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in dit nummer o.a.:
de ijssel 1 handhaaft zich in de
1e klasse
mick van den berg 300 maal achter
het bord voor de ijssel
de ijssel 2 promoveert met tegenzin
ook dit jaar weer doorgeefschaak
de ijssel V3 verspeelt koppositie
ad de veld tegen de ijssel
middenmoot voor de ijssel V2
jeugdschaakactiviteiten nog
onvoldoende succesvol
de ijssel V1 kampioen!!!
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om de zilveren dame
uit de media
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De IJssel, Moordrecht

Website

:

www.ijsselschaak.nl
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Bij de voorplaat:
Van 15 tot 20 juni vindt in Diemen de
derde editie van Kunst In Sport plaats
met dit jaar extra aandacht voor denksporten. Ter attentie hiervan op de
voorpagina één van de vele aan de
schaaksport gerelateerde kunstwerken, Tijdloos van Arif Telaku. Verkrijgbaar als schaakkaart bij Schaakkunst
te Velp (www.schaakkunst.nl).
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van de redactie
In het derde nummer van dit schaakseizoen zijn veel pagina’s gewijd aan
de resultaten in de RSB-competitie die
inmiddels voor drie van de vijf teams is
afgesloten. Voor twee daarvan met
succes. Het kampioenschap voor het
eerste viertal werd min of meer verwacht, maar was uiteindelijk toch nog
kantje boord. Verrassend was de promotie van het tweede achttal. Zelfs tijdens de beslissende wedstrijd was dit
feit spelers en ook de teamleider ontgaan. Gepaste vreugde achteraf, aldus
het verslag van de verrassende ontknoping van het competitieslot. Bij de
rapportage over het eerste achttal een
curieuze ontsnapping, een compleet
falen en niet verzilverde winstkansen.
Een teamlid neemt afscheid van De
IJssel met een bijdrage over een winnend loperoffer op f7. Kampioenskansen waren er voor het derde viertal,
maar die konden met maar een enkel
bordpunt uit acht partijen in de laatste
twee wedstrijden in de vriezer. Inmiddels ziet het er naar uit dat er het nodige gaat veranderen in de nationale
schaakcompetitie, aldus een bericht
van de KNSB. Meer schaken op de zaterdag, dat zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de regionale
competities. Of dat er ook toe zal lei-

den dat leden bij De IJssel meer wedstrijden gaan spelen moet worden afgewacht. Een tweede lid bereikte de
mijlpaal van 300 wedstrijden voor De
IJssel. Daarvoor ging de vlag in de top
en krijgt hij in dit nummer extra aandacht.
De strijd om de clubtitel is nog niet gestreden. De titelverdediger krijgt te
maken met onverwachte concurrenten
zo blijkt uit de resultaten van de afgelopen periode met veel verrassende
uitslagen. Een drievoudig pionoffer
baarde opzien en wordt onder de loep
genomen. In de bekercompetitie herbergt de kwartfinale ondanks de uitschakeling van de grootste
kanshebber nog de nodige clubtoppers. Voor één daarvan was dit een
narrow escape. Hij sneuvelde bijna
tegen een pas aangetreden junior en
mocht daarbij over het nodige geluk
niet klagen zo blijkt uit de partij.
Het 52e toernooi om de Zilveren Dame
is in trek en dat betekent een volle
speelzaal op de toernooiavonden. Het
is inmiddels halfweg en dus is de strijd
om de finaleplaatsen gestreden. De
eindzege zal ongetwijfeld worden beslist in een vader en zoon duel. Beiden
zijn ook favoriet voor de eindzege in
het Panc Vink Zuidplas Top 12 toer-

nooi meldt de aankondiging. Daarnaast de nodige info over de op het
programma staande doorgeefschaaktoernooi.
Uit overpeinzingen van de jeugdleider
wordt duidelijk dat hij nog niet echt tevreden is. Wel komt er na twee jaar
weer een jeugdkampioen en dat is ongetwijfeld wel een succes.
Voorts in dit nummer o.a. een succesvol optreden van een IJssellid op het
Notenboomtoernooi, vroegere confrontaties van een nieuw IJssellid met De
IJssel, al weer een afscheid van een
erelid en natuurlijk nieuws uit de media
waarin naast veel aandacht voor het
TataSteeltoernooi ook voor de beste
zet van 2016, een overleden schaakmecenas, de film MAGNUS en infantilisering van het topschaak. De
hoeveelheid nieuws was groter dan de
beschikbare ruimte en om die reden
voor deze rubriek een wat kleinere lettergrootte dan normaal.
De redactie wenst alle lezers veel
leesplezier met dit nummer, de gedrukte versie of de kleureneditie op de
website van De IJssel. Het volgende
nummer zal naar verwachting in juli
verschijnen. Bijdragen hiervoor, graag
voor 1 juli, zijn als altijd van harte welkom.

van de voorzitter
Nu de lente is gekomen betekent dit traditiegetrouw ook dat we het Vink Top 12
toernooi gaan organiseren. Het organisatiecomité heeft de invitatiegroep rond.
Hopelijk bent u er ook bij als deelnemer
van een van onze groepen of als bezoeker van dit gezellige toernooi. Gewoon in
de Zespunt op zaterdag 13 mei rond 10
uur is de start en de prijsuitreiking vanaf
16.30 uur. Voor de RSB teams zit de
competitie er bijna op, het tweede team
heeft keurig de promotieplaats gepakt en
het eerste viertal het kampioenschap.
Een mooi resultaat. Het bestuur heeft afgelopen maanden geflyerd in Westergouwe, de in aanbouw zijnde Goudse
woonwijk die grenst aan Moordrecht om
te kijken of we nieuwe leden kunnen
trekken. Verder bekijkt het bestuur hoe
de jeugdafdeling een extra impuls kan
worden gegeven, zie ook het artikel van
onze jeugdleider Casper de Pijper. Op de

clubavond van 29 mei om 19.50 uur is de
prijsuitreiking bij de jeugd. Het wordt bijzonder op prijs gesteld als veel leden
deze prijsuitreiking bijwonen. De jeugd
verdient het om een keer in de schijnwerpers te staan en te ervaren dat ze bij een
echte club horen. Inmiddels zijn we in de
seizoenfase terecht gekomen waarin de
prijzen verdeeld gaan worden. In de
competitie krijgt Léon uit onverwachte
hoek veel tegenstand en is er nog veel
mogelijk. Ook bij de KO en ZD is de strijd
nog niet gestreden. Ik wens iedereen
nog mooie wedstrijden toe.
Nog een hersenkrakertje als toetje:
de stelling hiernaast uit een wedstrijd van
mij (wit) voor de clubcompetitie tegen
Frank Visser stond na 19 zetten op het
bord. Na 20.Pf5 Lf8 21.Lxc7 exf5
22.Lxd8 Txd8 23.Ph4 Dc8 24.De6+ gingen de stukken in de doos. Zoals zo
vaak weten de omstanders bij iedere
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partij wel een betere zet die winnend is.
Ook hier deze keer kwam Wim Mulder
met een fantastische zet die inderdaad
fraai is. Wie ziet die zet ook? Oplossing
op pag.14 in dit blad. (Frank)
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de ijssel 1 handhaaft zich in 1e klasse
Evenals vorig seizoen eindigde het
eeste team van De IJssel als nummer
vijf in hun eerste klasse groep van de
RSB-competitie. Ook ditmaal weer
26½ bordpunten, maar wel een matchpunt minder. Drie nipte overwinningen,
een gelijkspel en een nipte nederlaag
en voorts nog twee nederlagen met
een groter verschil. De overeenkomsten met het voorgaande seizoen zijn
groot. Ook ditmaal een nederlaag
tegen een degraderend team. Hieronder de verslagen van de laatste drie
wedstrijden.

curieuze ontsnapping van rien
duine goed voor teamwinst
tegen Fianchetto 1
Zonder Frank van de Pavoordt en
Hans Lodeweges ging De IJssel 1 op
2 februari de strijd aan met het eerste
team van Fianchetto. Een pittige klus
want tot dat moment hadden deze tegenstanders een prima score neergezet. In Schiedam vonden ze het echter
inmiddels een wedstrijd om ‘des keizers baard’, maar dat gold niet voor De
IJssel dat nog niet echt veilig was. Ook
bij de tegenstanders twee invallers,
aan bord 6 en 7.
De avond begon vredelievend met een
aantal remises. Gerard had na de ope-

1
2
3
4
5
6
7
8

ning een klein plusje, maar vertrouwde
het zichzelf niet toe dit zorgvuldig genoeg uit te kunnen buiten. Zijn tegenstander was er wel blij mee. ‘In een
duidelijk mindere stelling kreeg ik remise aangeboden. Dan moet je de
goden niet verzoeken en het halfje accepteren’, meldde hij op hun website.
Vlak daarna werd ook tot remise besloten bij Leen en Justin. Dat laatste
was vreemd; Justin stond iets minder
en op het bord naast hem won Frank
net een stuk. Verder waren alle partijen nog redelijk in evenwicht. Mick
had weliswaar een actieve koningsaanval, maar die leek niet echt door te
slaan. Nog maar een remise dus. Met
een stuk meer was het voor Frank niet
moeilijk de weg naar winst te vinden
en hij bracht De IJssel dus op voorsprong. Léon offerde in de opening
brutaal (en incorrect!) een paard voor
een centrumpion. Zijn tegenstander
durfde het niet aan te nemen, maar
toch bezorgde dit Léon meer overlast
dan voordeel. In een poging af te wikkelen naar een beter eindspel kwam
hij zelfs verloren te staan. Zwart vond
echter niet het juiste plan en bood remise aan. Inmiddels stond Rien minder
met weinig tijd. Dit deed Pim besluiten
om, ondanks zijn iets beter stelling,

ook een remiseaanbod te doen waarmee gelijkspel in ieder geval binnen
was. Rien vond de enige tegenstander
die meerdere keren een remiseaanbod
weigerde maar zorgde toch voor spektakel. Met minder dan een minuut op
de klok liep hij met zijn koning naar de
overkant van het bord om mat te voorkomen. Toen hij eindelijk een zet niet
schaak werd gezet, kon hij een dameruil forceren en stond zijn koning
opeens erg sterk. In een vlaag van
schaakblindheid gebruikte de tegenstanders vervolgens Riens koning om
een zwarte toren te slaan! Nadat dit
hersteld was stond Rien gewonnen,
maar omdat een half punt voldoende
was voor de overwinning nam hij genoegen met remise.
Gerard en Mick hadden het resultaat
aan het laatste bord niet meer afgewacht en waren al op weg naar huis in
de vaste overtuiging dat Rien zijn partij
zou verliezen. Aan het thuisfront werd
een 4-4 eindresultaat gemeld. Voor dat
thuisfront en ook voor hen was die remise en dus de teamwinst de andere
dag een complete verrassing.
Al met al kwam De IJssel dus goed
weg en stond toen met nog twee ronden te spelen op een gedeeld derde
plaats. (Léon/Aad)

