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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

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

Voorzitter : Frank van de Pavoordt, G. van Dijkstraat 6,
2461 RV Ter Aar, tel. 0172-740058
e-mail: frankvdpavoordt@hotmail.com

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

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

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

Wedstrijdleider : Léon Jacobse, Begoniaveld 49, 
extern 2914 PB Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-318941

e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : Casper de Pijper, Fazantendraaf 12,
2841 NG Moordrecht, tel. 0182-373123
e-mail casperdepijper@icloud.com

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

Contributies : senioren € 155,--
jeugd 
(t/m 20 jaar) € 55,--
donateurs € 25,--

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

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

Homepage : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

van de voorzitter

ijsselleden akkoord met bestuurs-
plannen

gerard van der wouden erelid

de ijssel in knsb schaakkwartet

seizoensopening prooi voor 
pim te lintelo

25 jaar invitatie/gezelligheids-
toernooi

léon jacobse start met voorsprong
in de radidcompetitie

de ijssel 2 van bijna maximaal naar
bijna minimaal

de ijssel overleeft eerste bekerronde

sterke tegenstand voor de ijssel 1

nieuwe kandidaten voor de podium-
plaatsen bij de clubcompetitie

jeugdschaak

ook dit seizoen weer successen
voor de viertallen?

uit de media
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Léon Jacobse, Frank van de Pavoordt en Aad van der Meer

Bij de voorplaat:

Uit New In Chess 2016/5 deze afbeel-
ding van een indrukwekkende levens-
grote zandsculptuur van een schaak-
match tussen de olifant Chessie Trunk-
ston en de veldmuis Hershel Higgin-
bottom, vervaardigd door de beeld-
houwer Ray Villafane en zijn collega
Sue Beatrice Sanderson, die gedu-
rende de zomermaanden te zien was
in het Lincoln Pavillion in Carefree in
Arizona. Beatrice maakte ook een 
passende limerick: 
”There was a young elephant named
Chessie
who ate peanuts but was very messy
when a mouse had him beat
and with no way to cheat
he made one last move and compres-
sed him”



Het 53e schaakseizoen is van start
gegaan met een nieuwe voorzitter.
Geen onbekende, maar deson-
danks in dit eerste nummer van dit
seizoen een nadere kennismaking.
Veel waardering voor zijn voorgan-
ger die na dertien jaar afscheid
nam. Ook daar is natuurlijk aan-
dacht voor. Evenzo voor de plan-
nen en het programma voor het
nieuwe seizoen dat werd ingeluid
achter de vergadertafels. Niet al-
leen bij De IJssel maar ook bij
RSB, al stelde dat laatste niet zo-
veel voor. Het clubschaak in Moor-
drecht wordt weer wat duurder. Een
kostenplaatje laat zien waar het
contributiegeld aan wordt besteed. 
Voor de RSB competitie voor vier-
en achttallen zijn inmiddels al een
aantal wedstrijden gespeeld. De
eerste resultaten leren dat zeker bij
de achttallen geen hoofdprijzen
kunnen worden verwacht. Een
bijna maximale winst en verlies
geven een beeld van opmerkelijke
sterkte verschillen. De ooit door De
IJssel gelanceerde viertallencom-
petitie begint langzaam maar zeker
een succesnummer te worden. De

deelname steeg met bijna veertig
procent. Het bekerteam overleefde
de eerste ronde, maar zal moeten
stunten voor een vervolg. 
In de clubcompetitie is de eerste
van de vier speelperioden achter
de rug. Wordt het een tweestrijd
tussen clubkampioen Léon Ja-
cobse en Frank Visser of krijgen zij
concurrentie? In het competitie -
verslag een overzicht van de resul-
taten. Dat geldt eveneens voor de
rapidcompetitie met dezelfde kans-
hebbers, althans na de eerste van
de vier speelrondes. Nog sneller
ging het bij de seizoensopening
waar een oud-kampioen aan het
langste eind trok. Had hij baat bij
zijn nieuwe sparringpartner? 
Beelden van de jaarmarkt laten
zien dat de schaakkraam van De
IJssel nog steeds in trek is. Dat
blijkt ook al jaren uit de belangstel-
ling voor het invitatie/gezelligheids-
toernooi leert een geschied-
schrijving van dit toernooi dat in-
middels vijf- en twintig edities ach-
ter de rug heeft. De aanwezigheid
van De IJssel in het door de KNSB
uitgegeven schaakkwartetspel is

eveneens een leuke promotie voor
de vereniging. 
De jeugd is gestart met een jeugd-
competitie en dus komt er aan het
slot van dit seizoen weer een
nieuwe jeugdkampioen of kampi-
oene. Financiële steun van de ge-
meente Zuidplas voor het
schoolschaak is een mooie ruggen-
steun voor de jeugdleider die hier
veel tijd insteekt. Dit jaar maar liefst
op drie Moordrechtse scholen. 
Voorts uit de oude doos, ruim 30
jaar geleden, nog een mooie re-
mise van een prominent clublid
tegen de onlangs overleden groot-
meester Kortsnoj. Recenter is het
nieuws uit de media o.a. met be-
richten over het NK, de Olympiade
en Giri, maar ook van de Queen
van Katwe en Timman die eindelijk
zijn oude rivaal Karpov in een twee-
kamp de baas was.  
De redactie wenst een ieder weer
veel leesplezier met dit nummer of
de kleureneditie op de website. Bij-
dragen voor het volgende nummer
dat in januari zal verschijnen zijn
als van altijd harte welkom. 
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van de redactie

van de voorzitter

Het seizoen is inmiddels al 

enkele weken onderweg, eerst

wil ik de nieuwe leden welkom

heten. We hebben er weer een

paar leden bij. Ik hoop dat zij

zich snel  thuis zullen voelen bij

De IJssel. De eerste RSB-wed-

strijden zijn inmiddels ge-

speeld, hopelijk kunnen we

ergens voor een verassing zor-

gen. Echter zijn zowel het eer-

ste als het tweede team in een

sterke poule ingedeeld. Hand-

having in deze klasse lijkt voor-

lopig de kijkrichting. Ook de

huishoudelijke competitie is ge-

start, krijgen we dit jaar een

verassing of prolongeert Léon

zijn titel? Voorlopig lijkt het een

tweestrijd tussen Léon en Frank

Visser te worden. Verder gaat

binnenkort de KO beker weer

van start en zijn er nog diverse

competities met verschillende

kansen voor een ieder !! ik

wens iedereen een mooi

schaakseizoen toe. In de

schaakwereld zal natuurlijk uit-

gekeken worden naar 

Carlsen - Karjakin de WK match

die in New York gespeeld zal

worden tussen 11-30 november.

Komt er een verassing, of zal

Karjakin stunten. Onlangs heb

ik onze statuten eens doorge-

nomen (staan op de website),

onder Doel en Middelen art.2.

zien we bijvoorbeeld d. het uit-

schrijven van, medewerken aan

of regelen en bevorderen van

wedstrijden of  f. het uitgeven

van een verenigingsorgaan.

Langs deze weg wil ik oproe pen

een bijdrage te leveren voor

ons clubblad al is het maar één

keer per jaar een stukje. Kan

gaan over een partij, of partij

fragment, een vakantie ervaring

waar u iets met schaken tegen

kwam. Het mag recent zijn

maar kan ook uit een schoe-

nendoos komen. Daarmee kun-

nen we de redactie enigszins

ontlasten en kunnen we van

IJsselschaak een nog mooier

clubblad maken. (Frank)



Slechts 21 van de 38 RSB verenigin-
gen vonden het bijwonen van de 174e
Algemene Vergadering op 7 september
de moeite waard. De wegblijvers heb-
ben niet veel gemist. 
De jaarverslagen van de bestuursleden
telden veel pagina’s, maar die gaven
geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 
Bij de discussie over de nieuwe RSB
website bleek dat de meesten daar wel
tevreden over waren. Koppeling aan
een facebookpagina zal nader worden
bekeken. Een enkeling vond dat de
website wel wat  meer dan uitsluitend
regionaal (RSB) schaaknieuws mocht
melden. Dat nieuws moet dan wel wor-
den aangeleverd, want het redacteu-
renteam zorgt slechts voor plaatsing

van aangeleverde kopij. 
De nieuwe competitie-indeling (achttal-
len) werd tot genoegen van competitie-
leider Arian Rutten ongewijzigd aange-
nomen. Na voorafgaande consultatie
van de wedstrijdleiders bij de verenigin-
gen was dit ook wel te verwachten.
Voor wat betreft de viertallencompetitie
meldde hij dat er nog tot oktober tijd is
voor het aanmelden van teams en hij
riep iedereen op de bereidheid tot deel-
name onder de leden te peilen en re-
clame te maken voor de
viertallencompetitie. “Ook voor grote
verenigingen is de viertallencompetitie
interessant. Doe je best deze speelmo-
gelijkheid, ook bij de sterke spelers,
onder de aandacht te brengen.”, aldus

Rutten. De afgelopen competitie beti-
telde hij als een heel interessante. Hij
zal er opnieuw naar streven er een
leuke competitie van te maken door in
de groepen zoveel mogelijk teams met
een ongeveer gelijke gemiddelde
speelsterkte in te delen. 
De vergadering werd afgesloten met de
loting voor de RSB bekercompetitie
waaraan 29 verenigingen zullen deel-
nemen. Drie teams plaatsen zich direct
voor de tweede ronde. Naast Messe-
maker 1847, de bekerwinnaar 2015/16,
werden dit na loting RSR Ivoren Toren
en PASCAL. De IJssel lootte een thuis-
wedstrijd tegen Onesimus en treft bij
winst het team van RSR Ivoren Toren.
(Aad)
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weinig te beleven op de rsb najaarsvergadering

uit het jaarverslag van de rsb

In het verslag van de voorzitter met
name tevredenheid over de ver-
nieuwde website en de viertallencom-
petitie ‘nieuwe stijl’. Voorts extra
aandacht voor het overlijden van Ab
Scheel. 
Het belangrijkste feit in het verslag van
de secretaris was dat het aantal leden
per 1-8-2016 met 31 is gestegen tot
1726. Daarvan 561 jeugdleden, 38
meer dan vorig jaar. De RSB telt 38
verenigingen, dat is dus gemiddeld
circa 31 seniorleden en 15 jeugdleden
per vereniging. 
De penningmeester kwam dit jaar
2120 euro tekort, dat ging ten koste
van de reserve. Het eigen vermogen
bedraagt inclusief reserveringen nu
bijna 61.000 euro (!), geen probleem
dus. 
De competitieleider meldde de belang-
rijkste resultaten van de competitie. Uit
de RSB speelden er 14 teams in lan-
delijke (KNSB) competitie, 2 in de
meesterklasse, 4 in de 2e klasse en 8
in de 3e klasse. Messemaker 1847
werd kampioen in de 2e klasse en Ro-
kado in de 3e klasse. Uit de 3e klasse

degradeerden Charlois Europoort 3 en
RSR Ivoren Toren 2, zij keren weer
terug naar de RSB-competitie. De
kampioen van de RSB competitie Mes-
semaker 1847 2 promoveert naar de
KNSB competitie. Met 87 achttallen
telde de competitie 2 teams meer dan
voorgaand seizoen. Bij de viertallen-
competitie, 25 teams, voor het eerst
een eerste divisie. Van de 7 teams
was Dordrecht de sterkste. Ook in de
RSB-bekercompetitie was Messema-
ker 1847 de sterkste, in de finale klop-
ten zij HZP Schiedam met 2½-1½.
Het verslag van de wedstrijdleider be-
trof het PK en het Open seniorenkam-
pioenschap. RSB kampioen 2015/16
werd Rick Lahaye van Spijkenisse.
Peter Glissenaar (Krimpen a/d IJssel)
was nummer één bij de groep 60+ en
Coen Dortmond (Zwijndrecht) bij de
groep 60-. 
In het verslag van de jeugdleider aan-
dacht voor het nieuw opgestelde
jeugdbeleid. Voorts een opsomming
van de vele activiteiten met de win-
naars. Bij de NK deed de RSB het
prima met eerste plaatsen voor Anna

Maja Kazarian (SO Rotterdam) bij de
meisjes A, Marijn de Hartog  (SO Rot-
terdam)  bij de jongens B, Pascal Mon-
teny (Spijkenisse) bij de meisjes B en
Liam Vrolijk (Messemaker 1847) bij de
jongens C. Bij de PJK van de RSB
was Wang Yang (Klim-Op), winnaar
van de A/B categorie, de beste. Het
beste meisje in deze hoogste catego-
rie was B-speelster Ting Ling Lu (Klim-
Op). De Grand-Prix beker ging net als
vorig seizoen naar Dominggus Paays
(Krimpen a/d IJssel). De jeugdclub-
kampioenschappen werden dit keer
voor het eerst samen met de Haagse
Schaakbond georganiseerd. Met drie-
maal een eerste en eenmaal een
tweede plaats was de Klim-Op jeugd
desondanks ook nu oppermachtig. Het
kampioenschap voor Basisscholen
ging opnieuw naar De Stelberg uit Rot-
terdam. Het 345 toernooi voor basis-
schoolkinderen uit de groepen 3, 4 en
5 werd gewonnen door de Eduard van
Beinumschool uit Rotterdam. In het
Hutton toernooi tussen jeugdteams
van de regionale bonden was de eer-
ste plaats dit jaar voor de RSB. (Aad)



