elo 2670 terwijl de regerend wereldkampioene Maria Myzychuk uit de Oekraïne 2530 heeft. Dit jaar zal er een
tweekamp volgen en dan zal You haar
titel weer terugpakken.)’
Böhm was overigens niet de enige die
schuldig maakte aan deze foutieve berichtgeving, ook bij Hans Klippus in het
AD was de Chinese nog steeds wereldkampioene.
Wat betreft de tweekamp had Böhm inderdaad gelijk. Begin maart won Hifan
de tweekamp met 6-3 en daarmee
won zij haar titel weer terug.
De GrandChessTour, is een serie van
bestaande toernooien, verenigd dankzij de inspanningen van Kasparov. De
samensmelting betekende voor alle
drie de toernooien, NorwayChess in
Stavanger, Sinquefield Cup in St.
Louis en London Chess Classic, dezelfde voorwaarden, dezelfde spelers
en hetzelfde prijzenfonds. Die spelers
betreffen dan met name de top 10 van
de wereldranglijst eventueel aangevuld
met wildcard voor een (lokale) speler
in elk toernooi . Van de top 10 (in
2015) was alleen Kramnik niet van de
partij. Zijn plaats werd ingenomen door
nummer 11, Vachier Lagrave. Puntenwaardering per toernooi 13, 10, en vervolgens 8 t/m 1. Voor de nummers 1
t/m 3 met het hoogste aantal punten
waren er prijzen van respectievelijk
75000, 50000 en 25000 dollar. Daarnaast voor elk van de drie toernooien
voor de nummers 1 t/m 6 respectievelijk 75000, 50000, 40000, 30000,
25000 en 20000 dollar en voor de
nummers 7 t/m 10 15000 dollar.
De eindstand van GrandChessTour

23

2015: 1. Carlsen 26, 2. Giri 23, 3. Aronian 22, 4. Vachier-Lagrave 20, 5. Nakamura 19, 6. Topalov 18, 7. Grischuk
14, 8. Anand 14, 9. Caruana 13½, 10.
Adams 4½.
In 2016 komt er een vervolg, maar dan
slechts met twee toernooien, NorwayChess zal dan niet van de partij zijn.
‘Acht kandidaten en toch maar vier
kanshebbers’ kopte Gert Ligterink zijn
rubriek in de Volkskrant van 6/2.
Als bookmakers verstand hebben van
schaken, maken slechts vier van de
acht deelnemers aan het aanstaande
kandidatentoernooi kans op de eindzege, aldus Ligterink. Alle onlinewedkantoren gaan ervan uit dat Svidler,
Anand, Topalov en Karjakin zich geen
illusies hoeven te maken over een
WK-match tegen Magnus Carlsen.
Outsider bij uitstek is Peter Svidler.
Wie op de zevenvoudige Russische
kampioen gokt, ontvangt 14 keer zijn
inzet als hij het toernooi wint. Geen
van de andere vier deelnemers is duidelijk favoriet. De bookmakers hebben
een lichte voorkeur voor Caruana en
Aronian (4,5 tegen 1) boven Giri en
Nakamura (5 tegen 1). Een maand geleden werd Nakamura nog gezien als
verreweg de grootste kanshebber. Na
Caruana's goede prestatie in Wijk aan
Zee en Nakamura's wat tegenvallende
optreden in het toernooi in Gibraltar
zijn de verwachtingen bijgesteld. Het is
niet bekend wie de wedkantoren adviseert. Het had de Russische analyticus
Sergei Sjipov kunnen zijn. In een vooruitblik op het kandidatentoernooi in het
tijdschrift New in Chess komt hij tot
min of meer dezelfde conclusies als de
bookmakers. Hij verschilt alleen van
mening over Sergey Karjakin, die hij
wel degelijk tot de kanshebbers rekent.
Ten onrechte, denkt Ligterink. In het
Tata-toernooi was Karjakin zo matig op
dreef dat een wederopstanding in
maart onwaarschijnlijk is. Over Anish
Giri schrijft Sjipov vriendelijke woorden. Hij speelt zonder zichtbare inspanning en in het gezelschap van de
wereldtop eindigt hij zelden onder de
50 procent. Maar er is volgens Sjipov
één probleem: Giri heeft nog nooit een
toptoernooi gewonnen. Tweede en
derde plaatsen met een respectabele
score zijn meestal waardevol, maar
niet in een kandidatentoernooi. Daarin
telt alleen de eindzege. Als het Tata toernooi een aanwijzing geeft over de
afloop, ben ik geneigd Fabiano Caruana te kiezen, schrijft Ligterink. Zijn
uitstekende spel in de eerste ronden
en zijn verbeten pogingen Carlsen te
achterhalen maakten indruk. Misschien doet hij er verstandig aan een
advies van Sjipov ter harte te nemen:
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volg het voorbeeld van Botwinnik en
laat het schaakbord in de laatste week
voor het toernooi met rust.
In het AD van 11 maart gaven drie
schaakexperts hun mening over de
kansen van Giri. Robin van Kampen
schatte de kansen van Giri hoog in
met Nakumara als grootste concurrent.
Ook Jeroen van den Berg (toernooidirecteur TaTaSteeltoernooi) rekende
Giri tot de favorieten met Nakumara
als de te kloppen man. Ook de kansen
van Caruana schatte hij hoog in. Loek
van Wely vond dat Nederland wel erg
optimistisch was over Giri: ‘Hij is goed,
maar nog geen killer’. Voor hem was
Caruana de favoriet.