Fianchetto 1

1856 -

De IJssel 1

1794

3½ -

4½

Arie Verschoor
Martin van der Hidde
Jos Kruidenier
Martijn van der Vaart
Rene Mersch
Kees Sio
Ben Riksen
Bas van Driel

1910
1935
1887
1871
1809
1825
1779
1830

Leon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Justin Jacobse
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Mick van den Berg
Rien Duine

1926
1926
1903
1894
1686
1621
1751
1648

½
½
0
½
½
½
½
½

½
½
1
½
½
½
½
½

verrassend verlies tegen
degradant pascal 1
Op 21 februari stond de uitwedstrijd
tegen PASCAL 1 in Papendrecht op
het programma. Met nog maar twee
ronden te spelen geen druk meer voor
het eerste team. Na de krappe overwinning tegen Fianchetto geen degradatiegevaar meer en een topklassering
buiten bereik. Hoe anders was dat
voor de tegenstander, die tot nu toe
nog geen wedstrijd had gewonnen.
Een aantal nipte nederlagen zorgden
aldaar voor een teleurstellend seizoen.
Toch betekende dat ook weer niet dat
een overwinning voor het grijpen lag.
Pim was als eerste klaar. In de opening won hij een pionnetje, maar

-

moest er later twee teruggeven. Met
een remiseachtig toreneindspel in het
vooruitzicht werd de strijd gestaakt. Op
de andere borden ging het over het algemeen moeizaam. Frank (V) had een
pionnetje gewonnen, maar het viel
tegen om daar ten volle gebruik van te
maken. In de tijdnoodfase aan het slot
ging het mis. Uiteindelijk bleven er
twee koningen over en resulteerde ook
dit in remise. Frank (vd P) moest alle
zeilen bijzetten om een paar paarden
uit zijn koningsstelling tegen te houden. Dit bleek onbegonnen werk en hij
verloor zijn partij. Justin kreeg een op
het laatste moment ingezette invaller
tegen zich, die moeilijker te verslaan
was dan zijn rating deed vermoeden.
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-

Pas in het eindspel kon hij toeslaan
met een vrijpion aan de rand van het
bord. Ook Hans kon pas in het eindspel de partij definitief naar zich toe
trekken toen na complete afruil een
vrije randpion niet meer achterhaald
kon worden. Minder ging het aan de
onderste borden. Zowel Mick als Leen
hadden moeite om goed tegenspel te
bieden en gingen uiteindelijk ten
onder. Ook Léon kon opgeven nadat
zijn tegenstander met een mooi kwaliteitsoffer de witte stelling in liet storten.
Een eerste overwinning dus voor PASCAL, al zou later blijken dat degradatie
niet meer te voorkomen was door de
overwinning van SOF/DZP op Zwijndrecht. (Léon/Aad)
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2
3
4
5
6
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Pascal 1

1777 -

De IJssel 1

1827

5

-

3

Peter Kuijpers
Meinte Smink
Peter van Wermeskerken
Micahel Bijkerk
Kees Brinkman
Cor Oliemans
Robin Bos
Hans van de Beukel

2099
1847
1669
1483
1818
1841
1743
1713

Léon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Justin Jacobse
Hans Lodeweges
Frank van de Pavoordt
Mick van den Berg
Leen Boonstra

1926
1926
1903
1894
1843
1753
1751
1621

1
½
½
0
0
1
1
1

-

0
½
½
1
1
0
0
0

-

winstkansen niet verzilverd
tegen barendrecht/ijsselmonde 1

splinterde pionnenstelling en ernstig
tekort aan bedenktijd. Frank (V) had
inmiddels een kansrijke stelling, maar
na een speculatief kwaliteitsoffer zag
het er minder goed uit. In het eindspel
met dame en toren had verkreeg hij
echter het initiatief en dat was mede
met de tijdnood van zijn tegenstander
doorslaggevend voor de winst. Minder
goed verging het Pim. Aanvankelijk
ging het van een leien dakje. Hij behield een gambietpion zonder stellingnadeel en wist dit zelfs uit te breiden
tot een stuk tegen een pion in zijn
voordeel. Een goed winstplan ontbrak
echter en dat was met nog maar weinig tijd op de klok een nadeel. Meer
dan remise zat er vervolgens niet meer
in. Met een 3½-3½ op het scoreformulier was de uitslag van de partij van
Frank (vdP) beslissend voor het teamresultaat. Reeds vroeg in de partij had
hij met een pluspion en de witte dame
op h7 de winst ogenschijnlijk binnen
bereik.

‘Na mijn 13e zet Pd5 had ik het gevoel
gewonnen te staan en dat het punt
een kwestie van tijd zou zijn. Iets dat
iedere schaker wel herkend,’ aldus
Frank. Zijn tegenstander bleef echter
dankzij prima verdedigen overeind.
Het toreneindspel wat in de slotfase op
het bord kwam leek echter nog steeds
voor hem gewonnen. Dat vonden althans de beste stuurlui aan wal. Hij
had inmiddels een eindspel bereikt
met twee pionnen voor.

Meer dan een plaatsje winst in de
eindrangschikking stond er niet op het
spel in deze laatste wedstrijd van het
seizoen 2016/17 tegen Barendrecht/
IJsselmonde op 20 maart. Het ging
slechts om de eer en het spelplezier.
Léon vertoefde in het buitenland en
had zijn partij al eerder gespeeld en
verloren. ‘Ik kwam weliswaar beter uit
de opening, maar hij wist beter gebruik
te maken van de open lijn dan ik van
mijn loperpaar’, meldde hij. Die achterstand moest dus worden goedgemaakt
en het zag er lang naar uit dat dit
zeker zou lukken. De IJssel had lang
de beste papieren voor de overwinning
met kansrijke stellingen bij Frank
(vdP), Justin en Pim. Ook op de andere borden waren de IJsselspelers
niet in het nadeel.
Het eerste halfje kwam van het laatste
bord. Daar was het spel steeds in
evenwicht en de stellingen boden geen
uitzicht op meer dan een halfje. Justin
tekende vervolgens voor het eerste
winstpunt. Opnieuw trof hij een invaller
als tegenstander. Die werd verrast met
een loperoffer op f7. Het leidde tot veel
dreigingen en uiteindelijk won Justin
de dame. Met dame en pionnenovermacht werd de partij uitgeschoven.
Vervolgens weer een halfje, ditmaal bij
Hans. Hij had niet zo’n zin en was met
de puntendeling best tevreden. Verlies
van Mick was daarna een tegenvaller.
Hij leek een kansrijke koningsaanval te
hebben, maar zijn tegenstander vond
de enige goede zet om erger te voorkomen. Het leidde na afruil tot een verDe IJssel 1
1827 -

Barendr/IJsselmonde 1

1863

4

-

4

1
2
3
4
5
6
7
8

Feike Lieferink
Steef Bergakker
Iroy Ockeloen
Pieter Kwekkeboom
Robbert Meijer
Bert Drolenga
Tjerk-Peter de Bruijn
Ron van Oosterbos

1962
1928
1918

0
½
1
1
½
½
0
½

-

1
½
0
0
½
½
1
½

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

1926
1926
1903
1894
1843
1753
1751
1621

-

Dat moet toch eenvoudig te winnen
zijn vond ook hij zelf achteraf: ‘Na g4,
g5 en eventueel h4 en Th6 is het uit.
Ook na Te5, de door mij gespeelde
zet, is er nog niets aan de hand. Helaas raakten ik de draad kwijt en mocht
uiteindelijk in vliegende tijdnood nog
blij zijn er remise uit te slepen en daarmee met een 4-4 eindstand het seizoen af te sluiten.’ (Aad)
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1856
1820
1801
1758
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de eindstand in klasse 1A

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

Krimpen a/d IJssel 2
Shah Mata 1
Fianchetto 1
Barendr/IJ'monde 1
De IJssel 1
SOF/DZP 1
PASCAL 1
Zwijndrecht 1

rating

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1835
1895
1842
1859
1813
1891
1815
1693

13
10
8
8
7
6
4
0

34½
32
31½
28½
26½
28
25½
17½

x
2
3½
2
3½
4
3½
3

6
x
4
2½
2½
4
3
2

4½
4
x
4
4½
2½
3½
1½

6
5½
4
x
4
3
3½
1½

4½
5½
3½
4
x
3½
5
3½

4
4
5½
5
4½
x
2
3

4½
5
4½
4½
3
6
x
3

5
6
6½
6½
4½
5
5
x

individuele resultaten

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

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

6
6
7
7
7
6
6
3
6
2

5
5
3½
3½
3
2½
2
1
1
½

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

1903
1893
1926
1926
1621
1843
1753
1686
1751
1648

2120
2017
1976
1857
1706
1792
1713
1543
1514
1633

1843
1740
1976
1857
1757
1852
1836
1819
1790
1826 Topscorer.