Aan de viertallencompetitie wordt dit
jaar deelgenomen door 34 teams,
9 meer dan vorig seizoen. Een record
dat ongetwijfeld mede te danken is
aan de invoering van een eerste divi-
sie vorig seizoen. 
In die eerste divisie ditmaal 11 teams
die spelen in twee klassen, een met
7 teams en een met 4 teams. In het
laatste geval speelt men zowel uit- als
thuiswedstrijden. Nieuw is hier de
deelname van Charlois Europoort,
Nieuwerkerk a/d IJssel, 3-Torens en

een tweede team van RSR Ivoren
Toren. De IJssel V1 speelt in de poule
van vier met als tegenstanders Onesi-
mus V1, Nieuwerkerk a/d IJssel V1 en
RSR Ivoren Toren V2. 
In de tweede divisie 23 teams, 5 meer
dan vorig seizoen. Nieuwe deelnemers
CSV (2 teams), PASCAL, Sliedrecht,
Charlois Europoort, Shah Mata en een
tweede team van Spijkenisse. Niet van
de partij dit seizoen Messemaker 1847
en Zwijndrecht. De teams zijn inge-
deeld in drie poules, twee met acht

teams en een met zeven teams. De
IJssel V2 speelt thuiswedstrijden tegen
Onesimus V1, Sliedrecht V1, Spijke-
nisse V3 en De Willige Dame V1.
Voorts drie uitwedstrijden tegen Eras-
mus V2, HIA V1 en RSR Ivoren Toren
V3. Voor De IJssel V3 zijn er drie
thuiswedstrijden tegen Dordrecht V3,
Onesimus V3 en Moerkapelle V1. De
vier uitwedstrijden zijn tegen Baren-
drecht/IJsselmonde V1, CSV V2, PAS-
CAL V1 en RSR Ivoren Toren V4.
(Aad)
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recorddeelname viertallencompetitie

gouda open, toernooi met allure

Het Open schaakkampioenschap van
Gouda behoort tot de grootste een-
daagse schaaktoernooien van Neder-
land. Maar liefst 178 deelnemers
bevolkten op 3 september de speel-
zaal. De hoofdgroep (rating > 1950)
telde 46 deelnemers, waaronder 6
grootmeesters. Daarnaast was er een
tweede groep (1750-2000) met 32
deelnemers, een derde (<1750) met

47 en nog 53 deelnemers aan het
jeugdtoernooi.
De drie deelnemers met de hoogste
rating legden ook beslag op de eerste
drie plaatsen.  Toernooiwinnaar werd
de Rus Vladimir Epishin (2569) met 6
uit 7 dankzij een betere SB score dan
Erik van den Doel (2568) met even-
eens 6 uit 7. De derde plaats was voor
Dimitri Reinderman (2576) met een

half punt minder. Moordrechts sterkste
schakers, Jan en Henk-Jan Even-
groen, kwamen er in de hoofdgroep
niet aan te pas. Henk-Jan werd met
3½ punten 23e en Jan met een punt
minder 34e . Ook de enige deelnemer
van De IJssel, Wim Mulder, viel niet in
de prijzen. Met 4 uit 7 eindigde hij in
groep C in de middenmoot. (Aad)



Voor het eerst werden de stukken voor
de algemene ledenvergadering, die
plaatsvond op 6 september, niet per
post, maar via e-mail toegezonden. Al-
leen het jaarverslag werd ter plaatse
uitgereikt. Of dit effect had op de op-
komst is niet vast te stellen, maar in
ieder geval was twee derde deel van de
leden aanwezig. 
Zij kozen bij acclamatie Frank van de
Pavoordt als opvolger voor de tussen-
tijds aftredende voorzitter Gerard van
der Wouden en herkozen secretaris
Aad van den Berg voor een nieuwe zit-
tingsperiode. Ook ging de vergadering
akkoord met de benoeming van Casper
de Pijper tot jeugdleider. Stilgestaan
werd bij het feit dat de secretaris naast
zijn bestuurstaak nog bij een groot aan-
tal andere activiteiten een hoofdrol ver-
vult. Doordat de knowhow over deze
activiteiten daardoor slechts beschik-
baar is bij één persoon is de vereniging
bijzonder kwetsbaar met het oog op de
continuïteit van deze activiteiten. De
aanwezigheid van co-organisatoren
werd door het bestuur wenselijk geacht.
De voorzitter deed een beroep op  de
vergadering zich hiervoor te melden.

Ingestemd werd met het door het be-
stuur gepresenteerde programma voor
het seizoen 2016/17. Een programma
dat weinig afwijkt van dat van het voor-
gaande seizoen. Wijzigingen:
- Bij de clubcompetitie worden de

periodeprijzen (2,50 euro) vervan-
gen door loten. Aan het slot van het
seizoen volgt dan de trekking van
een of meer periodeprijzen.  

- Trainingsavonden voor senioren
(bij voldoende belangstelling) via
huiskamersessies bij leden thuis.
Organisatie Aad van der Meer.

- Voor het jeugdschaak komt een
flexibel hulpteam voor ondersteu-
ning van de jeugdleider. Planning
van de inzet hiervan wordt gere-
geld door de jeugdleider. Zo moge-
lijk zullen onderlinge teamwed-
strijden tegen andere Zuidplasver-
enigingen worden georganiseerd.

- Aad van der Meer wordt co-organi-
sator van het toernooi om de Zilve-
ren Dame en Frank van de
Pavoordt wordt mede-organisator
van het Top 12 toernooi. 

- Dankzij een donatie van 100 euro
door Panc Vink kan het prijzengeld

voor het Top 12 toernooi worden
aangepast.

Het financieel verslag bood een jaarre-
kening waarbij zowel aan de uitgaven
als inkomsten kant de begroting met
ruim 900 euro was overschreden.
Extra uitgaven voor jeugd- en school-
schaak werden gedekt door gemeen-
telijke subsidie. Extra uitgaven waren
er voorts door stijging van posttarieven
en kopieerkosten van IJsselschaak, in
rekening gebrachte bankkosten en ho-
gere kosten voor prijzen. Daartegen-
over stonden extra ontvangsten door
hogere contributie-inkomsten en dona-
tie van lesgeld voor schoolschaak door
Casper de Pijper. Voor de begroting
voor 2016/17 betekende dit dat de be-
staande contributietarieven niet meer
voldoende waren om de uitgaven te
dekken. Te meer omdat ook de
KNSB/RSB-tarieven worden verhoogd.
De vergadering stemde daarom in met
een verhoging van de contributie. De
nieuwe tarieven worden 130 euro voor
senioren en 55 euro voor jeugdleden.
(Aad)
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de schaakkraam weer publiekstrekker op

moordrechtse jaarmarkt
De jaarmarkt in Moordrecht is de laat-
ste jaren minder omvangrijk dan voor-
gaande jaren. Desondanks was het
gezellig druk op zaterdag 11 septem-
ber. Het mooie weer was daar onge-
twijfeld mede debet aan. 
Kraamkapitein Ton van Smirren en IJs-
selsecretaris Aad van den Berg had-

den de zaken goed voor elkaar. Mede
dankzij materiaal van de KNSB, met
name bedoeld voor de nationale sport-
week, waren de info borden weer up-
to-date en kon ook worden beschikt
over het nodige foldermateriaal. Achter
de borden, behalve de organisatoren,
een wisselende kraambezetting be-

staande uit Léon Jacobse, Stefan Lip-
schart, Frank van de Pavoordt, Casper
de Pijper, Irina Roman, Neal Twigt,
Panc Vink en Gerard van der Wouden.
Belangstelling was er vooral van de
Moordrechtse jeugd, maar ook enkele
ouderen schoven aan waaronder na-
tuurlijk een paar Evengroenen.

ijsselleden akkoord met bestuursplannen



In september 1989 werd Gerard lid
van De IJssel. De vereniging speelde
nog in Het Posthuis en had net het 25
jarig bestaan gevierd.  Gerard
schaakte in Waddinxveen, maar ver-
kaste naar De IJssel waar zijn vriend
Frank speelde. De eerste jaren was
het rond zijn persoon, voor iemand die
later zo’n hoofdrol zou spelen, vrij rus-
tig. Natuurlijk speelde hij zijn partijtjes
in de competitie en voor de teams,
maar daar bleef het aanvankelijk bij.
Pas in 1992 verscheen in IJsselschaak
14 (mei 1992) een eerste bijdrage van
zijn hand. De Van Geet opening (1.
Pc3) raadde hij ons aan. Er kwam
meer openingstheorie van zijn hand en
vanaf nummer 19 tot en met nummer
47 behoorde hij tot de vaste medewer-
kers. Zijn ’Lofzang’ op De IJssel bij de
viering van het 30 jarig bestaan werd
een tophit en zou jaren later, in 2016,
deel uitmaken van het KNSB schaak-
kwartetspel. 

Al sinds 1995 is hij betrokken bij de or-
ganisatie van het invitatietoernooi. Ac-
tief is hij ook, vanaf het begin, als
mede-organisator bij het Top 12 toer-
nooi. In de eerste jaren (1996-1999),
toen Bouwbedrijf Vink nog niet als
sponsor optrad, wist hij de RABO bank
en Makelaar Van ’t Hof als sponsor te
strikken. 
In februari 2003 speelde hij zijn 100e
RSB wedstrijd voor De IJssel en in ja-
nuari 2014 zijn 200e. ‘Met normaliter
maximaal zeven RSB-wedstrijden per
seizoen duurt dit minimaal ruim 28 jaar
voor iemand die alle wedstrijden van
de partij is. Bij Gerard is dit echter al
na ruim 24 jaar een feit. In totaal miste 

hij slechts 3 wedstrijden, maar daar-
naast speelde hij als tweede teamspe-
ler 31 wedstrijden in het eerste team.
Een inzet waar velen een voorbeeld
aan kunnen nemen.’, meldde IJssel-
schaak 102. Inmiddels staat de teller in
oktober 2016 op 224. 
Lange tijd was Gerard ook de motor bij
het jeugdschaak. Van 2003 tot 2007
assisteerde hij Jan Evengroen en
daarna nam hij tot 2014 het stokje van
hem over. In die periode floreerde het
jeugdschaak als nooit tevoren met als
hoogtepunt 31 jeugdleden in 2011.

Op 1 september 2003 werd hij bij ac-
clamatie gekozen tot voorzitter als op-
volger van Ronald Mandersloot. “Als
het aan mij ligt zal er binnen De IJssel
altijd naar gestreefd worden om het
een ieder naar zijn zin te maken. Wan-
neer dit niet lukt, zal ik dit ervaren als
een persoonlijk falen. Ik weet dat dit

doel hoog gesteld is, maar het streven
er naar is al een doel op zich”, liet hij
bij zijn aantreden aantekenen in IJssel-
schaak. Bij zijn afscheid op 5 septem-
ber 2016 kon worden gezegd dat dit
hem goed is gelukt. Gerard was en is
trots op zijn vereniging, dat stak hij niet
onder stoelen of banken. Wanneer de
gelegenheid zich voordeed, zoals bij
de Top 12 toernooien en jubileumvie-
ringen, liet hij niet na de vereniging
extra te promoten. Bijzondere presta-
ties van teams of leden werden met
trots uitgedragen. “Ook al zal ik falen
in mijn nieuwe functie van voorzitter
dan kan ik altijd nog schermen met het
feit dat tijdens mijn voorzitterschap De
IJssel 1 de eerste wedstrijd voor de
promotieklasse wist te winnen en dat
kan geen van mijn voorgangers zeg-
gen” meldde hij na het eerste succes-
volle optreden van het eerste team in
de hoogste RSB klasse. Ook tijdens

RSB-vergaderingen liet hij zich horen,
met name voor de invoering van de
door De IJssel voorgestelde viertallen-
competitie moest veel weerstand wor-
den overwonnen en mede dankzij de
overtuigingskracht van Gerard lukte dit
grotendeels. Voor een goed uitvoering
van zijn taak als voorzitter trof hij het
met de secretaris. Die woonde op
loopafstand en frequente evaluatiebij-
eenkomsten maakten e-mailcontacten
en stukken lezen, waar hij geen lief-
hebber van is, vrijwel overbodig.   
Vanwege deze verdiensten voor de
vereniging stemde de algemene ver-
gadering op 5 september 2016 bij ac-
clamatie in met het voorstel van Panc
Vink om hem te benoemen tot erelid
van De IJssel. (Aad)
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gerard van der wouden erelid



Tijdens de ledenvergadering op 5 sep-
tember werd Frank van de Pavoordt bij
acclamatie gekozen tot opvolger van
Gerard van der Wouden als voorzitter
van De IJssel. Frank is al sinds 1988
lid van De IJssel. Een lidmaatschap
dat wel een keer werd onderbroken. In
de periode september 2006 tot augus-
tus 2009 was hij geen lid. Behalve lid
van De IJssel is hij ook lid van de ver-
eniging Amsterdam West. 
Lange tijd woonde hij in Gouda, maar
inmiddels is dit nu Ter Aar. Hij werkt in
Maassluis waar hij leraar is aan het 
Albeda College.

Frank maakte nooit eerder deel uit van
het bestuur, maar was op organisato-
risch gebied wel actief bij diverse ver-
enigingsjubilea en ook lange tijd bij de
organisatie van het Top 12 toernooi.
Met name in de periode 1990-2005 be-
hoorde hij tot de toppers in de club-
competitie. Eenmaal, in 1997, was hij
clubkampioen en daarnaast nog drie-
maal tweede en viermaal derde. 
Al jaren speelt hij mee voor De IJssel
in de RSB-competitie, vrijwel steeds in
het eerste team. Inmiddels in totaal
171 wedstrijden en daarnaast nog 20
bekerwedstrijden. (Aad)

georganiseerd schaken 2016,
een kostenplaatje
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een nieuwe voorzitter

Iemand die lid is bij De IJssel is via dit
lidmaatschap tevens lid van de regio-
nale bond, de RSB, en de landelijke
bond, de KNSB. Een deel van zijn/
haar contributie moet door De IJssel
worden afgedragen aan deze bonden.
Voorts moet voor deelname aan speci-
fieke activiteiten daarnaast soms nog
een eigen bijdrage worden betaald. 