was niet verrast met Karjakin als winnaar.’Giri: ‘Een sterke speler die op
cruciale momenten weet toe te slaan.
Hij is op een score van +3 geëindigd.
Die had er voor mij ook echt ingezeten. Karjakin is een goede winnaar,
maar ik denk dat Caruana meer kans
had gemaakt tegen Carlsen.
Naar aanleiding van het verschijnen
van ‘De koning’, het laatste deel van
de boekenserie over schaakstukken
van Hans Böhm en mede-auteur Yochanan Afek in de Telegraaf van 19
maart een dubbele pagina gewijd aan
hun schaakmedewerker: ‘Böhms bruisende brein’. In het interview aandacht
voor zijn ‘wilde’ schaakjaren met Jan
Timman, de commerciële activiteiten

Voorafgaand aan het WK-kandidatentoernooi was er in de Nederlandse
pers veel aandacht voor Giri. Maar bij
het vorderen van het toernooi kwam
daar niet veel publiciteit bij. In de
meeste dagbladen, de Volkkrant was
een uitzondering, dagelijks slechts
korte berichtjes van het ANP. Daarin
stond nauwelijks meer dan wie er gewonnen had en het resultaat van Giri ,
wie er aan kop staat en vervolgens
vaak de mededeling dat de toernooiwinnaar tegen Carlsen mag spelen.
‘Zouden de kranten meer schrijven als
Giri een partij zou winnen? ‘, vroeg
Johan Hut , columnist voor de HDC
media, zich af op Schaaksite.nl. ‘Nou,
na twee overwinningen zouden ze wel
wakker worden, maar het werkt toch
anders. Voor een groot deel worden de
pagina’s overdag (of zelfs een dag
eerder) ingedeeld. De redacteuren bekijken de kalender en zeggen dan bijvoorbeeld: vrijdag hebben we weinig
voetbal, doe dan maar weer iets met
Giri. Of Giri die donderdag wint, doet
niet ter zake. Nou ja, als Giri morgen
zijn eerste partij wint, kunnen Ligterink
en zijn collega’s een telefoontje krijgen
dat ze 300 woorden mogen schrijven
in plaats van 200. Maar de grote artikelen, die kunnen niet zomaar tussendoor. Die worden gepland op de dagen
dat er weinig grote sportevenementen
te bespreken zijn. En de dag na de
laatste ronde.’
Het kandidatentoernooi kreeg in Karjakin een verrassende winnaar. Giri bleef
als enige ongeslagen, maar was, volgens Hans Klippus in het AD van 29/3,
niet blij met zijn 14 remises. Vooral niet
omdat hij vond dat hij veel kansen had
gehad om partijen te winnen. ‘Tegen
Caruana stond ik heel goed, tegen Nakamura ook, en er waren nog wel drie
partijen, waarin ik voordeel had. Het
was een toernooi met een hoog niveau, elke ronde was een vechtpartij,
veertien dagen lang’, aldus Giri. Hij
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voor bedrijven, het tv werk (satirisch
consumenten programma Ook Dat
Nog) en zijn promotiewerk voor de
schaaksport. Daarbij ook enkele opvallende uitspraken zoals: ‘Ik propageer
de schaaksport als middel tegen eenzaamheid, voor integratie. Ik begrijp
niet waarom ze bij de vluchtelingenkampen geen schaakborden uitdelen’
en ‘Fysieke beweging is (ook) goed
voor je hersenen, maar in tegenstelling
tot veel andere sporten moet je bij
schaken eerst denken en dan doen.
Schaken leert je ook concentreren en
doordenken. Zo’n Badr Hari schopt
een man in elkaar zonder zich op dat
moment af te vragen wat hij allemaal
voor ellende veroorzaakt. Hij had een
schaakcursusje kunnen gebruiken.’