Met slechts een enkel verliespunt een score van 83% voor zowel Justin Jacobse als Frank Visser. Vanwege een hogere tpr
werd Frank teamtopscorer van De IJssel 1 in dit seizoen. Voor beiden was hun score goed voor een plaats bij de top tien in
deze klasse. (Aad)
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loperoffer op f7
In de laatste RSB-wedstrijd van De
IJssel 1 tegen Barendrecht/IJsselmonde 1 op 20 maart j.l. sloeg Justin
Jacobse op de achtste zet toe met
een loperoffer op f7. Hieronder die partij Justin Jacobse-Pieter Kwekkeboom
met commentaar van de witspeler.
1.Pc3 Van Geet opening 1...d5 2.e4
d4 3.Pce2 e5 4.Pg3 Uitgangspositie
voor de Van Geet aanval. 4...Pf6 Deze
paardzet is een ongebruikelijke voortzetting. 5.c3 c5 6.Pf3 Ld6 7.Lc4

7...Pbd7 Het zwarte paard wil naar b6
maar blokkeert in de tussentijd de
loper op c8. Rokeren zou een logische
vervolgzet zijn: 7...0–0 8.d3=. 8.Lxf7+!
Wit kan ervoor kiezen de pion op f7 op
de schop te nemen. Als zwart dan
kiest om te rokeren is er echter geen
concrete dreiging. 8.Db3 0–0; 8.Pg5
0–0. 8...Kxf7 8...Kf8 Als zwart wegloopt staat wit een gezonde pion voor.
9.Lb3. 9.Db3+ 9.Pg5+ Een serieuze
optie, en de partij zal hierna zeker interessant worden. 9...Kg6 10.Df3 (10.h4
h5 (10...h6?? mat in 4 11.h5+ Pxh5

12.Dxh5+ Kf6 13.Df7+ Kxg5 14.Df5#)
11.0–0 Pf8 12.Db3 Dc7 13.cxd4 cxd4
14.d3 P6h7 15.Pf5 Pxg5 16.Lxg5 Le6
17.Da4 Kh7 18.Tac1 Db8 19.Dd1 Lf7)
10...Pf8. 9...Ke8 9...Kf8!? 10.Pg5 De8
11.Pe6+ wit kan indien gewenst op dit
moment eventueel eenvoudig remise
houden door herhaling van zetten
11...Kg8 12.Pd8+ Kf8 13.Pe6+ Kg8
14.Pg5+ Kf8 15.Pe6+=. 10.Pg5 10.Pf5
Deze zet zou zwart de gelegenheid
geven zijn paard naar b6 te spelen.
10...Pb6. 10...Tf8 11.Pe6 c4= 12.Da4
Als wit de pion op c4 slaat krijgt zwart
wel tegenspel, maar het activeren van
de toren op a8 blijkt lastig. 12.Dxc4
Pb6 13.Pxg7+ Kd7 14.De2 Kc7
15.cxd4 Kb8 16.P3f5 Tf7 17.a4 Df8
18.dxe5 Lxe5 19.d4 Ld6 20.Pxd6 Dxd6
21.e5 Db4+ 22.Dd2 Pfd5 23.Pe8 Pc4
24.Dxb4 Pxb4 25.0–0 Pc2 26.b3 Pxe5
27.Pd6. 12...De7?? 12...Db6 13.Dxc4
Pc5 14.Pxg7+ Kd8µ. 13.Pf5

13...Dxe6 Na 13...Df7? 14.Pxd6+ is
het drama nog groter. 14.Pxg7+ Kf7??
14...Ke7 Zo kan de zwart de pion op
c4 nog behouden. 15.Pxe6 Pb6+–

jaarprogramma de ijssel 2017
24-apr
1-mei
8-mei
13-mei
15-mei
16-mei
22-mei
29-mei
7-jun
12-jun
19-jun
26-jun

*
za
di
wo

HH-4.3
ZD-4
HH-4.4 + De IJssel V3-Moerkapelle V1
VINK Top 12
HH-4.5+halve finale k.o.beker
HIA V1-De IJssel V2
Doorgeefschaak
ZD-5 + prijsuitreiking jeugd
HH-4.6
HH-4.7 + finale k.o.-beker
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak

* meivakantie
NB data halve finale en finale k.o.-beker gewijzigd
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16.Da5 Kxe6
17.f3. 15.Pxe6+–
Kxe6 15...Pb6
Laat wit geen andere keus dan de
zwarte koning uit
de tent te lokken.
16.Pg5+ Kg6
17.Da5 d3 18.Pf3
Pxe4 19.b3 Te8
20.La3 Lc7
21.bxc4 Ld7
22.Db4 Lc6 23.c5
a5 24.Db3 Pd5
25.Ph4+ Kg7
26.f3 Pexc3
27.dxc3 Pe3 28.c4 Pc2+ 29.Kf2 e4
30.fxe4 Lxe4 31.Tae1 Pxe1 32.Txe1
Lxh2 33.Txe4 Txe4 34.Dxb7+ Kf6
35.Dxe4 Tb8 36.Pf3 d2 37.Dd4+ Kf5
38.Pxh2 Tf8 39.c6 d1D 40.Dxd1 Tf7
41.Dd2 h6 42.Pf3 a4 43.Dxh6.
16.Dxc4+ Ke7 Nu is het voor wit toch
vooral een kwestie van rustig uitspelen. Zwart is van plan de dame terug te
winnen maar kan hiervoor geen zetten
vinden. 17.De2 Een iets agressievere
optie zou zijn: 17.cxd4 exd4 18.Dxd4
Pe5+– 19.d3 Le6 20.0–0. 17...d3?
Zwart hoeft zich ook over deze pion
geen zorgen meer te maken. 18.Dxd3
Pc5 19.De2 Pfxe4 Deze paardzet
opent de e-lijn. 19...b6+– houdt de
stelling enigszins gesloten maar is
geen lange termijn oplossing 20.d3.
20.f3 Pf6 21.d4 Pcd7 22.Lg5 h6
23.Lxh6 Tg8 24.0–0–0 Tg6 25.Lf4
25.dxe5 is misschien nog sneller
25...Pxe5 26.Txd6 Kxd6+–. 25...e4
26.Lxd6+ Kxd6 27.fxe4 Kc7 28.e5
Pg4 29.h3 Pb6 30.hxg4 Lxg4 31.De4
Tag8 32.Th7+ en zwart geeft op.
(1–0). (Justin)
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mick van den berg 300 maal
achter het bord voor de ijssel
Eind 1974, op 1 november, meldde
bestaande vereniging Berkel. Weer 15
Mick van den Berg zich aan als lid van
jaar later op 13 februari 2004 werd de
De IJssel. Hij zei het Goudse Messe200 gepasseerd met de wedstrijd van
maker vaarwel en voegde zich bij zijn
De IJssel 2 tegen IJsselmonde waarin
broer Aad die al in Moordrecht
Mick aan bord 3 Stanley Brabers de
speelde. Al op 7 november maakte hij
baas was. Nummer 300 liet geen 15
deel uit van De IJssel 1 in de uitwedjaar op zich wachten, die vond plaats
strijd tegen Sliedrecht 2. Er werd met
op 21 februari van dit jaar in Papen5½-2½ verloren, maar beide Bergen,
drecht tegen PASCAL 1, een verliesAad en Mick, tekenden voor een heel
partij tegen Robin Bos.
bordpunt. Beiden zijn nu als enigen
Een totaal van 300 wedstrijden in nog
van dat team nog steeds actief voor
geen 43 jaar betekent een gemiddelde
De IJssel in de RSB-competitie. Circa
van circa 7 per seizoen. Dit is veelal
15 jaar later op 20 februari 1989
het maximum aantal wedstrijden voor
speelde Mick zijn 100e wedstrijd, een
een team in een seizoen. Mick was er
nederlaag tegen de (toen) jeugdspeler
derhalve vrijwel altijd bij en de aantal
Westphal van de inmiddels niet meer
keren dat hij, voornamelijk vanwege
De IJssel 1 De IJssel 2
Viertal 1
Totaal
promotieklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
viertalcompetitie

6
59
52
75
6

vakantie niet van de partij was, werden
gecompenseerd door invalbeurten in
een ander team.
De meeste wedstrijden werden door
hem gespeeld voor De IJssel 1 en
vonden plaats op alle RSB niveaus.
Een overzicht van de verdeling naar
teams en speelklasse:

6
59
97
130
7
1

45
55
1
1

totaal
198
101
1
300
Met een score van 52 punten bedraagt
waarna Mick met e7 alsnog won en de
de totaalscore in 300 wedstrijden 176
wedstrijd in plaats van winst voor Mespunten, 140 maal winst en 72 maal resemaker in een gelijkspel eindigde.
mise. Hiervan 110 maal winst en 55
maal remise voor De IJssel 1, 29 maal
winst en 17 maal remise voor De IJssel 2 en eenmaal winst voor De IJssel V1.
In de periode 1988 tot 2000 werd hij
zevenmaal topscorer van De IJssel 1
en daarna nog tweemaal, in 2011/12
en 2012/13, van De IJssel 2 en dat
bracht het totaal op negen maal teamtopscorer.
Wie bladert in oude edities van IJsselschaak komt zijn naam bij vele kampioenswedstrijden tegen. Van het eerste
tegen Rock 2 in 1981, toen De IJssel 1
promoveerde naar de 2e klasse, tot de
laatste tegen Erasmus 3 in 2014 bij de
Andere tegenstanders met hoge raterugkeer van De IJssel 1 naar de 1e
tings die werden geklopt waren Piet
klasse. De tegenstander met de hoogHofstee (1838) in een wedstrijd van De
ste rating die hij versloeg was met
IJssel 2 tegen Groenoord 2 in 2004 en
1859 Ton Hortensius in een wedstrijd
Bas van Driel (1839) bij Fianchetto 2
van De IJssel 2 tegen Messemaker 3
tegen De IJssel 2 in 2012. Maar ook in
op 18 januari 2008. Een curieuze wedde ratingloze jaren reeg hij divers topstrijd waarin Mick bij een 4-3 stand
pers aan het mes zoals zijn latere
voor Messemaker in een lopereindspel
teamgenoot Jan Evengroen in 1984
met pluspion voor de winst ging en
toen nog uitkomend voor Gouda Bloedaarvoor zelfs zijn loper offerde. Winst
mendaal.
zat er echter niet in, maar het remiseEen bijzonder treffen met Mick in de
aanbod werd geweigerd (!) en in onhoofdrol was de wedstrijd IJsselmonde
derstaande stelling volgde Kc8??
1 tegen De IJssel 2 op 9 november
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2007. ‘Al queda bij De IJssel?’ , aldushet verslag in IJsselschaak 77. ‘Bij het
betreden van de speelruimte ’t Zaaltje
stuitte het Moordrechtse team op de
huishond, die hen nauwlettend in het
oog hield. Wat was er loos? Kennelijk
waren de IJsselmondenaars niet gerust op de uitslag. Na een vooruitgespeelde partij was de stand 1-0 in het
voordeel van het IJsselteam. Intimidatie en mogelijk fysieke uitschakeling
van één of meer van de spelers van de
tegenstander leek het parool. Dat werd
duidelijk toen de hond teamleider Mick,
die met diverse teamleden wachtte op
de aanvang van de wedstrijd, daadwerkelijk bij ‘de ballen’ pakte. Slechts
met de nodige hulp kon hij ontzet worden.’ De IJssel 2 trok echter aan het
langste eind. En het artikel vervolgde
met ‘ Zegevierend vertokken zij naar
Moordrecht. De beschadigde Mick
werd thuis afgeleverd. Aldaar werd duidelijk dat IJsselmonde de borst nat kan
maken, vriendin Wilma gaat wellicht
acties ondernemen voor een forse
schadevergoeding.’
Een bekende uitspraak van Mick is: ‘Er
komt altijd een tweede kans’. ‘Over het
algemeen is het een misverstand dat
slechts door één fout of slechte zet
een partij wordt weggegeven. Normaliter zijn daar een foute cq slechte zet-
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ten voor nodig. Vaak is dat er echter
wel de oorzaak van dat je vervolgens
meerdere fouten gaat maken, gedemoraliseerd raakt en al snel de partij
verliest. Belangrijk is het dan ook stil te
staan bij het moment dat een foutieve
zet of blunder je in de misère brengt.
Het is dan even of alles fout gaat;
zeker als het RSB of andere belangrijke wedstrijden betreft en er (dus)
meer van afhangt. Dat moment te
boven komen is voor het vervolg van
de partij echter van groot belang. Niet
alleen omdat geprobeerd moet worden
te voorkomen dat nog meer slechte
zetten volgen, maar ook omdat de tegenstander die vanaf dat moment
denkt de winst binnen te hebben dan
vaak niet op z’n sterkst voortzet en
kwetsbaar wordt’ zo betoogde hij in
IJsselschaak 33. Ter illustratie gaf hij
hierbij onder andere zijn partij tegen
Herman Beerling in de wedstrijd De
IJssel 2 tegen SWR 2 op 11 december

1995. Op de 32e zet gaf hij in onderstaande stelling met voldoende materiaal om te kunnen winnen plotseling
zijn dame weg.