De bijdrage voor de KNSB bedroeg in
2015 gemiddeld 40,95 per seniorlid en
20,47 per jeugd/juniorlid. De KNSB

telde eind 2015 16682 verenigings -
leden en 965 persoonlijke leden en
voorts 4400 en 4244 internet- en
schoolschaakleden. Dat leverde aan
contributie-inkomsten 651.000 euro
op. Lang niet voldoende om de uitga-
ven te dekken. Daarnaast waren er
echter nog subsidies en inkomsten via
eigen bijdragen. Dat laatste betreft o.a.
de bijdrage voor de KNSB-competitie
door de deelnemende verenigingen. 
De totale uitgaven van de KNSB be-
droegen over het boekjaar 2015

1.271.000 euro. Dat bedrag werd uit-
gegeven aan personele en materiële
kosten voor activiteiten. Daarvoor be-
schikt de KNSB over een kantoor en
6,8 fte personeelsleden. Hieronder een
overzicht van uitgaven en ontvangsten
van de KNSB onderverdeeld naar 
activiteiten.

Activiteiten KNSB Kosten Baten Saldo

Subsidie Eigen Con- Overige

bijdrage tributie

- Bondsblad en website 104 8 96

- Breedte schaak (ledenwerving en verenigingsondersteuning,

Internetschaak, schoolschaak, examens/diploma’s) 143 30 6 107

- Kadervorming (schaakdidactische cursussen, arbitercursussen) 82 7 19 56

- Topschaak (landenwedstrijden, trainingsprogramma’s, NK, Open NK) 182 84 3 95

- Talentontwikkeling (KNSB jeugdtraining, EK en WK deelname) 139 65 74

- Jeugdschaak (NJK, jeugdclubcompetitie, NK schoolschaak en 

scholencompetitie, Internet grandprix) 59 10 49

- Wedstrijdschaak (KNSB competitie, ratingverwerking) 132 109 23

- Niet specifiek toe rekenen 430 140 651 13 + 374

Totaal 1271 261 212 651 21 126

(bedragen x 1000 euro)

De KNSB kwam 126.000 euro tekort
zo blijkt uit de cijfers. Dat werd gefi-
nancierd uit de reserve, maar betekent
wel dat de tarieven omhoog moeten.
Per 1-10-2015 werden die al vastge-
steld op 41,12 en 20,56 euro en per 1-
10-2016 worden die respectievelijk
41,36 en 20,68 euro. Daarboven op
komt dan nog een toeslag voor elk lid
van 0,60 ten behoeve van Het Max
Euwe Centrum.

De kosten voor de RSB zijn beduidend
minder. Hier betreft het alleen materi-
ële kosten. Het werk wordt gedaan
door vrijwilligers. In het seizoen
2015/16 waren hier de tarieven 1,68
en 0,84 euro voor respectievelijk seni-
orleden en jeugd/juniorleden. Volgens
het jaarverslag telde de RSB per 1-8-
2016 1165 seniorleden en 561
jeugd/juniorleden. Ook hier waren de
contributie-inkomsten van die leden, in
totaal 2225 euro, niet voldoende om
de totale uitgaven van 8670 euro te fi-
nancieren. Met forse eigen bijdragen

en verkoop van materialen kwam men
hier een heel eind. Die eigen bijdragen
zijn voor rekening van deelnemers aan
activiteiten. In het geval van de RSB
competitie betaalden de deelnemers
(vrijwel alle verenigingen) zelfs bedui-
dend meer dan de kosten, gemiddeld
bijna 0,70 euro per seniorlid!! De IJssel
betaalde daarvoor 40 euro. Dat bedrag
zou je eigenlijk bij de contributie moe-
ten optellen.
Hieronder een overzicht van uitgaven
en ontvangsten van de RSB (2015/16)
onderverdeeld naar activiteiten.
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Activiteiten RSB Kosten Baten Saldo

Eigen Con- Overige

bijdrage tributie

- Competitie/bekercompetitie 541 794 + 253

- Wedstrijden (PK, sponsoring) 2556 1375 1181

- Jeugd (PJK, JCK, Schoolschaaktoernooien, verk. diploma’s) 1733 520 776 437

- Website en representatie 1248 1248

- RSB Winkel (afschrijving, Verkoop) 419 384 35

- Bestuurskosten (vergaderingen, jubilea, vergoedingen) 1423 1423

- Bijzondere uitgaven (bijdrage Schaken tegen Kanker) 575 575

- Financieel (contributie, rente, bankkosten) 175 2225 475 + 2525

Totaal 8670 2689 2225 1635 2121

Ook hier echter een tekort, 2121 euro.
Dat kon gemakkelijk worden gefinan-
cierd uit de reserve (ruim 60.000
euro!). Desondanks besloot ook de
RSB de tarieven aan te passen. Een
eerder deels uit de algemene reserve
gefinancierde contributieverhoging van
de KNSB zal stapsgewijs worden te-
ruggedraaid. De tarieven voor 2016/17
worden 2,36 en 1,18 euro voor respec-
tievelijk seniorleden en jeugd/juniorle-
den.

De contributie die de leden van De IJs-
sel betaalden bedroeg in 2015/16 115
euro voor seniorleden en 50 euro voor
jeugd/junioren. Daarvan ging dus res-
pectievelijk 43,40 en 22,00 euro naar
KNSB en RSB. Er was dus per lid
71,60 cq 28,00 euro beschikbaar voor
clubactiviteiten. De IJssel telde aan het
slot van het seizoen 2015/16 26 seni-
orleden en 9 jeugd/juniorleden.  Dat
betekende circa 2100 euro aan contri-

butie-inkomsten. Meer dan de helft
hiervan, bijna 60%, werd uitgegeven
aan zaalhuur en het clubblad kostte,
na aftrek van advertentie-inkomsten,
230 euro. Resteert een bedrag van ca.
700 euro waarvan met name prijzen,
consumpties (bezoekende teams,
snacks op clubavonden), materiaal
(onderhoud), reservering jubileumvie-
ring, secretariaat- en bankkosten wer-
den betaald. Vanwege subsidie van de
Gemeente Zuidplas dit seizoen geen
kosten voor jeugd- en schoolschaak.
Dankzij wat extra inkomsten door do-
naties lukte het de penningmeester
met een nog net positief saldo het sei-
zoen af te sluiten.
Die extra inkomsten waren een mee-
valler, maar daar kon dit seizoen bij de
begroting geen rekening worden ge-
houden. Bovendien stijgen de tarieven
voor KNSB/RSB, zoals hierboven aan-
gegeven met ca 1,00 cq 0,50 euro. Dit
noopte tot een contributieverhoging

van respectievelijk 15 euro voor senio-
ren en 5 euro voor jeugd/juniorleden.
Eind september resulteerde een subsi-
dieaanvraag bij de Gemeente Zuidplas
voor jeugd- en schoolschaak opnieuw
in een bijdrage van 250 euro, een
meevaller waarop dus niet was gere-
kend. 
Met de nieuwe tarieven behoort De
IJssel bij de senioren qua contributie
tot de duurste verenigingen van de
RSB. Er is één vereniging met 140
euro, één met 125, twee met 120 en
drie met 115. De overigen zitten daar-
onder. Bij de jeugd zijn er negen met
een hoger tarief en zeven met een ge-
lijk tarief als bij De IJssel. De tarieven
laten zich echter moeilijk vergelijken.
De kwaliteit van de speelzaal, het pro-
gramma, toernooi-aanbod, wel of geen
clubblad e.d. zijn zaken die een rol
spelen. (Aad)

de ijssel in knsb schaakkwartet
‘Win een plek op het Schaakkwartet’
schreef Eric van Breugel van het KNSB bu-
reau in Schaakmagazine van April van dit
jaar. Dat schaakkwartet werd uitgebracht
ter gelegenheid van de Nationale Sport-
week 2016 (17-25 september). Met 13 the-
ma’s was er was ruimte voor 52 van de 436
verenigingen. Voorbeelden van die thema’s
waren: schaakverenigingen met een bijzon-
der clubgebouw, verenigingen in het bezit
van een bijzonder schaakspel, leden met
een eigen verhaal. De inzending moest ge-
paard gaan met een foto, afbeelding of 
clublogo met een stukje tekst. 
De Lofzang op De IJssel gecomponeerd
door Gerard van der Wouden ter gelegen-
heid van het 30 jarig bestaan leek de secre-
taris een leuke bijdrage voor dit kwartet.
Een goed idee, zo bleek later, want de in-
zending van De IJssel met het gedicht over
clubliefde vond men de meest origineelste
en een onderdeel ervan werd in het kwartet
opgenomen bij het thema Bijzonder. Het
volledige gedicht werd eveneens afgedrukt
in Schaakmagazine 2016/4. 
Liefhebbers kunnen voor een exemplaar
van het kwartetspel terecht bij de secretaris
van De IJssel. De kosten bedragen 5 euro.
(Aad)



Na afloop van de ledenvergadering werd het schaakseizoen op 5 september geopend met de traditionele snelschaakwed-
strijd. In de eerste van de twee naar snelschaaksterkte ingedeelde groepen zegevierde Pim te Lintelo met een punt voor-
sprong op Wim Mulder en Léon Jacobse. De extra training met een nieuwe sparringpartner wierp zijn vruchten af. Alleen
tegen Hans Lodeweges dolf hij het onderspit. Wim verloor behalve van Pim ook nog van Frank en Léon verspeelde een punt
tegen Wim.
In de tweede groep heerste Rien Duine. Hij verloor slechts een enkel halfje tegen Aad van der Meer. Casper de Pijper werd
hier tweede en de derde plaats was voor Stefan Lipschart.

De eindstand en onderlinge resultaten:
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Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.

seizoensopening prooi voor pim te lintelo

1 2 3 4 5 6 7 8 tot

groep A

1 Pim te Lintelo x 1 1 1 1 0 1 1 6

2 Wim Mulder 0 x 1 1 0 1 1 1 5

3 Léon Jacobse 0 0 x 1 1 1 1 1 5

4 Frank Visser 0 0 0 x 1 1 1 1 4

5 Gerard vd Wouden 0 1 0 0 x 1 1 ½ 3½

6 Hans Lodeweges 1 0 0 0 0 x 1 1 3

7 Arie Macdaniël jr 0 0 0 0 0 0 x 1 1

8 Leen Boonstra 0 0 0 0 ½ 0 0 x ½

groep B

1 Rien Duine x 1 1 1 ½ 1 1 1 6½

2 Casper de Pijper 0 x 1 ½ 1 1 ½ 1 5

3 Stefan Lipschart 0 0 x ½ 1 1 1 1 4½

4 Aad vd Meer ½ ½ ½ x 0 1 ½ 1 4

5 Teus Boere 0 0 0 1 x ½ ½ 1 3

6 Panc Vink 0 0 0 0 ½ x 1 1 2½

7 Ton van Smirren 0 ½ 0 ½ ½ 0 x ½ 2

8 Irina Roman 0 0 0 0 0 0 ½ x ½

Pim heeft in zoon Bernard nu ook een sparringpartner

in huis!



7-nov HH-2.1+ De IJssel 2-Onesimus 2
10-nov do Onesimus V1-De IJssel V1
14-nov HH 2.2 + De IJssel V3-Dordrecht V3
18-nov vr Zwijndrecht 1-De IJssel 1
21-nov 1e ronde k.o.beker
25-nov vr RSR Ivoren Toren V3-De IJssel V2
28-nov Rapid 2
29-nov di Nieuwerkerk a/d IJssel V1-De IJssel V1
2-dec vr CSV 3-De IJssel 2
5-dec HH-2.3 + De IJssel 1-Krimpen a/d IJssel 2
9-dec vr CSV V2-De IJssel V3
12-dec HH.2.4 + De IJssel V1-RSR Ivoren Toren V2+De IJssel V2-Sliedrecht V1 
19-dec Rapid 3
28-dec wo * Invitatietoernooi
2-jan * HH-2.5
9-jan HH-2.6 + De IJssel 2-RSR Ivoren Toren 5
16-jan Rapid 4
23-jan HH-2.7+2e ronde k.o.beker
30-jan ZD 1
31-jan di PASCAL V1-De IJssel V3
2-feb do Fianchetto 1-De IJssel 1
6-feb HH-3.1 + De IJssel V2-Onesimus V2 
13-feb HH-3.2 + De IJssel 2-De Willige Dame 2
17-feb vr RSR Ivoren Toren V2-De IJssel V1
20-feb HH-3.3 + De IJssel V3-Onesimus V3 
21-feb di Pascal 1-De IJssel 1
27-feb ** ZD 2
6-mrt HH-3.4 + Erasmus V2-De IJssel V2
13-mrt HH-3.5 + De IJssel V1-Nieuwerkerk a/d IJssel V1 
15-mrt wo SOF/DZP 2-De IJssel 2
20-mrt HH-3.6 + De IJssel 1-Barendrecht/IJsselmonde 1
24-mrt vr RSR Ivoren Toren V4-De IJssel V3
27-mrt HH-3.7 + De IJssel V2-De Willige Dame V1 + kwartfinale k.o.beker
3-apr HH-4.1 + De IJssel V1-Onesimus V1 
10-apr ZD-3
19-apr wo HH-4.2+halve finale k.o.beker
24-apr *** HH-4.3
1-mei ZD-4
8-mei HH-4.4 + De IJssel V3-Moerkapelle V1
13-mei za VINK Top 12
15-mei HH-4.5+finale k.o.beker
16-mei di HIA V1-De IJssel V2
22-mei Doorgeefschaak
29-mei ZD-5
7-jun wo HH-4.6
11-jun HH-4.7
18-jun ZD-6
25-jun Ledenvergadering + snelschaak

* kerstvakantie, ** voorjaarsvakantie, *** meivakantie
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jaarprogramma de ijssel 2016/17

ledenvaria
Sinds de start van het nieuwe seizoen een aantal nieuwe gezichten op de clubavond. Ad de Veld, voormalig lid van
Groenoord (inmiddels Fianchetto), uit Rotterdam is lid geworden bij De IJssel. Nieuw zijn ook Irina Romanen haar
zoon Ioan. Voorts ook Wouter Schmahl, die ook al in de periode 2007/2009 als jeugdlid van de partij was. Lotte van
der Wouden, die zich aanvankelijk had afgemeld, is op dit besluit teruggekomen en staat dus ook weer op de leden-
lijst. Nieuwe gezichten bij het jeugdschaak: Emma Bouvée en Piet van Diemen. 
Afgehaakt zijn de jeugdleden Guus Gremmen, Jeroen Pons en Wessel Swart. 
Per 1-11-2016 resulteert dit in 28 seniorleden en 12 jeugd/juniorleden.