‘Eerst schaak je dan als een robot
door en probeer je de klap te verwerken, dan blijkt de tegenstander ook de

kluts kwijt en vervolgens begin je nog
kansjes te zien. Tenslotte zie je de
matcombinatie.’
32…Pf3 33. Lf3 Ld4 34. Kg2 Tf8 35.
Pd2 Lc3 36. Pb1 Db4 37.Lc6 Kd8 38.
Lc7 Kc8 39. Tf8 (1-0).
De 300 RSB-wedstrijden herbergen
ongetwijfeld nog veel meer vermeldenswaardige momenten die dit artikel
niet halen. Een overzicht van de eerste
200 wedstrijden met resultaat en tegenstander werd opgenomen in de
oorkonde die hem bij die gelegenheid
werd uitgereikt. Op de clubavond van
27 maart werd aan Mick door voorzitter Frank van de Pavoordt het vervolg
‘van 201 naar 300’ aan hem uitgereikt
en het boek Spel uit de kunst in de
kunst over Schaken en schilderkunst
in de Nederlanden van Middeleeuwen
tot heden als dank van de vereniging
voor deze bijzondere prestatie. (Aad)

de ijssel 2 promoveert met tegenzin
Niemand had er eigenlijk rekening
mee gehouden, een tweede plaats betekende automatisch promotie naar de
2e klasse. Die tweede plaats zat er
plotseling in na de uitslagen in de
voorlaatste ronde. Nummer twee
SOF/DZP 2 kreeg fors klop in Capelle
a/d IJssel en na de winst van De IJssel
tegen DWD betekende dit dat Erasmus 4 moest winnen van het al kampioen zijnde Onesimus 2. Bij verlies van
Erasmus ging de promotieplaats naar
de winnaar van het duel SOF/DZP 2
tegen De IJssel 2. Erasmus verloor
nipt en dus was de nipte winst in Oude
Tonge goed voor promotie van De IJssel 2. Niet iets waar echt naar was uitgekeken, de punten werden moeizaam
binnengehaald en na de vijfde speelronde dreigde zelfs nog degradatie.
Teamleider Rien Duine in het mailbericht waar hij de promotie meldde: ‘Volgende jaar dus afzien. Sorry, als ik het
had geweten had ik wel verloren. Maar
toch: Gefeliciteerd allemaal!’. Hieronder het verloop van het succesvolle
competitieslot.

op dreef tegen de willige dame 2
Een puntje had het tweede team op 13
februari nog nodig om ook volgend seizoen weer verzekerd te zijn van een
plaats in de 3e klasse. Dat gold eveneens voor de tegenstanders uit Dordrecht. Zij missen in hun uitwedstrijden
de dames Snikkers en dat is wel een

verzwakking. Teamleider Rien Duine
had daarop geanticipeerd met een wat
afwijkende opstelling. Hij had daarbij
gerekend op een invaller aan hun eerste bord. Dat bleek echter niet het
geval. Arie jr kreeg het daar nu zwaar.
Toch was hij niet de eerste die het onderspit dolf. Gerard miste een combinatie die een kwaliteit plus pion kostte
en verspeelde daarmee zijn aanvankelijk kansrijk spel. Een wanhoopsoffensief mocht niet meer baten.
Commentaar uit Dordrecht: ‘Mijn tegenstander speelde gewoon niet goed.
Hij zette (erg) snel en begon pas wat
meer tijd te gebruiken toen het te laat
was.’ Nadat Arie jr vervolgens het onderspit had gedolven dus een 0-2 achterstand. Dat verlies van Arie was
overigens geen makkie voor zijn tegenstander. Op de DWD website
meldde hij het volgend over zijn tegenstander en de partij: ‘Jongeman die
volgens een eerste computeranalyse
met Komodo heel vaak de juiste en
enige zet wist te vinden en het tot het
eind toe behoorlijk spannend heeft
weten te houden. In een Siciliaan
week hij al snel af en vanuit Komodo
begreep ik dat ik dat ook deed. Het
was dus zelf iets bedenken vanaf het
begin. Een kleine onnauwkeurigheid
van hem leidde tot een belegering van
zijn koningsstelling waaruit hij slechts
met kwaliteitsverlies wist te ontsnappen. Daarna toch nog een hoop zenu-
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wen en lichte tijdnood, maar uiteindelijk ging ik er toch met het punt vandoor. Een hele opluchting, dat kan ik je
er nog wel over vertellen.’ Met geen
duidelijke plusjes op de andere borden
zag het er op dat moment niet gunstig
uit. Sjaak leek, na aanvankelijk voordeel, in zwaar weer te komen toen hij
een paar pionnen verspeelde. Na een
blunder van zijn tegenstander dat een
stuk kostte zag het er echter ineens
heel wat zonniger uit. Aan het laatste
bord groeiden ook de winstkansen
voor Ad. Toch werd het eerst nog 0-3.
Aad zag zijn aanvalsoffensief gestuit
door een uitstekende verdediging en
kon vervolgens geen goed winstplan
meer vinden. Dat had zijn tegenstander, de voorzitter van DWD, wel en die
trok vervolgens aan het langste eind.
Met 3 uit 3 een waardige vervanger
voor de ontbrekende zussen. Sjaak liet
zich niet meer verrassen en haalde de
buit binnen. Dat deed ook Menno. Hij
zette opnieuw een prima partij op het
bord. Het mondde uit in een enkel toreneindspel, waaraan plotseling een
einde kwam toen zijn tegenstander
vergat zijn in staande toren te ruilen cq
weg te spelen. Ook zonder die blunder
leken de winstkansen voor Menno
echter groot. Vervolgens ook een vol
punt bij Arie aan bord 7. Dat ging lang
niet gemakkelijk. ‘Douwen en trekken’
aldus Arie. Tijdnoodproblemen speelde
zijn tegenstander uiteindelijk parten en
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na een gedwongen ruil van dame voor
twee torens hield hij het voor gezien,
stand 3-3. En daar kwam nog een punt
bij. Ad had zijn overwicht ten gelde gemaakt en ook hij won zijn partij. Bij

1
2
3
4
5
6
7
8

bekwam hem slecht. In het uitvluggeren van de stelling met loper tegen
paard bleek Rien de slimste en dus
won ook hij. (Aad)
5

De IJssel 2

1580 -

De Willige Dame 2

Arie Macdaniël jr
Menno van Dijk
Gerard vd Wouden
Aad vd Berg
Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Arie Macdaniël sr
Ad de Veld

1446
1602
1686
1547
1648
1533
1539
1641

Pieter Sandijck
1724
Pearl Uyttenhoven
1562
John Waardenburg
1502
Cor Paans
1510
Anne Meeldijk
1453
Willem Weerdesteijn
1531
Wim Platje
1353
Han van Gorkom
1634
laatste bord. Arie jr kwam met overwicht uit de opening en dat werd met
succes vervolgd. Bijna even snel werd
het 1-1 toen Gerard vergat dat zijn
dame instond en daarmee zijn goede
kansen verknoeide. De resultaten bij
de andere borden lieten langer op zich
wachten. Hier waren alleen Aad en
Menno met pionverlies in de opening
in het nadeel. Arie sr was vervolgens
de volgende met een winstpunt. Hij
had zijn tegenstander stevig in de klem
en die kon uiteindelijk stukverlies niet
voorkomen. De winst in het pionneneindspel met voor Arie ook nog een
loper liet niet lang op zich wachten.
Jammer was dat Sjaak net niet wist te
winnen. Hier gingen al vroeg in de partij veel stukken van het bord. Met wederzijds pionverlies wisselden de
kansen. Het toreneindspel leek kansrijk maar mondde toch uit in remise.
De IJssel kwam op 3½-1½ door een
mooie winst van Rien. Die profiteerde
van een openingsvalletje wat zijn tegenstander een stuk kostte. Dat voor-

0
- 1
1
- 0
0
- 1
0
- 1
1
- 0
1
- 0
1
- 0
1
- 0
deel gaf hij niet meer prijs. Met een
mat vrijwel midden op het bord werd
de partij afgesloten. Stefan tekende
daarna voor de teamwinst. Hij had vrijwel de gehele partij het beste van het
spel en profiterend van de missers van
zijn tegenstander werd de buit binnengehaald. Daarmee was de koek op
voor De IJssel. Menno was een stuk
achter gekomen en zag moedig volhouden niet beloond. Aad had enige
compensatie voor pionverlies in de
opening met een buitenspel gezet
paard maar kreeg wel te maken met
een lastige koningsaanval. Die kon
met moeite worden gepareerd en met
een speculatief pionoffer leken er zelfs
nog kansen. Zijn tegenstander had
echter goed gerekend en trok met een
mataanval het eerst aan het langste
eind. Volgens omstanders had een betere verdediging de kansen doen
keren, maar als je dat niet ziet heb je
er weinig aan. (Aad)

-

met winst in oude tonge naar
plaats twee en dus promotie
In de 3e klasse A was Onesimus 2 inmiddels ongeslagen kampioen en ook
de degradanten waren bekend, maar
bij de teams daartussen lag de score
dicht bij elkaar. Voor De IJssel 2 betekende verlies de zesde plaats en winst
de tweede plaats. Het werd het laatste
en dat betekende ook promotie naar
de 2e klasse en dat laatste had niemand zich gerealiseerd.
Voor die laatste wedstrijd moest De
IJssel op 15 maart naar Oude Tonge
waar de thuiswedstrijden van de combinatie Oostflakkee (SOF) en De
Zwarte Pion (DZP) plaatsvinden. Een
fikse trip waarbij de auto uit Gouda onderweg ook nog het spoor bijster
raakte en in het Botlekgebied verzeilde
waar zelfs de Tom-Tom geen uitweg
meer vond. Desondanks arriveerden
zij toch nog klokslag acht uur op de
plaats van bestemming.
Al snel kon het eerste bordpunt voor
De IJssel worden genoteerd aan het

1
2
3
4
5
6
7
8

Rien stond het, zoals vrijwel de gehele
partij, nog steeds gelijk. Meer dan remise leek er hier niet in te zitten. Dat
werd echter door zijn tegenstander geweigerd. Die ging voor de winst. Dat
1534

-

3

SOF/DZP 2

1560 -

De IJssel 2

1564

3½ -

4½

Leon Struijk
Cesar van Prooijen
Andre Poldervaart
Daniel Mulder
Bart Loosjes
Jan de Haan
Berend-Jan Bruggeman
Gerard vd Velde

1641
1731
1584
1559
1508
1536
1457
1462

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

1686
1648
1602
1547
1533
1539
1510
1446

1
0
1
1
½
0
0
0

0
1
0
0
½
1
1
1

-

-

de eindstand in klasse 3A

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

Onesimus 2
De IJssel 2
CSV 3
Erasmus 4
De Willige Dame 2
SOF/DZP 2
RSR Ivoren Toren 5
De Pionier 3

rating

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1643
1568
1574
1635
1587
1588
1466
1403

14
9
8
8
7
7
3
0

35½
31
37
30½
31½
29½
22
7

x
3½
3½
3½
2½
3
3½
1

4½
x
2½
7
3
3½
4
½

4½
5½
x
2
5
½
1
½

5½
1
6
x
3
5½
3½
2

5
5
3
5
x
4
1½
½

4½
4½
7½
2½
4
x
2½
½

4½
4
7
4½
6½
5½
x
2

7
7½
7½
6
7½
7½
6
x
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individuele resultaten

Rien Duine
Menno van Dijk
Arie Macdaniël sr
Arie Macdaniël jr
Ad de Veld
Gerard vd Wouden
Stefan Lipschart
Sjaak in ’t Veld
Aad vd Berg
Aad vd Meer

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

6
6
6
6
6
6
6
6
7
1

4
4
4
4
3½
3½
3½
2½
1½
½

3,3
3,7
6,3
6,3
3,3
1,3
7,3
5,5
3,9
2

1648
1602
1539
1446
1641
1686
1510
1533
1547
1384

1733
1629
1618
1614
1741
1710
1502
1499
1289
1610

1610
1557
1495
1491
1681
1710
1442
1559
1515
1610

Qua score deden zeven van de negen teamleden weinig voor elkaar onder, vier scoorden 4 punten en drie 3½ punten. Alleen bij Aad van den Berg, de enige die alle wedstrijden meespeelde, ging dit seizoen veel mis. Dankzij zijn hoogste tpr werd
Rien Duine teamtopscorer.

nog vijf kanshebbers op k.o.-beker
Na de kwartfinale, waarvan nog een
partij moet worden gespeeld, zijn er
nog vijf gegadigden voor de k.o.-beker
2017. Hans Lodeweges, Frank Visser,
Gerard van der Wouden en titelverdediger Frank van de Pavoordt of Wim
Mulder die hun kwartfinalepartij nog
moeten spelen.
De grootste kanshebber Léon Jacobse
is er niet meer bij. Hij sneuvelde in de
tweede ronde tegen Ad de Veld die
prima partij leverde. Hij veroverde het
initiatief en kluisterde zijn tegenstander
aan het bord. Die vond geen afdoende
verweer en kwam materiaal achter na
een afgedwongen ruil van dame voor
twee stukken. Een opmars van verbonden vrijpionnen zorgden vervolgens voor de definitieve ondergang.
Ook andere favorieten hadden het niet
gemakkelijk in die tweede ronde. Hans
Lodeweges was dicht bij uitschakeling
maar gered werd door de klok. Junior
Wouter Schmahl gaf Lodeweges meer
dan goed partij en kwam zelfs materiaal voor en had vervolgens de winst
binnen handbereik. Maar met voor beiden nauwelijks nog bedenktijd trok hij
door tijdsoverschrijding toch aan het
kortste eind. Het ging als volgt:
Hans Lodeweges-Wouter Schmahl
(2e ronde k.o.-beker, 2017)
1.d4 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.e4 d6
5.h3 Pbd7 6.Le3 0–0 7.Pd2 Te8 8.c3
c5 9.dxc5 Pxc5 10.Dc2 Pfd7 11.b4
Pe6 12.Pe2 Dc7 13.0–0 b6 14.e5 Tb8
15.exd6 Dxd6 16.Pe4 Dc7 17.Da4 a6
18.Tfd1 b5 19.Db3 Pb6 20.f3? Wit wil
kennelijk het loperpaar behouden,
maar Lxb6 of Pf4 lijken hier betere opties. 20...Pc4 21.Lf2 Lb7 22.Pc5?

Zwart is al in het voordeel en profiteert
ook nu optimaal. 22...Pxc5 23.Lxc5 e5
24.a4 Tbd8 25.axb5 Txd1+ 26.Txd1
axb5 27.Dc2 Lf8

28.Lxf8? Pe3! Door wit over het hoofd
gezien, zwart wint een kwaliteit.
29.Dd3 Pxd1 30.Lc5 Td8 31.Dxb5
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Hoe nu verder? De winstweg is niet
eenvoudig. Na 31…Td2 heeft wit
32.De8+. Een reële optie lijkt 31…Dc8
met als mogelijk vervolg voor wit
32.Le7 of Db6. 31..Ta8? Hier raakt
zwart de draad kwijt. De bedenktijd, of
wel het tekort aan bedenktijd, begint
een rol te spelen. 32.Dd3 Ta1 Beter
Pb2. 33.Kh2 La6? 34.c4 h5 35.Dd5
h4 36.gxh4 e4+ 37.f4 Pc3 38.Da8+
Kg7 39.Ld4+ f6 40.Lxc3 Ta2 41.Dxe4
Lxc4 42.Pd4 Dd7 43.Kg3 en zwart
overschrijdt de bedenktijd. (1–0)
Ook Frank van de Pavoordt kreeg het
niet cadeau van Aad van der Meer.
Pas ver in het eindspel lukte het hem
de zege binnen te halen. Vlotte overwinningen waren er wel voor Frank
Visser tegen Teus Boere, Gerard van
der Wouden tegen Arie Macdaniël sr
en Mick van den Berg tegen Ton van
Smirren. Zowel Wim Mulder als Stefan
Lipschart waren vrijgeloot en zij gingen
dus zonder te spelen naar de kwartfinale.
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Voor de kwartfinale zijn inmiddels drie
van de vier partijen gespeeld. Stefan
Lipschart had weinig in te brengen
tegen Frank Visser. Hij kwam een stuk
achter en werd vervolgens van het
bord geschoven. Spannender was het

in de twee andere partijen. Bij Mick
van den Berg tegen Gerard van der
Wouden bleef de strijd in evenwicht en
werd er afgesloten met remise. Dat betekende tweemaal vijf minuten snelschaken en daarin trok Gerard aan het

langste eind. In de derde partij verraste Hans Lodeweges tegenstander
Ad de Veld met een slotoffensief dat
leidde tot torenwinst. (Aad)

ook dit seizoen weer doorgeefschaak
Op 22 mei staat voor de tweede maal
doorgeefschaak op het programma bij
De IJssel. De wedstrijdleiding berust bij
Hans Lodeweges. Hij hoopt dat veel
leden van de partij zullen zijn. Navolgend nogmaals een beschrijving en 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.
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-

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)
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de ijssel V3 verspeelt koppositie
Na vier speelronden zagen de kansen
op een kampioenschap van De IJssel
V3 er bijzonder gunstig uit, maar met
twee forse nederlagen in de laatste
twee wedstrijden gingen die kansen de
mist in. Met nog de wedstrijd tegen
Moerkapelle voor de boeg is een eerste plaats nu vrijwel uitgesloten. Navolgend de wapenfeiten uit de laatste drie
wedstrijden.

optimaal profijt van papendrechtse blunders
In verband met verhindering van een
paar teamleden kon de vierde competitiewedstrijd van De IJssel V3 dankzij
medewerking van tegenstander PASCAL V1 een week eerder worden ge-

1
2
3
4

de toen ongelijke strijd. Ook Ton kreeg
al vroeg in de partij een stuk cadeau.
Een voordeel dat hij niet meer weggaf.
Arie, plaatsvervanger van de verhinderde Lotte van der Wouden, wist wel
raad met de slechte ontwikkeling van
zijn tegenstander. Het leverde hem een
pion in de plus op en na een door zijn
tegenstander gemiste combinatie ook
nog een stuk. Daarmee was het pleit
vrijwel beslecht. Na nogmaals een blunder werd de partij opgegeven. Frans
trof de enige Papendrechter die niet in
de fout ging. Die zette hem fors onder
druk, maar verdedigingswerk is Frans
wel toevertrouwd en meer dan remise
zat er voor PASCAL niet in. De eer was
er echter wel mee gered. (Aad)

PASCAL V1

1396 -

De IJssel V3

1354

½

-

3½

Michael Bijkerk
Gerrit de Jong
Theo Punt
Louis Kemper

1483
1475
1352
1279

Arie Macdaniël jr
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Frans Dubois

1446
1384
1190
1398

0
0
0
½

-

1
1
1
½

-

fors verlies tegen concurrent
onesimus V3
Winst tegen concurrent Onesimus V3
zou het kampioenschap voor De IJssel
V3 binnen handbereik brengen. Maar
daar staken de Rotterdammers een
stokje voor. Een week geleden verloor
De IJssel V2 met 1-3 van Onesimus
V2 en twee leden van dat team, toen
goed voor 1½ punt, waren ook nu van
de partij. En diezelfde score lieten zij
ook nu noteren en met ook nog de
volle winst aan de twee andere borden
betekende dat een forse nederlaag
De IJssel V3
1354 1
2
3
4

speeld in plaats van 1 februari dus op
24 januari.
Het team uit Papendrecht was evenals
De IJssel nog ongeslagen, maar had
al wel tweemaal gelijkgespeeld. Maar
‘het onverslagen team van De IJssel
was ook deze avond niet te verslaan’
meldde rapporteur Michael Bijkerk op
de website van PASCAL. ‘Helaas
maakten 3 van de 4 borden al vroeg op
de avond een blunder en was de winst
al gauw ver te zoeken voor PASCAL’.
Aad mazzelde in de opening -zijn tegenstander zag stukwinst over het
hoofd- en profiteerde op zijn beurt door
een kwaliteit buit te maken. Met secuur
spel sleepte hij daarna nog wat pionnetjes binnen en staakte zijn tegenstander