Het was een suggestie van Mick van
den Berg op de ledenvergadering aan
het begin van het seizoen 1989/90:
een toernooi waaraan elk lid met een
gast deelneemt. Het kwam een jaar
later, 29-4-1991, op het programma,
het invitatietoernooi was geboren. Er
kwam een heus programmaboekje
waarin IJsselschaakredacteur Hans
Noordam onder meer uitlegde waarom
het toernooi werd gehouden: ‘Doel is
om ook een wat niet-leden onze speel-
zaal binnen te brengen om kennis te
kunnen maken met het fenomeen
clubschaak. Ook deelname van leden
van andere schaakverenigingen wordt
op prijs gesteld (wie weet komen ze
wel bij ons spelen!)’. 

Organisatoren waren Mick van den
Berg, Age Dijkstra en Erik Jan Noo-
men. De deelnemers speelden in
duo’s (lid+gast) tegen elkaar met afne-
mende bedenktijd voor hun partijen.
Voor alle deelnemers (32) was er een
fraai vaantje. Dit eerste toernooi werd
gewonnen door het duo Jan Even-
groen/Pim te Lintelo. Voor Pim de eer-
ste kennismaking met De IJssel.  
Was het eerste toernooi nog een groot
succes, bij de daaropvolgende toer-
nooien werd het minder. Natuurlijk was
het meebrengen van een gast geen
verplichting, maar voor veel leden was
dit toch een rem en zij verschenen in
het geheel niet. Het lukte wisselende
organisatoren, met hoofdrollen voor
Hans Noordam en Gerard van der

Wouden, niet om ondanks een extra
prijzenfonds, waarvoor clubsponsor
Bouwbedrijf Vink & Zn garant stond,
en ludieke speelvormen (verplichte be-
ginstellingen, afwijkende beginstellin-
gen, gongwedstrijden) of speciale
programmaboekjes, de animo te ver-
groten. 
Vanaf het zevende toernooi in 1997
werd de doelstelling om potentiële
leden in de speelzaal te krijgen gewij-
zigd. De voorgaande toernooien had-
den geleerd dat ‘een gezellige
schaakavond’ een meer realistisch
doel bleek. Dat deed de opkomst dat
jaar stijgen tot een recordopkomst van
35 deelnemers. Opvallend bij de prij-
zen toen: ‘de altijd weer in trek zijnde
sigaren’. Dat deelnemersaantal liep de
daaropvolgende jaren echter weer
terug tot rond 24.  De wisselende orga-
nisatoren zorgden in een aantal geval-
len wel voor bijzondere uitdagingen,
soms met een historisch tintje zoals in
2000 een voortzetting van de ‘partij
van het Millenium’ van de toen heer-
sende wereldkampioen Kasparov  en
het Maxi(maal) Argentijnsschaak met
diverse Argentijnse varianten in 2001.

In 2002 werd besloten werd het tijdstip
van het toernooi, inmiddels
invitatie/gezelligheidstoernooi, te ver-
vroegen van het eind van het seizoen
naar de kerstvakantie. Dat bleek geen
slecht idee en mede dankzij extra wer-

vingsactiviteiten van de organisatoren
Gerard van der Wouden en Mick van
den Berg, die plaats van Hans Noor-
dam had overgenomen. 

Voor de eerste keer waren er twee
toernooien, één speciaal voor de jeugd
met 16 koppels gevormd door de
jeugdleden met vaders, moeders en
vriendjes en één met 18 koppels voor
de senioren. In totaal 64 deelnemers,
een nieuw opkomst record dat niet
meer zou worden overtroffen. Vanaf
dat jaar behalve het tempo geen bij-
zondere handicaps meer, te lastig voor
deelnemers die met de normale regels
al behoorlijk moeite hadden, vonden
de organisatoren. 
Met ingang van het 15e toernooi op-
nieuw een wijziging in de toernooi
opzet. Het toernooi werd niet meer met
duo’s maar met trio’s gespeeld. Uit de
aanwezigen formeerden de organisa-
toren teams van vergelijkbare sterkte.
Ook jeugdspelers konden daarin mee-
spelen. Voor hen was er geen speciaal
toernooi meer. Met 38 deelnemers was
De Zespunt zaal uitverkocht. Die suc-
cesformule hield jarenlang stand en in
2013, toen Léon Jacobse in de organi-
satie het stokje van Mick van den Berg
overnam, waren er nog steeds 36
deelnemers. De laatste twee edities
werd het met tien en negen trio’s wat
minder. Tijd voor een oppepper?
Over een ding waren de deelnemers
het al die jaren achteraf altijd eens,
‘het was weer super gezellig!’. (Aad)
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25 jaar invitatie/gezelligheidstoernooi



Op vier clubavonden staat een ronde
voor de rapidcompetitie op het pro-
gramma. Een competitie met per
speelronde vijf partijen met voor ieder
een kwartier bedenktijd per partij zijn
beslissend voor de eindstand. De deel-
nemers worden ingedeeld in groepen
van zes deelnemers, de eerste ronde
op basis van KNSB rating en daarna
conform de ranglijst. 
Vorig seizoen miste Léon Jacobse op
het nippertje het rapidkampioenschap.
Dat risico wilde hij kennelijk dit seizoen
vermijden. Al in de eerste ronden nam
hij zes punten voorsprong op zijn
naaste concurrenten. Met viermaal
winst en eenmaal remise, tegen Hans
Lodeweges, boekte hij bijna de maxi-

male score. Wim Mulder en Frank Vis-
ser, zijn naaste concurrenten, verloren
behalve tegen Léon nog een tweede
partij. Frank verloor van Wim en die
ging op zijn beurt onderuit tegen Hans.
Zij delen nu de tweede plaats en ook
die tweede plaats kan na de vierde
ronde belangrijk zijn. De rapidkampi-
oen verdient net als de clubkampioen
een uitnodiging voor de invitatiegroep
van het VINK Top 12 toernooi. Léon is
als clubkampioen daar al zeker van.
Wordt hij eveneens rapidkampioen,
dan gaat die uitnodiging naar nummer
twee. 
Rien Duine en Gerard van der Wouden
verspeelden hun plaats in de A-groep.
Zij werden voorbijgestreefd door de

nummer één en twee van groep B, Arie
Macdaniël jr en Ad de Veld. In groep B
verloor Arie alleen de partij tegen Ad.
Die bleef met driemaal remise een
halfje bij hem achter. In deze groep
was Sjaak in ’t Veld nog in vakanties-
temming en consumeerde Aad van den
Berg te veel bedenktijd. Zij verspeelden
hun plaats in deze groep. De winnaars
van groep C Panc Vink en Stefan Lip-
schart zijn nu de kandidaten voor hun
plaatsen in de B-groep. Vanwege een
ongelijk aantal deelnemers speelden
de meeste deelnemers van groep C
maar vier partijen. Voor de niet ge-
speelde partij kregen zij vier punten
vanwege het ontbreken van een tegen-
stander. (Aad)

I J s s e l s c h a a k  11 2

13

invitatie/gezelligheidstoernooi dit jaar

op woensdag 28 december

Op woensdagavond 28 december, in de kerstvakantie, is het weer vrij entree voor gasten bij De IJssel. Iedere
schaakliefhebber is dan weer van harte welkom, dus niet alleen seniorleden, jeugdleden en donateurs en hun 
introducés, maar ook andere schaakliefhebbers. Door de wedstrijdleiding worden uit de deelnemers teams van drie
personen samengesteld, een mix van jeugd en ouderen en van sterkere en zwakkere spelers. De trio’s strijden 
vervolgens in snelschaaktempo om de prijzen. 
Bij uitstek een goede gelegenheid om eens sfeer te (laten) proeven bij De IJssel. Het toernooi vindt plaats in De
Zespunt, Molenlaan 1a te Moordrecht. Deelname melden ter plaatse voor de aanvang van het toernooi (20.00 uur)
of bij Léon Jacobse (ljacobse@gmail.com). 

léon jacobse start met voorsprong 
in de rapidcompetitie

De resultaten van de eerste ronde:

1 2 3 4 5 6 7 tot

groep A

1 Léon Jacobse x 1 1 ½ 1 1 4½

2 Wim Mulder 0 x 1 0 1 1 3

3 Frank Visser 0 0 x 1 1 1 3

4 Hans Lodeweges ½ 1 0 x ½ 0 2

5 Rien Duine 0 0 0 ½ x 1 1½

6 Gerard vd Wouden 0 0 0 1 ½ x 1

groep B

1 Arie Macdaniël jr x 0 1 1 1 1 4

2 Ad de Veld 1 x ½ ½ ½ 1 3½

3 Leen Boonstra 0 ½ x ½ 1 1 3

4 Arie Macdaniël sr 0 ½ ½ x 1 ½ 2½

5 Sjaak in 't Veld 0 ½ 0 - x 1 1½

6 Aad vd Berg 0 0 0 ½ 0 x ½

groep C

1 Panc Vink x 1 1 0 1 1 - 4

2 Stefan Lipschart 0 x 1 1 1 1 - 4

3 Aad vd Meer 0 0 x 1 - - 1 2*

4 Casper de Pijper 1 0 0 x - - 1 2*

5 Ton van Smirren 0 0 - - x 1 ½ 1½*

6 Bastiaan Rietveld 0 0 - - 0 x 1 1*

7 Irena Roman - - 0 0 ½ 0 x ½*

* = score uit 4 partijen



De stand na de eerste ronde:

Naam + groepsindeling Bonus Start Score Totaal

1e ronde pnt pnt ronde 1 score

1 Léon Jacobse (A) 8 14 23 45

2 Frank Visser (A) 8 14 17 39

3 Wim Mulder (A) 8 14 17 39

4 Arie Macdaniël jr (B) 6 10 21 37

5 Hans Lodeweges (A) 8 14 13 35

6 Ad de Veld (B) 6 10 19 35

7 Rien Duine (A) 8 14 11 33

8 Leen Boonstra (B) 6 10 17 33

9 Frank vd Pavoordt (-) 8 14 10 32

10 Gerard vd Wouden (A) 8 14 9 31

11 Arie Macdaniël sr (B) 6 10 15 31

12 Stefan Lipschart (C) 4 6 21 31

13 Panc Vink (C) 4 6 21 31

14 Sjaak in 't Veld (B) 6 10 11 27

15 Aad vd Meer (C) 4 6 16 26

16 Casper de Pijper (C) 4 6 16 26

17 Ton van Smirren (C) 4 6 14 24

18 Aad vd Berg (B) 6 10 7 23

19 Bastiaan Rietveld (C) 4 6 12 22

20 Teus Boere (-) 4 6 10 20

21 Irena Roman (C) 4 6 10 20

puntentelling

Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij gemelde afwezigheid 

2 punten en indien niet afgemeld 0 punten.

Bonuspunten per ronde 8, 6 en 4 punten vor respectievelijk A-, B- en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij

oorspronkelijk zouden zijn uitgekomen.

Als startpunten worden per groep respectievelijk 14 (A), 10 (B) en 6 (C) toegekend. Na de tweede en derde ronde worden per ronde de helft

van deze startpunten in mindering gebracht.

14
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Viktor Kortsnoj werd op 23 maart 1931
geboren en overleed dit jaar op 20
juni. Eind jaren zestig, begin jaren ze-
ventig was hij een van de meest suc-
cesvolle toernooispelers. Hij won
onder andere het Hoogovenstoernooi
in 1968 en 1971 en werd in 1970 voor
de vierde keer kampioen van de Sov-
jet-Unie. In de WK-cyclus van 1971
versloeg hij Geller met 5½-2½, maar
verloor van Petrosjan met 4½-5½. In
de cyclus van kandidatenmatches, die
in 1974 plaatsvond, versloeg hij Mec-
king met 7½-5½ en Petrosjan  trok
zich bij een 3½-1½ stand terug. In de
finale moest Kortsjnoj voor het eerst
aantreden tegen Karpov. Het werd een
zwaar bevochten match die Kortsjnoj
uiteindelijk met 11½-12½ net aan ver-
loor. Achteraf bleek deze match om het
wereldkampioenschap te zijn gegaan,
want regerend kampioen Bobby Fi-
scher weigerde zijn titel te verdedigen,
waardoor Karpov wereldkampioen
werd.