Arie Macdaniël jr
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Frans Dubois

1446
1384
1190
1398

koude douche tegen rsr ivoren
toren V4
Ondanks de forse nederlaag in de vorige ronde behoorde De IJssel V3 nog
steeds tot de koplopers. Daaraan
kwam in de voorlaatste wedstrijd tegen
RSR Ivoren Toren V4 op 24 maart een
einde. Het viertal van De IJssel had
zijn avond niet.
Ton werd zwaar onder druk gezet door
zijn tegenstander en dat kostte hem
een aantal pionnen. Na afruil van de
nodige stukken resteerden er voor bei-

-

voor het IJsselviertal.
Aanvankelijk ging het redelijk goed, alleen Arie had de nodige openingsproblemen. Die problemen kwam hij niet
te boven. Hij kwam een pion achter en
bij de afwikkeling naar een enkel toreneindspel nog een tweede. Daar wist
zijn tegenstander wel raad mee en na
eerder Sjaak in ’t Veld ging nu ook Arie
aan het mes. Ondanks wat ruimtelijk
overwicht geen winstkansen bij Aad.
Meer dan een puntendeling zat er hier
niet in. Buurman Ton, gestart met een
solide opening, ging behoorlijk in de

fout en kwam daardoor fors in materiaal achter. Met zijn verlies was de
wedstrijd al verloren. Frans ging echter
nog voor een draaglijker resultaat. Zijn
debuterende tegenstander gaf echter
prima partij. Een koningsgambiet
waarin Frans aanval en verdediging
goed op orde hield leek profijt op te leveren. Althans dat dachten sommige
omstanders. Het kwam er niet van, het
mondde uit in een enkel toreneindspel
waarin zijn tegenstander tenslotte aan
het langste eind trok. (Aad)

Onesimus V3

1313

½

-

3½

Martin Schouten
Willem van Randwijk
Marius Middendorp
Geert Scholma

1428

0
½
0
0

-

1
½
1
1

1198

den een paard, maar had Ton drie pionnen minder en viel er voor hem
geen eer meer te behalen. Arie op
bord twee had na een zware en lange
werkdag niet de creativiteit om het zijn
tegenstander moeilijk te maken. Na
wat fouten waar zijn tegenstander
goed van profiteerde hield hij het voor
gezien. De beste kansen waren voor
Aad met stukwinst in het eindspel. Na
het nodige manoeuvreerwerk kreeg hij
het enige overgebleven stuk, een
loper, op de goede plaats en kon gaan
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wandelen met zijn pionnen. Daarvan
sneuvelde er echter al snel een van en
hij besloot het toen maar op remise te
houden. Achteraf bleek dat zijn tegenstander daarmee behoorlijk geboft
had. Ook Lotte kon het niet redden.
Lang leek zij met prima spel op weg
naar een goed resultaat. In het eindspel ging het echter mis. Na een
slechte zet kreeg haar tegenstander
de kans een pion te laten promoveren
en kon zij opgeven. (AadvdM)
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1
2
3
4

RSR Ivoren Toren V4

1158 -

De IJssel V3

1350

3½ -

½

Angelo Ayala
Enze Shao
Qian Huang
Tom Kalousdian

1377
1297
1163
794

Lotte vd Wouden
Arie Macdaniël jr
Ton van Smirren
Aad vd Meer

1381
1446
1190
1384

1
1
1
½

0
0
0
½

-

-

stand 2e divisie A

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

RSR Ivoren Toren V4
PASCAL V1
De IJssel V3
Onésimus V3
Moerkapelle V1
CSV V2
Barendr/IJ'monde V1
Dordrecht V3

rating

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1118
1406
1345
1369
1340
989
1284
1291

9
8
8
7
7
5
2
2

16½
14
13
13½
11½
11½
8½
7½

x
2
½
.
2½
1
½
1

2
x
3½
1½
0
2
1
.

3½
½
x
3½
.
1
1½
1

.
2½
½
x
1
3½
1
2

1½
4

3
2
3
½
2
x
.
2

3½
3
2½
3
2½
.
x
1

3
.
3
2
3½
2
3
x

3
x
2
1½
½

erelid wim nieuwerf overleden
Op 15 december 2016 is op 90 jarige
leeftijd oud-voorzitter en erelid Wim
Nieuwerf overleden. Hij behoorde tot de
oprichters van De IJssel en vervulde
gedurende zijn lidmaatschap diverse
bestuursfuncties. Eerst twee jaar
penningmeester, daarna een jaar secretaris en vervolgens was hij van 1967 tot
1975 voorzitter. Bij zijn aftreden
werd hij benoemd tot erelid. In 1975
verhuisde hij naar Gouda en beëindigde
toen zijn lidmaatschap.

Wim Nieuwerf (l) bij de opening van de
simultaan ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan in 1973 door burgemeester
Vermaat.

40 jaar later bij de viering van het 50-jarig
betaan.

ijsselspelers niet in de prijzen in waddinxveen
Het 63e drierondentoernooi georganiseerd door WSV uit Waddinxveen op 4 maart genoot dit jaar met 80 deelnemers ruime
belangstelling. Onder die deelnemers twee IJsselspelers, Rien Duine en Wim Mulder. Beiden vielen in hun groep niet in de
prijzen. Wim werd in groep 7 met een punt derde en eenzelfde resultaat was er voor Rien in groep 9.
Toernooiwinnaar werd de deelnemer met de hoogste rating (2308), Fred Slingerland van Oestgeest ’80. De tweede plaats
was voor Moerkapellenaar Gerard van Ommeren en Jan Evengroen eindigde hier als derde.

Oplossing van ‘van de
voorzitter’
20. Pd4! cxd4? 21. Dg4+
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mogelijke forse veranderingen in bondscompetitie
Als de bondsraad daar op 17 juni mee
instemt gaat er een scheiding plaatsvinden tussen de regionale (RSB) en
landelijke (KNSB) competitie. Het belangrijkste idee achter dit plan is dat
verenigingsleden meer mogelijkheden
krijgen om competitie te spelen, zo bericht de KNSB.
In de huidige situatie is het zo dat
teams vanuit de promotieklasse van
een regionale bondscompetitie kunnen
promoveren naar de 3e klasse KNSB.
In diverse regionale bonden wordt de
promotieklasse echter niet op zaterdag
gespeeld zodat spelers na een eventu-

ele promotie geconfronteerd worden
met een andere speeldag. Ook is het
nu zo dat spelers die in een lagere regionale klasse spelen veelal alleen op
doordeweekse avonden competitie
kunnen spelen terwijl ze wellicht liever
op zaterdag zouden spelen.
Het voorstel is nu om promotie/degradatie tussen de regionale competities
en de KNSB-competitie op te heffen.
Zowel de regionale competitie als de
KNSB-competitie wordt een op zichzelf
staande competitie. Tegelijkertijd wordt
de KNSB-competitie uitgebreid (al
naar gelang de belangstelling) met een
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4e en 5e klasse (etc.).
Verenigingen hebben de vrije keuze
om teams in te schrijven voor de regionale competitie als ook voor de KNSBcompetitie. Verenigingsleden krijgen
zo ook de keuze om zich voor een zaterdag competitie (KNSB) en/of een
doordeweekse competitie (regionaal)
in te schrijven - sommige (klassen van)
regionale competities worden nu al op
weekenddagen gespeeld. Maar ze
kunnen zich natuurlijk ook voor diverse
teams en competities opgeven. Spelers die nu 3e klasse KNSB of hoger
spelen zouden zich dus ook in kunnen
gaan schrijven voor de regionale
competitie.
De leden krijgen in dit plan meer mogelijkheden om te kiezen hoe, op
welke speeldagen, en hoe vaak zij
competitie willen spelen. De KNSB zal
de competitie uitbreiden met zoveel
mogelijk klassen als er belangstelling
voor is. Daarbij wordt de indeling bepaald op niveau en zal die gericht zijn
op het zoveel mogelijk beperken van
de reisafstand. De regionale bonden
kunnen hun huidige competitie handhaven of indien zij daarvoor kiezen
experimenteren met andere competitievormen (de SBO, en ook de RSB,
heeft bijvoorbeeld al een goedlopende
viertallencompetitie). Voor regionale
bonden is het niet langer nodig om beperkingen te stellen aan speelgerechtigheid vanwege deelname in een
andere competitie.
Voorstelbaar is dat de invoering van
deze plannen consequenties heeft
voor de RSB-competitie. In welke mate
dit het geval is zal moeten blijken. Voor
deelname aan de landelijke competitie
zal een vereniging in ieder geval moeten beschikken over een speelgelegenheid bij thuiswedstrijden op
zaterdag. Bovendien moet in dat geval
rekening worden gehouden met een
deelnamekosten van, op dit moment,
60 euro. (Aad)

I J s s e l s c h a a k 11 4

podiumplaats voor menno van dijk op
notenboomtoernooi
Van 24 t/m 26 februari vond in Leiden het 77e Notenboomtoernooi plaats. Het toernooi wordt sinds 1936 georganiseerd door LSG (Leids Schaak Genootschap) ter nagedachtenis van hun in 1932 op 22 jarige leeftijd overleden
clublid Daniel Notenboom. Op dat moment behorend tot de
topspelers van Nederland.
Het weekend toernooi telde maar liefst 360 deelnemers.
Drie groepen, >2000, < 2000 en <1700 met respectievelijk
92, 104 en 115 deelnemers en daarnaast nog 12 viertalgroepen. Gespeeld worden zes partijen, een op vrijdag, drie op
zaterdag en twee op zondag. Indeling volgens Zwitserssysteem, speeltempo 90 minuten + 15 seconden per zet. Deelnemers kunnen eenmaal een bye opnemen.
Menno speelde mee in de derde groep en met viermaal
winst en tweemaal remise, waarvan een vanwege een opgenomen bye, scoorde hij vijfpunten met een TPR van 1837.
Een prima resultaat goed voor een gedeelde eerste plaats
met zes medewinnaars. De winnaars mochten met elkaar de
prijzenpot van 800 euro delen.

De prijswinnaars van groep 3 met Menno van Dijk (2e van links).

De toernooiwinst (groep 1) ging naar grootmeester Sergey
Fedorchuk uit Oekraine die op weerstandspunten de Nederlandse grootmeester Roeland Pruijssers voor bleef.

ad de veld tegen de ijssel
Sinds het begin van dit seizoen is Ad
de Veld lid van De IJssel. Daarvoor
was hij geruime tijd lid van Groenoord,
inmiddels opgegaan in Fianchetto. Uitkomend voor die vereniging trof hij
tweemaal De IJssel als tegen stander.
Allereerst op 29 oktober 2007 in Moordrecht in de wedstrijd tussen De IJssel
1 en Groenoord 2. Aan het eerste bord
trof hij toen Pim te Lintelo als tegenstander. Teamleider Ad in een verslag
over die wedstrijd: ‘De RSB-competitie
in klasse 2B kent dit jaar een vreemde
eend in de bijt. De bloeiende vereniging uit Moordrecht is onder de inspirerende voorzitter van der Wouden
binnen enkele jaren afgegleden van
bijna-KNSB-niveau naar een marginale positie in de krochten der RSB.
Na een lange reeks opeenvolgende
degradaties mogen de grootmeesters
het tij nu proberen te keren tegen
teams van het kaliber Groenoord 2. Na
twee ronden en even zo vele overwinningen lijkt het dit jaar te gaan lukken
om zich te handhaven en misschien
heel voorzichtig de weg naar boven
weer te vinden.’ En over zijn eigen
partij: ‘Absolute ster van Groenoord,

Ad de Veld.

Ad de Veld, was terecht op het eerste
bord gezet. De zo zelden optredende
de Veld ("teveel schaken is niet goed
voor me") koos al vroeg voor een afwikkeling die er kansrijker uitzag dan
hij in werkelijkheid was. Ad "ik zie toch
wel heel veel" deed weer alles goed,
maar de honderden ratingpunten verschil gaven de doorslag en voor het
eerst in ruim twee jaar mocht hij weer
eens een nederlaag begroeten. Tegenstander Pim te Lintelo sprak na afloop
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tegen omstanders van een moeiteloze
overwinning.’ De IJssel won met 6½1½ en promoveerde aan het slot van
het seizoen 2007/08 weer naar de 1e
klasse.
De tweede confrontatie was op 13 oktober 2009 in Schiedam toen De IJssel
1 na degradatie weer uitkwam in de 2e
klasse. Aan bord 2 van Groenoord 2
was ook nu Pim te Lintelo zijn tegenstander. Uit het verslag in IJsselschaak
84: Aan bord twee kreeg Pim kreeg
opnieuw te maken met Ad de Veld. In
2007 won hij gemakkelijk. Ook in deze
partij speelde bedenktijd een belangrijke rol. Pim had hier een kwaliteit veroverd en leek met enkele fraaie
aanvalszetten de winst binnen bereik
te hebben. Het kwam er niet van.Vliegende tijdnood noopte tot afruil van
veel stukken en daardoor namen de
winstkansen aanzienlijk af. Hij stuitte
vervolgens op goed verdedigingswerk
en moest met remise genoegen
nemen.’ Ook deze wedstrijd werd
door De IJssel met 6½-1½ gewonnen
en ook dat seizoen werd De IJsssel
kampioen. (Aad)
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middenmoot voor de ijssel V2
Twee teams maken in deze klasse de
dienst uit en de overigen, waaronder
De IJssel V2, doen weinig voor elkaar
onder. Dat blijkt ook uit de uitslagen.
Hieronder de resultaten uit de laatste
drie ronden.

revanche voor onesimus V2
De IJssel V2 trof in de vierde competitieronde het tweede viertal van Onesimus. Vorig seizoen nog de grote concurrent in de strijd om het kampioenschap dat toen in de laatste ronde werd
beslist met een gelijkspel in de onderlinge wedstrijd. Beide teams zijn dit sei-

1
2
3
4

zoen al kansloos voor de eerste plaats.
Met name dankzij de winst van Sjaak
werd toen het kampioenschap binnengehaald. Dezelfde tegenstander trof hij
nu weer en die was op revanche belust, zo bleek. Sjaak vond niet het
goede antwoord op de Grand Prix-variant (1.e4 c5 2.f4), zijn koningsvleugel
werd opgeblazen en hij kwam pionnen
en een kwaliteit achter. Dat zag er dus
al snel niet goed uit. Op de overige borden ging het aanvankelijk gelijk op,
maar niet meer dan dat. Al snel hield
Teus het voor gezien, meer dan remise
zat er niet in. Wouter kwam een pion-

netje achter, maar dat leek niet fataal.
Winstkansen waren er echter ook hier
niet en het remiseaanbod kon dan ook
niet worden geweigerd. Inmiddels had
Sjaak in de ongelijke strijd in het eindspel het onderspit gedolven en moest
Casper dus winnen om nog een gelijkspel te realiseren. Ook dat zat er niet
in. Zijn tegenstander kreeg het initiatief
en zette hem behoorlijk onder druk.
Casper bood nog lang tegenstand,
maar zienderogen verslechterde zijn
stelling en in de laatste minuten van
zijn bedenktijd ging ook hij ten onder.
(Aad)

De IJssel V2

1370 -

Onesimus V2

1449

1

-

3

Sjaak in 't Veld
Teus Boere
Casper de Pijper
Wouter Schmahl

1533
1425
1251
1271

Martin Schouten
Willem van Randwijk
Rob Laban
Rolf de Jong

1428

0
½
0
½

-

1
½
1
½

winstkansen tegen erasmus V2
niet benut
Met Stefan Lipschart en Aad van der
Meer als vervangers voor de verhinderde Teus Boere en Casper de Pijper
trad De IJssel V2 op 6 maart aan
tegen het tweede viertal van het Rot-

-

1475
1445

terdamse Erasmus. Ook zij behoorden, net als het IJsselviertal, niet tot de
kanshebbers voor de eerste plaats in
deze tweede divisie.
De IJssel startte met een vlotte winst
van Sjaak aan het eerste bord. ‘Op zijn
slofjes naar de winst’ meldde zijn te-

genstander. Vervolgens liet ook Wouter zijn eerste RSB winst aantekenen.
In het eindspel kwam hij twee pionnen
voor. Een daarvan marcheerde naar
de overzijde waarmee de winst werd
binnengehaald. Minder goed ging het
bij beide andere borden. Stefan had

Wij bieden u een uitgebreid
assortiment aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen.
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met een stuk voor lang de beste papieren maar verrekende zich bij een afruilactie en zag vervolgens een pion
promoveren. Mis ging het ook bij Aad.
In het pionneneindspel werd hij afgetroefd en trok zijn tegenstander aan
het langste eind. (Aad)
Stefan kon de winstkans niet verzilveren.

Erasmus V2

1291 -

De IJssel V2

Jan Bruinsma
Peter Ruimschoot
Peter Hurkmans
Harry Nefkens

1173
1227
1291
1472

In de rangschikking stonden de viertallen van De IJssel V2 en De Willige
Dame V1 na de vierde ronde op gelijke
hoogte en beiden behoorden niet tot
de kanshebbers voor de eerste plaats.
In de voorlaatste ronde op 28 maart
troffen zij elkaar in Moordrecht.
Sjaak, de topscorer van het IJsselteam, was goed op dreef. Hij zette zijn
tegenstander stevig onder druk, won
een pion en kwam zelfs een stuk voor.
Dat leek aanvankelijk tijdelijk, maar
De IJssel V2
1370 -

Sjaak in 't Veld
1533
Stefan Lipschart
1510
Wouter Schmahl
1271
Aad vd Meer
1384
Sjaak wist een penning met terugwinst
te voorkomen en bleef zo het stuk
voor. Ruim voldoende voor de winst.
Het werd 1-1 door verlies van Wouter.
Geruime tijd ging het hier gelijk op.
Een remiseaanbod werd door zijn tegenstander geweigerd, terecht zo
bleek, want hij veroverde een stuk en
had de buit daarna binnen de kortste
keren op het droge. Op de twee overige borden ging het evenwel prima
voor De IJssel. De tegenstander van
Teus offerde drie pionnen om een
loper buiten spel te zetten met ko-

0
- 1
1
- 0
0
- 1
1
- 0
ningsaanval. Die aanval werd echter
gepareerd en toen had Teus twee pionnen in de plus en daar had zijn tegenstander niets voor terug. Met ook
nog een kwetsbare koningsstelling zag
het er donker voor hem uit. Door een
goed samenwerkende dame en toren
werd hij in het eindspel uitgeteld. Casper zorgde voor het derde winstpunt.
Goed openingsspel werd beloond met
pionwinst en een uitstekende stelling.
Dat betaalde zich later uit toen hij met
een mooie combinatie een stuk en
daarmee de partij binnenhaalde. (Aad)

De Willige Dame V1

1432

3

-

1

1
2
3
4

Cor Paans
Anne Meeldijk
Piet Schuller
Fons Claessen

1510
1453
1379
1387

1
0
1
1

-

0
1
0
0

1
2
3
4

-

de willige dame V1 afgetroefd,
tweede winstpartij

Sjaak in 't Veld
Wouter Schmahl
Casper de Pijper
Teus Boere

1533
1271
1251
1425

-

1424

2

-

2

stand na de vijfde ronde

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

RSR Ivoren Toren V3
Spijkenisse V3
De IJssel V2
Sliedrecht V1
HI Ambacht V1
Onésimus V2
De Willige Dame V1
Erasmus V2

rating

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1397
1431
1378
1156
1103
1470
1402
1312

10
10
6
5*
4
4
4
3

18½
15½
11½
15
10
9
7½
9

x
.
2½
1
1
0
0
1

.
x
1
3½
1
1½
½
1

3
3
x
2
.
3
1
2

1½
½
2
x
1
0
2½
.