Ter gelegenheid van het 25 jarige be-
staan van SV Reeuwijk werd er op 17
maart 1986 een simultaan voor jeugd-
spelers tegen Rini Kuijff en tegen Vik-
tor Kortsjnoi voor de sterkere spelers
georganiseerd.

De partij die ik tegen Kortsnoj speelde
ging redelijk gelijk op. Echter Kortsnoj
kon de partij op zet 28/29 naar zich toe
trekken maar verzuimde. En onver-
wachts kwam hij tegen middernacht
met een remisevoorstel dat ik natuur-

lijk accepteerde. In de slotstelling is
het na 31. ….De1+ 32. Kb2 Dd2+ of
na 32.Kc2 Dxf2+ remise. Na 32.Ld1 is
dat minder duidelijk.

I J s s e l s c h a a k  11 2
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mijn partij tegen viktor kortsnoj 17 maart 1986

Direct liet hij diverse varianten zien
waaruit ik opmaakte dat het een re-
mise was. Een simultaanpartij remise
spelen tegen een dergelijke wereld-
speler dat was toch wel speciaal!
(Frank)

de ijssel 2 van bijna maximaal naar 
bijna minimaal 
Het tweede team van De IJssel kende
een merkwaardige competitiestart een
bijna maximale score tegen een van
de zwakste teams uit deze klasse en
vervolgens een bijna minimale score
tegen, indien volledig, een van de qua
rating sterkste teams in deze klasse.
De IJssel 2 opereert in dezelfde sa-
menstelling als het voorgaande sei-
zoen en heeft daarnaast in Ad de Veld
de beschikking over een prima
negende teamlid. Zeker zes van de te-
genstanders doen, als zij in hun nor-
male opstelling kunnen aantreden, qua
gemiddelde rating weinig voor elkaar
onder. Hieronder het relaas van de
eerste twee wedstrijden.

goede competitiestart tegen de
pionier 3
Uit de 3e klasse RSB degraderen 6
teams en dus promoveren er uit de
vierde klasse eveneens zes teams.
Die vierde klasse telde vorig seizoen
15 teams, twee poules met respectie-

velijk zeven en acht teams. Bij terug-
trekking van hoger spelende teams is
er voorts een kans dat er zeven of wel-
licht meer teams promoveren. Dat laat-
ste overkwam De Pionier 3 nummer
vier in de 4e klasse B van vorig sei-
zoen. Dat team was op 20 september
de eerste tegenstander van De IJssel
2. Bij de tegenstanders bleven ook nog
eens twee borden onbezet. Dat bete-
kende dat de Gerard en Menno zich
konden wijden aan een partij voor de
clubcompetitie. 
Aan de overige borden een fors rating
verschil in het voordeel van De IJssel.
Dat moest dus geen probleem zijn en
dat werd het ook niet. Arie sr had al
snel een dikke plus met een sterk pi-
onnencentrum. Voor die in het eind-
spel de doorslag konden geven was
de winst al binnen door de verzilvering
van een kansrijk aanval. De tegenstan-
der van Aad raakte verstrikt in zijn
eigen gambiet. Op de 22e zet kwam hij
een tweede stuk achter en staakte hij

de strijd, stand 4-0. Bij Arie jr ging het
aanvankelijk minder gemakkelijk. De
stelling oogde niet slecht voor zijn te-
genstander. Die verzuimde echter te
profiteren en werd vervolgens het
slachtoffer van een venijnige mataan-
val. De voor De IJssel debuterende Ad
zorgde voor de 6-0. Een ver opgemar-
cheerde pion ondersteund door twee
torens kon na wat afruilwerk vrij door-
lopen. Aan het laatste bord leek de
winst ook binnen handbereik, maar
Stefan had niet goed gerekend en zijn
mataanval strandde. De kansen leken
hier toen volledig gekeerd, maar zijn
tegenstander zag de winst niet en
bleek met remise wel tevreden. Rien
was toen nog volop in de slag. Zijn te-
genstander gaf goed partij en wist
steeds de weinige goede verdedi-
gende zetten te vinden. De partij werd
afgesloten met een mooie combinatie
die resulteerde in materiaalwinst,
waarna ook zijn tegenstander het voor
gezien hield. (Aad)



De IJssel 2 1577 - De Pionier 3 1381 7½ - 1½

1 Gerard vd Wouden 1686 - N.O. 1 - 0
2 Menno van Dijk 1602 - N.O. 1 - 0
3 Rien Duine 1648 - Ben Blakmoor 1605 1 - 0
4 Ad de Veld 1641 - Wim Albus 1513 1 - 0
5 Arie Macdaniël sr 1539 - Frits vd Veeke 1339 1 - 0
6 Aad vd Berg 1547 - Albert Schaefer 1278 1 - 0
7 Arie Macdaniël jr 1446 - Tim Albus 1369 1 - 0
8 Stefan Lipschart 1510 - Ronald van Velzen 1179 ½ - ½

waar hadden zij hun eerste wedstrijd
met 6-2 verloren, maar dat met drie in-
vallers. Ditmaal waren zij, zoals ver-
wacht, op volle oorlogssterkte. De
versterkingen in hun hogere teams
was merkbaar. Achter de borden de
nodige routiniers die vroeger bedui-
dend hoger speelden. 
Dat bleek ook in de wedstrijd. Halver-
wege de wedstrijd viel op geen enkel

bord een plusje voor De IJssel te note-
ren. Gaande de wedstrijd kwamen er
wel minnetjes en die resulteerden ook
in nederlagen. De eerste nul bij
Menno. Die kwam er niet aan te pas.
Het was verdedigen geblazen en na
verlies van een eerste pion was het
snel gedaan. Ook bij Sjaak ging het
mis. Een stukkenruil van toren plus
twee pionnen tegen twee lichte stuk-
ken leverde hem niet de gewenste
aanvalskansen. De moeilijk te verdedi-
gen pionnen werden aanvalsobjecten
en sneuvelden. Uiteindelijk gingen er
ook stukken aan en was het gedaan
met zijn tegenstand. Vervolgens ging
het mis bij Arie sr. Lang ging het hier
redelijk gelijk op in een partij waarin
Arie de dame ruilde voor twee torens.
Door een blunder moest hij een van de
twee inleveren en was het over. Na de
drie nullen eindelijk een halfje voor
Stefan. Het lukte hem de aanvalslust
van zijn tegenstander in te tomen en
na afruil van de nodige stukken kwam
er een pionneneindspel op het bord
dat beiden weinig kansen meer bood.
Minder verging het Arie jr naast hem.
Die werd door een opstomend pion-
nenblok dwarsgezeten en het lukte
hem niet de bakens te verzetten. Er
sneuvelde materiaal en ook hier
volgde een nul, waarmee de wedstrijd
inmiddels voor Erasmus was gewon-
nen. Tijd voor een remiseaanbod van
invaller Aad (vdM) aan bord twee. Die
had prima partij gegeven en de stelling
was hier in evenwicht. Dat vond ook
zijn tegenstander en dat betekende de
tweede remise. Daarbij zou het blijven.
Aad (vdB) was na een dubbelpionoffer
van zijn tegenstander behoorlijk onder
druk gekomen. Hij moest de pionnen
teruggeven, maar kreeg in de slotfase
met opnieuw een pluspion nog wel
goede kansen. Een over het hoofdge-
ziene paardvork, die de dame kostte,
maakte daar in de slotminuten een
einde aan. Ad was de laatste die de
strijd moest staken. Met een ver op -
geschoven pion had hij het zijn tegen-
stander aanvankelijk knap lastig
gemaakt. Die vond echter het juiste 
tegenspel en slaagde er in de kansen
in de slotfase te doen keren. (Aad)
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pak slaag van sterk erasmus 4
Het team van De IJssel 2 moest het in
de uitwedstrijd tegen Erasmus 4 doen
zonder Gerard van der Wouden en
Rien Duine. Ook bij Erasmus bleek
vooruitspelen niet mogelijk, dus was
naast Aad van der Meer ook Ad de
Veld weer van de partij. De tegenstan-
der was duidelijk van een ander kaliber
dan die van de eerste wedstrijd. Welis-



Erasmus 4 1641 - De IJssel 2 1525 7 - 1

1 Anton van Berkel 1804 - Ad de Veld 1641 1 - 0
2 Bram de Knegt 1610 - Aad vd Meer 1384 ½ - ½
3 Cor van As 1600 - Aad vd Berg 1547 1 - 0
4 Herman Beerling 1670 - Menno van Dijk 1602 1 - 0
5 Jaap van Meerkerk 1584 - Sjaak in 't Veld 1533 1 - 0
6 Lucian Mihailescu 1715 - Arie Macdaniël sr 1539 1 - 0
7 Victor Hooftman 1584 - Arie Macdaniël jr 1446 1 - 0
8 Ron Ansem 1565 - Stefan Lipschart 1510 ½ - ½

Stand en resultaten 3e klasse A na 2 speelronden:

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Onésimus 2 1616 4 9 x , , 4½ , , 4½ ,

2 De Willige Dame 2 1570 3 11½ , x 4 . . . . 7½

3 SOF/DZP 2 1587 3 9½ . 4 x . . . 5½ .

4 CSV 3 1565 2 9½ 3½ . . x 6 . . .

5 Erasmus 4 1580 2 9 . . . 2 x 7 . .

6 De IJssel 2 1551 2 8½ . . . . 1 x . 7½

7 RSR Ivoren Toren 5 1387 0 6 3½ . 2½ . . . x .

8 De Pionier 3 1388 0 1 . ½ . . . . ½ x
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de ijssel overleeft eerste bekerronde

In de eerste ronde van het bekertoer-
nooi van de RSB moest De IJssel het
op 17 oktober opnemen tegen Onesi-
mus uit Rotterdam. De IJssel was fa-
voriet. Niet alleen spelen zij een klasse
hoger, ook de gemiddelde rating van
het viertal van De IJssel was ruim hon-
derd punten hoger. ‘Op papier zouden
we zeker een ronde verder moeten
komen, maar met maar vier borden
blijft het natuurlijk altijd oppassen’,
aldus de teamcaptain Léon vooraf.
Maar het werd een dubbeltje op zijn
kant. Tegenstander Onesimus gaf
meer dan goed partij.
Aan het eerste bord ging het snel. Een
kwaliteitsoffer van Léon tegen een
dame inval op g2 bij de tegenstander.
Die inval leidde tot een stevige aanval
waaraan hij na afruil een aantal pluspi-
onnen overhield. Het was vervolgens
lang wachten op het resultaat aan de
andere borden. Hier ging het minder
gemakkelijk. Pim had wel goed spel en
hield zijn tegenstander stevig onder
druk. Een misser zorgde hier onver-
wacht voor een niet te pareren matje
na een torenoffer. Maar bij de 2-0 zou

het blijven. Frank leek
op weg de definitieve
winst veilig te stellen.
Met dame tegen toren
plus loper leek remise of
winst in de slotfase
zeker mogelijk. Een niet
gezien aftrekschaakje
kostte echter de dame
en de partij. Ook bij
Hans ging het mis. On-
danks veel denkwerk en
daaraan verbonden tijd-
gebruik kreeg hij lang
geen goede aanvalskan-
sen. Dat lukte pas in de
slotfase, maar toen was
zijn bedenktijd zo goed
als op. Dat laatste leidde
ook weer tot extra mate-
riaalverlies en daarmee
was het gedaan. De 2-2
stand noopte dus tot be-
slissende snelschaakpartijen. Met drie-
maal winst en eenmaal remise was De
IJssel hier duidelijk de sterkste. 
De IJssel dus door naar de tweede
ronde. De tegenstander is dan RSR

De IJssel 1899 - Onesimus 1802 2 - 2 (3½ - ½)*

1 Léon Jacobse 1926 - Anton Molenaar 1874 1 - 0 (1 - 0)
2 Pim te Lintelo 1926 - Clement van Eijsden 1821 1 - 0 (1 - 0)
3 Frank Visser 1903 - Martin Rensen 1769 0 - 1 (½ - ½)
4 Hans Lodeweges 1843 - Marcel Tillemans 1745 0 - 1 (1 - 0)

* Tussen haakjes het snelschaakresultaat

Ivoren Toren en dat is andere koek.
Het tweede team degradeerde vorig
seizoen uit de landelijke competitie en
speelt nu dus in de promotieklasse.
(Aad)



Qua gemiddelde rating doen de tegen-
standers van De IJssel 1 dit seizoen
weinig onder voor die van voorgaande
jaren. Wel veel teams van vergelijkbare
sterkte, uiteenlopend van 1830 tot
1900. Alleen Zwijndrecht valt uit de toon
met een gemiddelde van 1646 in de
eerste wedstrijden. De IJssel is zeker
geen favoriet voor de titel. Handhaving
in de eerste klasse is de meest reële
optie. Inmiddels zijn er twee speelron-
den achter de rug. Hieronder het wel en
wee in deze twee wedstrijden.

competitiestart met nederlaag
tegen shah mata
De eerste tegenstander Van De IJs -
 sel 1 in de RSB-competitie van dit
seizoen was Shah Mata uit Rotterdam-
Zuid. Het was alweer meer dan tien
jaar geleden dat het eerste team van
De IJssel voor het laatst de degens
kruiste met deze tegenstander. Dat
was in de periode 2001-2006 toen De
IJssel in de promotieklasse speelde en
de teams elkaar driemaal achtereen
troffen. Op 27-1-2004 won De IJssel in
Rotterdam met 5-3, op 25-10-2004
werd het in Moordrecht 4-4 en op 
31-1-2006 ging de winst met 5-3 naar
Shah Mata. Na de degradatie van De
IJssel uit de promotieklasse in 2006
kwamen beide teams elkaar niet meer
tegen. De Rotterdammers handhaaf-
den zich tot 2015 in de hoogste RSB
klasse en maakten in 2012 zelfs een
eenjarig uitstapje naar de landelijke
competitie. Daarna ging het minder en
in 2015 degradeerden zij naar de 1e
klasse. Bij De IJssel verschenen

Frank, Gerard, Hans, Pim en Mick ook
toen achter de borden en ook Shah
Mata telde vijf oudgedienden: Bram
Steijn, John Onderdelinden, David
Mesman, Rene de Lange en Theo van
de Sluis. 

Een lastige wedstrijd voor De IJssel
was de inschatting vooraf. Niet alleen
was de gemiddelde rating bij Shah
Mata 1 bijna honderd punten hoger, De
IJssel moest ook nog Frank Visser mis-
sen. Geprobeerd werd nog om die partij
'vooruit te spelen 'maar dat 'deed het 1e
team niet'. Een boodschap die je steeds
meer gaat horen als je dat probeert.
Daardoor komen er ook bij De IJssel
steeds meer geluiden om dat ook maar
te gaan doen, al past het helemaal niet
bij onze club om schakers dwars te zit-
ten bij het spelen van een partij. 
De eerste die klaar was Gerard, de in-
valler voor de verhinderde Frank Vis-
ser. Hij had, impulsief als altijd, het
spel willen maken. Dat lukte in eerste
instantie best goed, maar zijn tegen-
stander bezorgde hem al snel een
kwaliteitsverlies en daarna werd het
voor hem verdedigen. Met weinig suc-

ces, hij kon al vroeg de stukken opber-
gen. Bij Justin werden de zware stuk-
ken vlot geruild en bleef een gesloten
muur van pionnen over. Een remise-
aanbod van Justin werd afgeslagen,
maar na wat geschuif moest ook de te-
genstander erkennen dat remise de te-
rechte uitslag was. Dat resultaat kwam
ook op het bord bij Frank en kort
daarna bij Leen. Beiden hadden een
iets betere stelling, maar kregen dank-
zij secuur verdedigingswerk geen kans
om dit uit te buiten. Aan bord 1 had
kopman Léon het zwaar. Zoals altijd
had hij energiek voor de aanval geko-
zen maar daarna kreeg zijn tegenstan-
der de kansen. Een stuk tegen twee
pionnen en een actieve stelling leverde
een interessante partij op. Léon won
een kwaliteit terug en na zettenherha-
ling werd ook hier tot remise besloten.
Dat lukte niet bij Hans, die geen
slechte stelling had maar (weer) pro-
blemen kreeg met de tijd: hij moest de
0 incasseren. Met een 4-2 achterstand
zette Pim alles op alles om nog kans
te houden op een matchpunt. Twee
keer weigerde hij een remiseaanbod.
Zijn dappere pogingen om in tijdnood
de winst te forceren liepen helaas
slecht af. Inmiddels bood ook Mick re-
mise aan. Al in de opening zag het er
niet goed uit; een pion achter maar
ook zijn stukken stonden verkeerd. Het
werd verdedigen en dat kostte veel
moeite, maar zijn tegenstander zag
geen kans om door te breken. Bij het
oplopen van de tijd ging hij akkoord
met remise. Einduitslag 5½-2½.
(Mick/Léon/Aad)
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sterke tegenstand voor de ijssel 1 

Shah Mata 1 1899 - De IJssel 1 1800 5½ - 2½

1 Bram Steijn 1993 - Léon Jacobse 1926 ½ - ½
2 John la Gordt Dillie 1907 - Pim te Lintelo 1926 1 - 0
3 René de Lange 1935 - Hans Lodeweges 1843 1 - 0
4 David Mesman 1874 - Justin Jacobse 1894 ½ - ½
5 Jan Zoorob 1925 - Frank vd Pavoordt 1753 ½ - ½
6 John Onderdelinden 1854 - Gerard vd Wouden 1686 1 - 0
7 Dik vd Pluijm 1813 - Mick vd Berg 1751 ½ - ½
8 Theo vd Sluis 1894 - Leen Boonstra 1621 ½ - ½

nipte winst tegen SOF/DZP 1
Tegenstander van De IJssel 1 op 24
oktober was SOF/DZP 1 of wel het
eerste team van de combinatie van
Schaakvereniging Oostflakkee en De
Zwarte Pion. Van een gecombineerd
team was echter nauwelijks sprake,
achter de borden verschenen zeven
spelers van SOF en één van DZP. Een
keer eerder speelde De IJssel tegen
SOF, op 2-3-2007. Toen werd in de
laatste competitiewedstrijd in Oude

Tonge met 3½-4½ verloren en degra-
deerde De IJssel 1 naar de 2e klasse. 
De teams bleken ook ditmaal behoor-
lijk tegen elkaar opgewassen. Op de
meeste borden ging de strijd lang ge-
lijk op. Dat lang gold niet voor het eer-
ste bord. Daar ging Léon na wat
openingsschermutselingen na 12 zet-
ten akkoord met het remiseaanbod
van zijn tegenstander. Beduidend later
viel onverwacht de eerste nul voor De
IJssel aan bord zeven. De stelling was

hier vanaf het begin in evenwicht en
Mick leek af te koersen op remise. Dat
bood hij ook aan, maar er werd beslo-
ten door te spelen. Met een schijnoffer
dacht hij kort daarna een pion te win-
nen, maar dat bleek niet correct, het
kostte gewoon een vol stuk. In een
naar het zich liet aanzien gelijke stand
werd het remiseaanbod van Leen ver-
volgens wel aangenomen. Achteraf
bleek echter dat hij op dat moment
goede winstkansen had. Een volgende



remise volgde aan bord vijf. Hans had
daar steeds onder druk gestaan, maar
ondanks zijn overwicht accepteerde
zijn tegenstander toch de aangeboden
remise. Daar mocht Hans niet ontevre-
den over zijn. Vrijwel gelijktijdig sneu-
velde Frank (vdP). Na een minder
geslaagde afruilmanoeuvre ging het
initiatief naar de tegenpartij. Die profi-
teerde optimaal van de toen slechte
stelling en na materiaalverlies was het
hier gedaan. Stand op dat moment dus
1½-3½. De drie resterende borden
boden echter nog kansen. Zeker aan
het bord bij Pim. Met een koningsaan-

val had hij zijn tegenstander fiks in de
tang. Geholpen door een blunder van
zijn tegenstander, inmiddels in tijd-
nood, won hij een stuk en was de buit
binnen. Winstkansen waren er ook
voor Justin. Na een pionoffer creëerde
hij goede aanvalskansen. Het weer-
werk kostte de tegenpartij veel be-
denktijd. Het resulteerde in een lastig
toreneindspel dat hij met nog een mi-
nuut op de klok tegen 15 voor Justin
remise probeerde te houden. Dat lukte
hem niet. Justin kreeg een pluspion en
wist zijn kansen te verzilveren. Het
teamresultaat hing vervolgens af van

het resultaat bij Frank (V). Die leek
aanvankelijk door een pionnenoffen-
sief op de damevleugel danig in moei-
lijkheden te komen. Hij stak vervolgens
veel bedenktijd in een tegenaanval op
de koningsvleugel en had daarmee
met stukwinst optimaal succes. Daar-
tegenover stonden echter ver opge-
rukte pionnen met een reële
promotiedreiging. Ondanks nog maar
een minuut op de klok wist hij door het
offeren van één van zijn twee torens
de gevaren te keren en daarna één
van zijn vrijpionnen naar de overzijde
te loodsen. (Aad)
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De IJssel 1827 - SOF/DZP 1 1889 4½ - 3½

1 Léon Jacobse 1926 - Mark van Putten 2000 ½ - ½
2 Justin Jacobse 1894 - Ivo Lagendijk 1832 1 - 0
3 Frank Visser 1903 - Adriaan Tieleman 1932 1 - 0
4 Pim te Lintelo 1926 - Ruud van Hooff 1954 1 - 0
5 Hans Lodeweges 1843 - Jan van Genderen 1829 ½ - ½
6 Frank vd Pavoordt 1753 - Ronald Sparrenboom 1882 0 - 1
7 Mick vd Berg 1751 - Johan du Pree 1815 0 - 1
8 Leen Boonstra 1621 - Marcel de Ruiter 1868 ½ - ½

Stand in de 1e klasse A na twee speelronden:

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Fianchetto 1 1856 4 12 x . . . . . 5½ 6½

2 Shah Mata 1 1896 4 11 . x , 5½ 5½ , . ,

3 Krimpen a/d IJssel 2 1838 4 9½ . . x . . 4½ . 5

4 Barendr./IJsselmonde 1 1864 2 7 . 2½ . x . 4½ . .

5 De IJssel 1 1814 2 7 . 2½ . . x . 4½ .

6 PASCAL 1 1837 0 7 . . 3½ 3½ . x . .

7 SOF/DZP 1 1892 0 6 2½ . . . 3½ . x .

8 Zwijndrecht 1646 0 3 1½ . 3 . . . . x

Pim te Lintelo - Ruud van Hooff

De IJssel 1 - SOF/DZP 1

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Pf3 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Lf4 a6 7.Pe5 e6 8.e3 Le7 9.Ld3 0–0 10.0–0 Pd7 
11.Pxc6 bxc6 12.Tc1 c5 13.dxc5 Pxc5 14.Lb1 Db6 15.Le5 Ld7 16.e4 Le8? 17.exd5 Td8 

18.Dg4 f6 19.Ld4 exd5 20.Tfe1 Db7 21.Te3 Lf7 

22.Tce1 Tfe8 23.Th3 g6 24.Dh4 h5 25.The3 Dc6?? 26.Txe7 (1–0)



In de clubcompetitie is de eerste van de
vier perioden achter de rug. Van de
zeven competitieronden speelde alleen
Wim Mulder en Irina Roman alle ronden
mee. Redenen van afwezigheid zijn

met name betrokkenheid bij teamwed-
strijden (avc), latere instroom, beperkte
deelname, vakanties, ziekte en geen te-
genstander wegens ongelijk aantal
deelnemers. Dat alles leidde tot een
grote variatie in het aantal gespeelde
wedstrijden.
Titelverdediger Léon Jacobse gaat fier
aan de leiding. Alleen tegen concurrent
Frank Visser werd het remise. Die liep
met drie remises al de nodige achter-
stand op. Drie achtervolgers, Gerard
van der Wouden, Ad de Veld en Wim
Mulder zitten hem op de hielen en zijn

op dit moment medekandidaat voor de
topposities. Gerard is al zes wedstrijden
ongeslagen en het verschil met Frank
bedraagt nog slechts drie punten.
Nieuwkomer Ad speelde nog maar drie
partijen, maar wel met goed resultaat.
Wim startte met een nul tegen Léon,
boekte vervolgens zes remises op rij en
besloot deze competitieperiode met zijn
eerste winstpartij tegen Mick van den
Berg. Een ruimere achterstand, meer
dan 100 punten op nummer een en
circa 70 op plaats twee, is er voor Hans
Lodeweges, Arie Macdaniël sr, Frank
van de Pavoordt en Leen Boonstra.
Vanaf plaats 10 tot en met plaats 18
een groep met allen tussen de 200 en
250 punten. Op plaats 11 een opvallend
goede klassering van Teus Boere, die
pas in de zesde competitieronde zijn
eerste nederlaag opliep.  Een prima
klassering ook voor Casper de Pijper
en Ton van Smirren  dankzij een score
van respectievelijk 4 uit 5 en 4½ uit 6.
In het onderste deel van de ranglijst
goede score van Lotte van der Wouden
met 2 uit 3 en Neal Twigt met 3½ uit 5.
Minder goed op dreef is Arie Macdaniël
jr. Vorig seizoen na een aantal prima re-
sultaten in de laatste competitieperiode
hoog op de ranglijst, maar nu met vier
nullen nog zonder winstpunten. Onder-
aan de ranglijst zijn de punten duur. De-
butante Irina Roman won alleen van

Bastiaan Rietveld die op zijn beurt nog
geen enkele partij wist te winnen. Ook
eenmaal winst was er voor een andere
debutant, Wouter Schmahl, maar hij be-
hoort pas sinds kort tot de deelnemers
en speelde nog maar twee competitie-
partijen. 

De groepswinnaars van de eerste peri-
ode zijn: Léon Jacobse (A), Gerard van
der Wouden (B), Arie Macdaniël sr (C)
en Casper de Pijper (D). Zij verdienen
daarmee een lot voor de loterij om de
periodeprijzen aan het slot van het sei-
zoen.
(Op de foto´s een impressie van een club-

avond.)

Hieronder de stand en een overzicht
van de resultaten:
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nieuwe kandidaten voor de 
podiumplaatsen bij de clubcompetitie

gr resultaten ronde 1 t/m 7 na avc gt club waarde totaal

rating cijfer

1 Léon Jacobse (LJ) A WM 1, FV ½, FP 1, HL 1 1x 2x 1852 82 399

2 Frank Visser (FV) A MB 1, LJ ½, WM ½, GW ½ 1x 2x 1775 74 339

3 Gerard vd Wouden (GW) B AM 1, MD 1, FP ½, WM½, RD 1, FV ½ 1x 1742 71 336

4 Ad de Veld (AV) B LB 1, RD 1, WM ½ 2x 2x 1653 63 307

5 Wim Mulder (WM) A LJ 0, HL ½, RD ½, FV ½, GW ½, AV ½, MB 1 1685 65 306

6 Hans Lodeweges (HL) A FP ½, WM ½, LJ 0 2x 2x 1704 67 273

7 Arie Macdaniël sr (AM) C GW 0, AB ½, AvM 1, TB 1, RD ½ 2x 1559 55 267

8 Frank vd Pavoordt (FP) A HL ½, LJ 0, GW ½ 2x 2x 1702 67 266

9 Leen Boonstra (LB) B AV 0, MB ½, AMjr 1, TB ½, AB 1 1x 1x 1626 60 265

10 Aad vd Berg (AB) B AM ½, AMjr 1, LB 0 3x 1x 1543 54 249

11 Teus Boere (TB) C SL 1, CK 1, AvM ½, LB ½, SV ½, AM 0 1x 1483 50 247

12 Stefan Lipschart (SL) C TB 0, CP 1, TS 1, SV 0, AMjr 1 2x 1497 51 243

13 Rien Duine (RD) B AMjr 1, WM ½, AV 0, GW 0, AM ½ 1x 1x 1568 56 238

14 Sjaak in 't Veld (SV) C TB ½, SL 1 3x 2x 1532 53 232

15 Casper de Pijper (CP) D BR 1, SL 0, PV 1, WS 1, AvM 1 1x 1x 1434 47 230

16 Mick vd Berg (MB) A FV 0, LB ½, WM 0 3x 1x 1613 59 216

17 Ton van Smirren (TS) D PV 1, NT ½, FD 1, SL 0, BR 1, IR 1 1x 1403 45 210

18 Aad vd Meer (AvM) C NT 1, FD 1, TB ½, AM 0, CP 0, LW½ 1x 1422 46 208

19 Neal Twigt (NT) D AvM 0, TS ½, BR 1, IR 1, FD 1 2x 1358 42 185

20 Lotte van der Wouden (LW) C FD ½, CK 1, AvM ½ 1379 43 184

21 Menno van Dijk (MD) GW 0 1520 52 180

22 Arie Macdaniël jr (AMjr) B RD 0, LB 0, AB 0, SL 0 1x 2x 1454 48 162

23 Frans Dubois (FD) D IR 1, AvM 0, TS 0, LW ½, NT 0, BR 1 1x 1311 39 152

24 Panc Vink (PV) C TS 0, CP 0, IR 1 4x 1391 44 149

25 Wouter Schmahl (WS) D CP0, IR 1 1x 1269 37 143

26 Casper Kouwenhoven (CK) D TB 0, IR 1, LW 0 2x 1301 39 141

27 Irina Roman (IR) D FD 0, BR 1, PV 0, CK 0, NT 0, WS 0, TS 0 1099 30 111

28 Bastiaan Rietveld (BR) D CP 0, IR 0, NT 0, TS 0, FD 0 1x 1x 1086 29 101



De twee kampioenschappen van het
vorige seizoen kunnen dit seizoen al-
leen worden overtroffen als alle drie de
viertallen van De IJssel op de eerste
plaats eindigen. RSB competitieleider
Arian Rutten heeft gezorgd voor een
indeling met zoveel mogelijk teams
van gelijke sterkte. Dus dat hoeft geen
obstakel te zijn. De twee teams in de
tweede divisie beten de spits af. Met
wisselend succes zo blijkt.

goede start van de ijssel V3 in
ijsselmonde
Het derde viertal trad op 28 oktober in
IJsselmonde als eerste in het strijdperk
tegen het viertal van de combinatie

Barendrecht/IJsselmonde en met suc-
ces. De op papier gelijkwaardige te-
genstander werd met een halfje meer
geklopt. 
Frans verspeelde in de opening een
pion, maar wist die weer terug te win-
nen. Toen dat een feit was,vonden bei-
den het welletjes en werd remise
overeengekomen. Naast hem zette
Aad zijn tegenstander de duimschroe-
ven aan met een koningsaanval. Een
foutje deed hier de kansen keren. Zijn
tegenstander profiteerde echter niet
optimaal en mede dankzij goed verde-
digingswerk werd de tegenaanval af-
geslagen. Aad kon zijn aanval
vervolgens voortzetten en daarmee de

winst binnenhalen. Ook Ton leek op
een overwinning af te stevenen, maar
dat liep verkeerd. In het eindspel ver-
speelde hij een pion en uiteindelijk
kostte dat hem de partij.  Aan het
vierde bord kreeg Lotte, na lange af-
wezigheid weer eens van de partij in
een teamwedstrijd, het niet cadeau.
Het ging lang gelijk op. Pas in het
eindspel kon zij toeslaan en kwam een
stuk voor. Goed genoeg voor de winst,
zeker toen na ruil van de dames de te-
genstand behoorlijk aan kracht in-
boette en zij nog een tweede stuk buit
maakte. (AadvdM)

I J s s e l s c h a a k  11 2

21

jeugdschaak

Het jeugdschaak is van start gegaan met 9 jeugdleden, waarvan drie nieuwelingen, Emma Boevée, Piet van Diemen en Ioan

Palsgraaf. Zij krijgen wekelijks schaakles van jeugdleider Casper de Pijper met steun van Neal Twigt en Wim Mulder. Naast de

lessen is ook gestart met een onderlinge competitie. Na drie speelronden is de stand:

1. Alivia Badri 3

Nick Mc. Pherson 3

3. Piet van Diemen 1½

David Knoop 1½

5. Emma Boevée 1

Noraly Badri 1

Luna Twigt 1

8. Ioan Palsgraaf ½

9. Wouter Foeth 0

Eind oktober is ook het schoolschaak begonnen op de drie lagere scholen in Moordrecht. Totaal 25 kinderen voor de eerste vijf

lessen. Wie daarna nog belangstelling heeft kan voor vervolglessen terecht op de clubavond van De IJssel. Het schoolschaak

wordt dit seizoen weer financieel gesteund door de gemeente Zuidplas met een eenmalige subsidie van 250 euro. (Aad)

ook dit seizoen weer successen voor de viertallen?

Barendr/IJ'monde V1  1336 - De IJssel V3 1338 1½ - 2½
1 Rutger Smit 1463 - Frans Dubois 1398 ½ - ½
2 Kevin van Gils 1261 - Aad vd Meer 1384 0 - 1
3 Willem Overdijk 1284 - Ton van Smirren 1190 1 - 0
4 Theo Slis - Lotte vd Wouden 1381 0 - 1

de ijssel V2 geeft veel weg tegen
spijkenisse V3
Het tweede viertal van De IJssel was
op 31 oktober in hun eerste RSB wed-
strijd wel erg gul met cadeautjes voor
de tegenstander. Het begon bij Wouter
die in zijn debuutwedstrijd voor De IJs-
sel aanvankelijk prima partij leverde.
Een valletje met een schijnoffer zou
hem mat in één hebben opgeleverd.
Zijn tegenstander trapte er niet in en

zorgde voor een ontsnappingsmoge-
lijkheid van zijn koning. Wouter vergat
vervolgens het aangeboden offer weg
te halen en dat resulteerde toen in
stukverlies en vrij snel daarna ook ver-
lies van de partij. Casper won al vroeg
in de partij een pion en had lang kan-
sen op een goed resultaat. Dat werd
het niet toen ook hij onnodig materiaal
verspeelde. Beter verging het Sjaak
die met een sterk bezette open lijn de

stelling van zijn tegenstander be-
laagde. Hij hield er uiteindelijk een stuk
voorsprong aan over en dat was ruim
voldoende voor de winst. Teus leek
met een stevige stelling eveneens op
weg naar een punt. Ook hij ging echter
met een blunder met torenverlies in de
fout. Hij streed nog lang, maar tever-
geefs, ook zijn partij ging verloren.
(Aad)

De IJssel V2 1370 - Spijkenisse V3 1436 1 - 3
1 Sjaak in 't Veld 1533 - Karel vd Burg 1585 1 - 0
2 Teus Boere 1425 - Thomas Panneman 0 - 1
3 Wouter Schmahl 1271 - Wim de Haan 1317 0 - 1
4 Casper de Pijper 1251 - Jerry Sandifort 1405 0 - 1
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uit de media
De Grand Chess Tour bestaat uit een aan-

tal toptoernooien met een overall prijzen-

fonds voor de best geklasseerde spelers. In

de eerste editie, vorig jaar, betrof dit de

toernooien Norway Chess in Stavanger,

Sinquefield Cup in St Louis en de London

Chess Classic. Dit jaar maakt Norway

Chess hiervan geen deel uit. In plaats daar-

van twee rapid/snelschaak toernooien in

Parijs en Leuven. Het totale prijzenfonds

bedraagt 1.050.000 dollar met 300.000 dol-

lar voor de winnaar en 150.000 dollar voor

de top drie.

Wereldkampioen Carlsen is natuurlijk de

grote favoriet. In Parijs eindigde hij als

tweede achter Nakamura bij het rapidtoer-

nooi, maar bij het snelschaak waren de rol-

len omgedraaid. In Leuven eindigde hij in

beide toernooien als eerste. Toch zal hij niet

als eerste eindigen, want in de twee andere

toernooien waar met normaal tempo wordt

gespeeld ontbreekt hij vanwege de ko-

mende wk match tegen Karjakin. In het

toernooi in St Louis won So met een halfje

voorsprong op Caruana, Aronian, Anand en

Topalov. Daarmee incasseerde hij 75.000

dollar met ook nog eens kans op de overall

prijs want hij voert nu het klassement aan

voor Carlsen, Aronian en Nakamura. Geen

hoofdrol voor Giri tot op heden. In Leuven

en Parijs eindigde hij in de middenmoot en

in St Louis werd hij laatste. 

‘En toen kwam Shakh…’ zo luidde de aan-

hef van het verslag van het Ghasimov Me-

morial toernooi door Erwin L’ Amie begin

juni in Shamkir in Azerbeidjan in NIC

2016/5. De strijd om de eerste plaats leek

hier te gaan tussen Caruana en Giri. In de

laatste ronden werden zij echter achter-

haald door Azerbeidjaanse favoriet

Shakhriyar Mamedyarov die beiden op een

nederlaag trakteerde. Daardoor eindigde hij

in puntenaantal gelijk met Caruana en

werd, na winst in de snelschaakbeslissings-

wedstrijden, toernooiwinnaar. Giri eindigde

als derde. Hij was de enige die wk kandi-

daat Karjakin, vierde, wist te verslaan. 

Merkwaardig genoeg was er weinig aan-

dacht in de media voor de prestatie van de

17-jarige Jorden van Foreest die nota bene

als invaller de Nederlandse schaaktitel

wegkaapte voor de neus van de, bij afwe-

zigheid van Giri,  favoriet Loek van Wely.

Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn

verre voorvaderen die dat in een ver verle-

den eveneens presteerden. Dirk van Fo-

reest was Nederlands kampioen van 1885

t/m 1887 en Arnold van Foreest in 1889,

1893 en 1896. ‘Jonkheer van 17 zet dynas-

tie met schaaktitel voort’ kopte de Volks-

krant op 28/8. ‘Met 5½  punt uit 7 partijen

evenaarde Van Foreest de score die Anish

Giri vorig jaar behaalde. De aftredende

kampioen, die het toernooi op afstand

volgde, had alle waardering voor het onder-

nemende spel van Van Foreest, die na hem

de op een na jongste Nederlandse kampi-

oen uit de geschiedenis is. Giri zou zelfs

iets kunnen opsteken van zijn opvolger.

Zoals commentator Hans Böhm het uit-

drukte: 'Je zou hopen dat Giri in zijn spel

iets meer van de bravoure van Van Foreest

had.'

‘Schakers in de Kuip’ meldde het AD op 2/9.

Op 19 januari zal in de Rotterdamse voet-

baltempel de vijfde ronde van het Tata Steel

toernooi worden afgewerkt. Het liefst had

de organisatie de grootmeesters op het

veld laten schaken, maar dat zou te koud

zijn. Er zal een andere plek binnen de Kuip

worden gebruikt, mogelijk een skybox.

In diverse persorganen was er in 2011 en

2012 bijzondere aandacht voor Phiona Mu-

tesi, een 15 jarig meisje dat dankzij scha-

ken ontsnapte aan een leven in de

sloppenwijk van Kampala in Uganda (zie

ook ‘uit de media’ in IJsselschaak 97). Haar

levensgeschiedenis werd opgetekend door

de Amerikaanse schrijver Tim Crothers in

de biografie The Queen of Katwe.  Inmid-

dels verschijnt in oktober de Disney-film

Queen of Katwe, een real-life sprookje over

haar leven en over schaken als instrument

om krottenkinderen uit het slop te halen. 

Emiel van Dongen in het AD van 8/9 over

Phiona’s sprookje: ‘Het is in het echt eigen-

lijk nog mooier dan op het witte doek. Voor

het boek heeft ze al een leuke duit gekre-

gen. Nu haar leven voer is geweest voor



een Hollywood productie, is ze – voor een

Ugandese – niet onbemiddeld. Het geld

heeft ze in haar familie gestoken, vertelt ze.

Haar twee broers gaan nu naar school en

mijn moeder heeft een stuk landbouwgrond,

waardoor ze niet meer zo worstelt als vroe-

ger. De film zal de ogen van de overheid

openen, waardoor die vast gaan inzien dat

er iets moet veranderen, denkt ze. Verder

hoopt ze dat de filmkinderen inspireert, in

welke sloppenwijk dan ook. Kinderen die

alle hoop hebben verloren, zoals ik dat ooit

ook had.’ Phiona moest huilen toen ze de

film voor het eerst zag. Zij zag alle ellende

weer voorbij komen. Maar tegelijkertijd is ze

super opgewonden en kan ze het bijna niet

geloven. ,,Ik kwam nergens vandaan,

kende niemand en was nog nooit buiten

Katwe geweest. Dankzij schaken ben ik

daar allemaal aan ontsnapt.” Het hielp haar

bij het inrichten van haar eigen leven: ,,Het

schaakbord is als het leven zelf, je moet

een strategie kiezen en vervolgens alles

overdenken en plannen”.

Eind september ging in Hollywood de film in

première. Een week eerder kreeg Magnus

Carlsen de gelegenheid om in New York in

het AMC Empire de film te zien samen met

de chesscommunity. Hier ontmoette hij o.m.

Phiona Mutesi, haar coach Robert Katende

en acteur David Oyelowo. Magnus vond het

een geweldige film en een fantastische pro-

motie voor het schaken. Als ambassadeur

voor de schaaksport wilde hij  graag mee-

werken aan een promo voor deze film . De

première in Nederland is gepland op 2

maart 2017. (Teun Korevaar, Schaaksite.nl,

29/9)

Net als voor het NK was er  in september

evenmin veel aandacht voor de Olympiade

in Bakoe. Het moet maar weer eens onder-

deel worden van de echte Olympische Spe-

len, dan komt de schaaksport in de media

ongetwijfeld ook aan bod. De verwachtin-

gen waren niet hoog gespannen. Ligterink

in de Volkskrant (10/9): ‘Het Nederlandse

team werd op de Olympiade in Bakoe niet

tot de favorieten gerekend. Giri won deze

zomer geen enkele partij, L’Ami en Bok

speelden een moeizaam NK en Van Kam-

pen beperkte zich tot clubwedstrijden.

Boven alle twijfel verheven was alleen de

vorm van Van Wely na diens sterke optre-

dens in Vlissingen en Amsterdam.’ De start

was echter veelbelovend. Na vijf ronden

deelde Nederland de eerste plaats. ‘Neder-

landse ploeg verrast ook zichzelf’, aldus de

Volkskrant en ook Johan Hut blies in de

HDC Media (10/9) de loftrompet: ‘Nooit is

het Nederlandse team de Olympiade zo

goed van start gegaan als dit jaar. De

schaakolympiade is een van de grootste

sportevenementen ter wereld met 180 deel-

nemende landen. In een ver verleden was

Nederland een keer tweede en een keer

derde, toen de Sovjet-Unie nog bestond.

Sinds die uiteenviel, is het opboksen tegen

de afzonderlijke staten als Rusland, Oe-

kraïne en het nu organiserende Azer-

beidzjan. Tel daarbij deze keer de Ver-

enigde Staten met de toptienspelers Ca-

ruana, Nakamura en So plus China, dat

allang met Rusland kan wedijveren om wie

eigenlijk het sterkste schaakland van de

wereld is. Maar zie, na vijf ronden stond

Nederland op de eerste plaats, met vijf ge-

wonnen wedstrijden.’

Daarna ging het echter mis met de Neder-

landers. Johan Hut in de HDC Media een

week later: ‘Een plaats bij de eerste tien is

voor Nederland de doelstelling bij iedere

Olympiade. Een medaille (eerste drie) is

een droom. Die droom leek in zicht na de

eerste vijf ronden, waarin Nederland steeds

won en niet van de minsten. Van de daar-

opvolgende zes wedstrijden gingen er ech-

ter vier verloren, tegen ongeveer

gelijkwaardige tegenstanders. Nederland

kreeg de sterkste tegenstanders niet tegen-

over zich en daarom is de 36e plaats in de

eindrangschikking zwaar teleurstellend. Op

basis van rating had ons land elfde mogen

worden. Anish Giri, Erwin l’Ami en Robin

van Kampen scoorden exact wat volgens

hun rating mocht worden verwacht, Benja-

min Bok een half punt meer en Loek van

Wely een punt minder. Daarmee zou je een

plek dichter bij die normale elfde plaats ver-

wachten, maar de matchpunten vielen vaak

net verkeerd uit.’ Bab Wilders in het Neder-

lands Dagblad (8/10): De Nederlandse he-

renschakers hadden, mede door een

gunstig lot, een vliegende start op de

Schaakolympiade, 10 uit 5, maar daarna

werd het kwakkelen. Een kopman die

steeds remise speelt is ook niet goed, drie-

maal raden wie, en ook anderen waren niet

altijd in goeden doen.’

De gouden medaille ging naar de USA, het

zilver was voor Oekraïne en het brons voor

Rusland. Ligterink in de Volkskrant (17/9):

‘Omdat het team goed speelde, geen wed-

strijd verloor en in 11 ronden liefst 20

matchpunten verzamelde, kan de olympia-

dezege van de Verenigde Staten moeilijk

onverdiend worden genoemd. Toch over-

heerste na afloop medeleven met de Oe-

kraïense ploeg die naast de Amerikanen

bovenaan eindigde, maar door een bizar

tiebreakreglement naar de tweede plaats

werd verwezen. Nadat de Verenigde Staten

en Oekraïne allebei op 20 matchpunten

waren geëindigd, moest het reglement een

winnaar aanwijzen. Ik zal de lezer de de-

tails besparen, maar doorslaggevend zijn

de resultaten van de tegenstanders die de

gelijk geëindigde teams hebben ontmoet.

Zo kon het gebeuren dat de 2,5-1,5 over-

winning van Duitsland op Estland in de slot-

ronde besliste over goud en zilver. Bij 2-2 of

een zege van Estland, zouden de tiebreak-

cijfers in het voordeel van Oekraïne zijn uit-

gevallen. Natuurlijk is het hoog tijd dat dit

onrechtvaardige reglement verdwijnt. De

spelers moesten nu nog uren wachten voor

de slotceremonie. Er was voldoende tijd

voor een playoff-duel met rapidpartijen. Bij

de prijsuitreiking werden ook de beste indi-

viduele prestaties beloond. De succesvolste

speler was de Oekraïense vierde bordspe-

ler Andrei Volokitin met een score van 8,5

uit 9. De beste eerste bordspeler was

Baadur Jobava, die met een bijdrage van 8

uit 10 ervoor zorgde dat Georgië lang mee-

streed om de medailles.’

‘Aandacht voor denksporten in de klas heeft

een positieve invloed op onder meer reke-

nen en concentratie, ontwikkeling van lo-

gisch en creatief denken, besluitvaardigheid

en samenspelen. En ook omgaan met winst

en verlies. Immers een verknoeide kans

kan iemand harden en is een belangrijke

test op veerkracht en doorzettingsvermo-

gen.’ Dat vindt men bij de Brede School in

Gouda waar schaken en dammen al tien

jaar is opgenomen in de agenda van de ac-

tiviteiten. Jaarlijks worden in gemiddeld 30

klassen in Gouda lessen in denksporten

verzorgd. Behalve onderschoolse lessen

kunnen geïnteresseerde scholieren als ex-

traatje buiten schooltijd ook nog een mini-

cursus schaken of dammen van drie lessen

volgen. Ook in de zogenaamde talentklas-

sen kunnen scholieren zich aanmelden

voor denksporten. 

Samen met de Goudse denksportverenigin-

gen organiseert de Brede School in februari

de schooldam- en schaakkampioenschap-

pen in Denksportcentrum De Hoog in

Gouda. (Goudse Post, 5/10)

John van de Wiel in zijn rubriek Spinning

Wiel op Schakers.info (30/9): ‘De bezetting

van het Tal memorialtoernooi in Moskou

zegt veel over de huidige gezellige situatie

in de wereldpolitiek. In deze dagen, waarin

we weer geconfronteerd worden met MH-

17, Buk-raketten en de blatante leugens

van het Kremlin. Natuurlijk al decennia hun

standaard-tactiek, ook als het gaat over

Syrië. In het herdenkingstoernooi van de

verlichte, tolerante geest Tal spelen 8 man

die in de voormalige Sovjet-republieken ge-

boren zijn, 1 Indiër en 1 Chinees. Geen

Amerikanen, tegenwoordig toch het sterk-

ste (import-)Olympiadeteam, 1 halve West-

Europeaan (Giri) en, schandelijk genoeg

jegens Tal: geen enkele Balt.’ En over de

deelname van Nederland aan het WK

jeugd: ‘Nederland is slechts vertegenwoor-

digd in de groepen tot 16 jaar. Door Anna-

Maja Kazarian bij de meisjes en Robby

Kevlishvili plus Marijn den Hartog in het

Open. Dat is alles. Waarom? Omdat deel-

nemers tegenwoordig een groot deel van

de kosten voor hun ‘uitzending’ zelf moeten

ophoesten. Een deplorabele toestand voor

het vaderlandse topjeugdschaak.’

Ter gelegenheid van ‘het jaar van het boek’

heeft Post.NL een postzegelvel met tien af-

beeldingen van boeken uitgebracht. Op een

van deze zegels een afbeelding van het be-

kende boek Oom Jan leert zijn neefje scha-

ken van Max Euwe en Albert van Loon

(1935). 
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‘Vaderschap geeft Giri nieuw elan’ schreef

Johan Hut (HDC Media 8/10). ‘Een huwelijk

kost een schaker ongeveer vijftig Elo-pun-

ten. Deze theorie had van wijlen Leon

Pliester kunnen komen, die ook het post-ti-

telsyndroom vaststelde. Als een schaker

heel lang probeert om bijvoorbeeld meester

te worden, en hij wordt het eindelijk, dan

volgt daarop een plotselinge terugval in

prestaties. Maar nee, de theorie over het

huwelijk komt van scorebordpsychologen

en zo mocht je de afgestudeerde psycho-

loog Pliester niet noemen. Toen Giri in juli

vorig jaar, pas 21 jaar oud, in het huwelijk

trad met de Georgische schaakster Sopiko

Guramishvili, hielden zijn fans hun hart

vast. Verdorie, hij was net de hemel aan het

bestormen en nu zou natuurlijk die ratingval

eraan komen. Aanvankelijk viel het mee. In

december werd de Nederlander gedeeld

eerste in een toptoernooi in Londen, waar-

mee hij steeg naar de derde plaats van de

wereldranglijst. Maar in de maanden erna

zakte hij steeds dieper en momenteel staat

hij op de veertiende plaats. Zie je nou wel!

De afgelopen twee weken speelde Giri mee

in de Tal Memorial in Moskou. Na een re-

mise in de eerste ronde tegen Anand

boekte hij opeens drie zeges op rij, tegen

Gelfand, Tomashevsky en Svidler. Zijn re-

putatie als remisespeler legde hij helemaal

af. De eerste en derde zege waren aanvals-

partijen en tegen Tomashevsky molk hij een

gelijkstaand eindspel uit. Vervolgens verloor

Giri van Aronian, maar drie zeges en een

nederlaag, dat zien we Giri toch veel liever

doen dan al die remises. Wat was er plotse-

ling met hem aan de hand? Afgelopen

maandag werd bekend dat Giri’s eerste

kind was geboren. Een zoon: Daniel. De

scorebordpsychologen kunnen een nieuwe

theorie aan hun arsenaal toevoegen. Als je

trouwt, vindt er een terugval plaats in je re-

sultaten, eventueel een paar maanden

later, maar als je vrouw vervolgens hoog-

zwanger is, krijg je in de dagen voor de be-

valling een plotselinge aanval van

doeltreffende agressiviteit. ‘

Uiteindelijk won Giri net niet. Hij werd onge-

deeld tweede met een halfje achterstand op

de Rus Nepomniachtchi, maar wel een

halfje voor op Aronian en Anand. 

In de rubriek dagschaak van Riny Kuif in

het AD van 13/10 de volgende stelling:

Het aardige ervan is dat zowel wit als zwart

winnen als zij aan zet zijn. Is zwart aan zet

dan wint hij met 1…. Pxf5 een stuk. Wit kan

niet terugnemen met de toren, want na Txf5

en vervolgens Kxf5 wint e3. Na Kxe4 wint

Pg3. Is wit echter aan zet dan wint 1. Th8

en na Kxh8 2.g7 Kg8 3.gxf8D Kxf8 4.Pxd6.

Van 6 tot 9 oktober vond in Moermansk het

vierde Internationale Chess Tournament

van Basamro plaats. Een toernooi voor

jeugdteams uit verschillende landen dat om

het jaar in Rotterdam en Moermansk wordt

georganiseerd. Omdat Moermansk dit jaar

100 jaar bestaat werd er een extra evene-

ment georganiseerd: een match tussen

Timman en oud-wereldkampioen Karpov

(1975-1985), twee schaaklegendes uit Ne-

derland en Rusland. Het was hun honderd-

ste onderlinge partij. Hans Böhm in de

Telegraaf (15/10): ‘Zij waren de nummers

één en twee op de wereldranglijst in 1980

en speelden drie keer een tweekamp in het

kader van de WK-cycli. Alle keren won Kar-

pov maar in Moermansk nam Timmam re-

vanche. Hij strafte een blunder van Karpov

in de vierde partij af en won de match met

2½-1½. Een memorabele overwinning die

zoeter smaakt dan nectar en nog jaren blijft

nasmaken!’ 
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