3
3
.
3
x
1½
3
½

4
2½
1
4
2½
x
.
1

4
3½
3
1½
1
.
x
3½

3
3
2
.
3½
3
½
x

uit ‘grote schakers en ziekelijkheid’
In 1985 schreef Jan Mulder over de
Wereldtweekamp schaken tussen Karpov en Kasparov. Deze beschouwingen werden in 2002 opgenomen in het
vierde deel van de bundel Verzameld
Sportwerk ‘Stafschopgebieden & Reserves’. Het onderstaande fragment
zal ongetwijfeld bij bezoekers van
grote toernooien, zoals Corus, een
beeld van herkenning oproepen.
‘Schakers zijn moede mensen en zien
altijd bleek, omdat ze van het analyseren laat naar bed gaan en meestal gebroken opstaan. Ik heb Kortsnoj eens
hard zien lopen (dat wil zeggen, hij liep

op een sukkeldrafje in Papendal, ter
voorbereiding van de Schaakolympiade in Israël). Hij liep onvergetelijk
mooi hard. Elk moment kon hij instorten op een heuvel of een bospaden de
camera volgde het drama op de voet.
Het lichaam van Kortsnoj waggelde zo
goed en kwaad als het ging, door de
omgeving, de kijker hield de adem in
bij deze beelden en dacht: een groot
schaker.
Langzaam maar zeker verandert het lichaam van de schaker in een vormeloze massa. Een massa die op den
duur nog slechts in staat is het fatsoen
18

te houden achter een schaakbord.
Overal elders maken mensen zich uit
de voeten, als er een schaker aankomt. Er zit behoorlijk wat vet op de
schaker van klasse. Dit, om de hersenen een zachte bedding te verschaffen. Het uiterlijk is volledig
ondergeschikt gemaakt aan het innerlijk, dat stukken belangrijker is. Hij
draagt kleren, omdat je nu eenmaal
niet naakt over straat kunt gaan, maar
interesseren doet het ‘m niet. Als er
maar een riem om de broek zit om ‘m
op te houden, want het middel kan dit
niet meer.’ (Aad)
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‘jeugdschaakactiviteiten nog onvoldoende succesvol’
Twee jaar geleden startte Casper de
Pijper met jeugdschaakactiviteiten in
Moordrecht met als doel de tanende
jeugdschaakafdeling bij De IJssel nieuw
leven in te blazen. Navolgend zijn overpeinzingen over het succes hiervan.
‘Toen ik op een ledenvergadering in
2015 heb aangekaart dat het werven
van jeugdleden tot op dat moment niet
goed verliep middels deelneming aan
de braderie, had ik al een paar gesprekken gehad met directrices van
twee lagere scholen in Moordrecht. Ik
gaf aan dat je het schaken naar de kinderen moest brengen en niet passief
achter een tafel moest zitten totdat er
bij toeval is een keer een potentiële
kandidaat aan zou schuiven. Ik had
deels gelijk omdat tot heden inderdaad
de braderie nog niets heeft opgeleverd. Ik heb dit zelf tijdens de laatste
braderieën ervaren. Misschien moet
het toch met een andere concept of
vorm. Denk bijvoorbeeld aan werving
vóór de stand in plaats van er achter.
Deels had ik ook ongelijk omdat gebleken is na een voortvarende start dit
seizoen geen nieuwe kinderen zich
hebben aangemeld. Er is iemand weggegaan en daarvoor weer iemand voor
teruggekomen, dus per saldo nul. De

lessen op alle scholen in Moordrecht
en ook op de nieuwe school in de in
aanbouw zijnde Goudse wijk Westergouwe heeft geen resultaten opgeleverd in de vorm van nieuwe
jeugdleden. Dat verwacht ik evenmin
van de lessen die op dit moment
plaatsvinden middels de stichting
Brains vanuit de gemeente Zuidplas.
Vorig jaar 24 kinderen en nul nieuwe
leden. Dit jaar 8 kinderen en zoals het
er naar uitziet geen nieuwe leden.
Zelfs privéles, welke op verzoek van
enkele kinderen plaatsvindt, houdt
misschien wel leden vast maar leidt
niet tot aanwas.
Waar ligt het aan en welke mogelijkheden blijven nog over? Wie het weet
mag zijn vinger opsteken en met een
voorstel aankomen. Mijn motivatie is er
nog en zal niet rusten voordat er 12
kinderen lid van de club geworden zijn.
Positief is de support van de ouders
van de huidige jeugdleden. Zij brengen
het op om elke week hun kroost te
brengen en op te halen. Sommige blijven ook tijdens het jeugdschaak op de
club aanwezig. Daar heb ik groot respect voor. Soms heb ik overleg met
deze ouders om te vernemen hoe hun
kind het schaken ervaart. Het is nu

eenmaal geen stoere sport en al moeilijk genoeg om de motivatie bij de kinderen vast te houden.’ (Casper)

jeugdcompetitie
Het competitiesysteem bij de jeugdcompetitie is gewijzigd. De indeling is
nu meer conform de ranglijst en dat
betekent meer onderlinge wedstrijden
tussen deelnemers in de bovenste
helft van de ranglijst en meer tussen
de deelnemers in de onderste helft van
de ranglijst. Ook de puntentelling is gewijzigd. Een goed resultaat tegen een
hoger geplaatste deelnemer levert
meer punten op dan tegen iemand die
lager op de ranglijst staat. Dat wordt
door de computer berekend. De stand
en uitslagen zijn steeds terug te vinden
op de website.
Nick gaat nog steeds met vlag en wimpel aan de leiding. Wel liet hij zich verrassen door Alivia toen hij niet goed
oplette en plotseling mat werd gezet.
De strijd om de tweede plaats gaat
tussen Luna en Alivia. De onderlinge
wedstrijd in ronde 11 werd door Luna
gewonnen, maar dankzij haar winst
tegen Nick staat zij op dit moment
nummer twee.

stand na de 13e ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Nick McPherson
Alivia Badri
Luna Twigt
David Knoop
Ioan Palsgraaf
Wouter Foeth
Carlijne Vervoort
Emma Boevèe
Noraly Badri

prt
12
11
11
12
9
7
7
11
11

Er werd ook nog een simultaanwedstrijd gespeeld tegen Neal Twigt. Alleen Ioan wist van hem te winnen. Ook
Nick had goede winstkansen, maar
moest in het eindspel toch het onder-

w
11
7
7
5
3
2
4
0
0

r
0
0
1
3
1
1
2
3
2

v
1
4
3
4
5
4
1
8
9

score
298,0
190,7
174,7
145,0
111,0
94,0
87,0
49,3
39,0

spit delven.
De laatste competitieavond vindt
plaats op 22 mei a.s. De prijsuitreiking
is op 29 mei a.s. om 19.50 uur. Daarna
zijn er nog speelavonden voor de

De jeugd in actie
op de clubavond.
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jeugd, maar is er geen competitie
meer.
De aanwezigheid van seniorleden bij
de prijsuitreiking wordt bijzonder op
prijs gesteld. (Aad)
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gerard van der wouden verrassende concurrent
van léon jacobse in de clubcompetitie
In de achterliggende periode kwam de
koppositie van Léon Jacobse niet in
gevaar. Hij verloor weliswaar van
Frank Visser maar die behoort na vier
nederlagen niet meer tot de concurrenten voor de titel. Zijn naaste belager is
nu Gerard van der Wouden die dankzij
zeges tegen Ad de Veld en Frank Visser oprukte naar plaats twee. Hij ver-

Opmars naar plaats 2.

loor wel van Frank van de Pavoordt
die met Ad de Veld en Wim Mulder tot
de kanshebbers behoort voor de derde
podiumplaats. In tegenstelling tot Ad
met ½ uit 3 was Wim met 4 uit 6 wel
goed op dreef. Sjaak in ’t Veld liet een

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

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

mooie zege tegen Frank Visser noteren en is inmiddels Hans Lodeweges
op de ranglijst gepasseerd. Na deze
kopgroep een drietal subtoppers. Aad
van den Berg die op weg lijkt naar de
titel van remisekoning, Rien Duine die
zich dankzij 5 uit 7 weer bij de eerste
tien voegde en Arie Macdaniël sr die
een paar mooie overwinningen liet
aantekenen. Vervolgens een middengroep met op plaats 12 Leen Boonstra
die met 1½ uit 7 veel terrein moest
prijsgeven. Dit in tegenstelling tot Arie
Macdaniël jr die met een topscore van
5½ uit 6 oprukte van plaats 20 naar
14. In deze groep naast Teus Boere,
Stefan Lipschart en Aad van der Meer
ook Mick van den Berg die zijn dip nog
steeds niet helemaal te boven is, maar
wel zijn eerste twee zeges in deze
competitie liet aantekenen. Met zijn
vijftig procent score handhaafde ook
Casper de Pijper zich nog net in deze
middengroep. De staartgroep wordt
aangevoerd door Frans Dubois, ook hij
boekte in deze periode een topscore
van 5½ uit 6. Wouter Schmahl was
eveneens goed op dreef en schreef
geschiedenis met zijn zege tegen Ste-

fan Lipschart met een drievoudig pionnenoffer. Neal Twigt is duidelijk ‘the
best of the rest’, maar tegen hoger geplaatste tegenstanders wil het nog niet
erg lukken. Datzelfde geldt ook voor
Peter de Jong. De andere Peter, Koolmees, kon gelukkig weer regelmatig
van de partij zijn en blijkt het schaken
nog niet verleerd. Op de onderste
plaatsten, met veel nullen, Bastiaan
Rietveld en Irina Roman.
Winnaars van de tweede en derde periodetitel: Léon Jacobse en Wim Muldder
(A), Ad de Veld en Gerard van der
Wouden (B), Sjaak in ’t Veld (2xC), Ton
van Smirren en Frans Dubois (D). (Aad)

Competitieduels 3 april.

gr

resultaten ronde 15 t/m 22

na

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

WM 1, FV 0, FP 1
FP 0, HL ½, AV 1, FV 1
GW 1, WM ½, FV 1, LJ 0
WM 0, GW 0, SV ½
LJ 0, FV 1, FP ½, LB 1, AV 1, RD ½
WM 0, LJ 1, FP 0, SV 0, GW 0
LB 0, RD 1, FV 1, AMjr ½, AV ½
LB 1, GW ½
SL ½, LB 1, AMsr ½, MB ½, RD ½, TB ½
CP 1, SL 1, SV 0, LB 1, AMsr 1, WM ½, AB ½
MB 1, AB ½, RD 0, LB 1
SV 1, AB 0, HL 0, WM 0, RD 0, AMsr 0, SL ½
MB 0, CP 1, AMjr 0, SL 0, WS 1, AB ½
PJ 1, TS 1, TB 1, MB 1, SV ½, NT 1
AB ½, RD 0, AvM 1, WS 0, TB 1, BR 1, LB ½
AMsr 0, TB 1, AB ½, AMjr 0, AvM 1
BR 1, SL 0, NT 1, WS ½, PJ 1
RD 0, TS 1, TB 0, FD 0, CK 1, IR 1, FD ½
IR 1, CP 1, NT 1, PJ 1, BR 1, CP ½

5x* 1x
2x** 2x
2x** 3x
5x*** 1x
1x 2x
3x** 1x
4x
4x** 3x
1x* 2x
1x 1x
4x* 1x
1x 1x
1x* 2x
1x 2x
1x* 1x
3x** 1x
1x* 2x
2x
2x 1x
9x
4x* 1x
1x* 3x
2x
1x
8x
1x
4x
3x

CP 0, AMjr 0, PK ½
NT 1, SL 1, AvM ½, TB 0, PK 1
FD 0, WS 0, PJ 1, IR 1, BR 1, AvM 0, AMjr 0
AMjr 0, IR 1, NT 0, BR 1, PK 1, FD 0, AvM 0, BR 1
CP 0
PK 0, AvM 0, IR 1, PJ 0, NT 0, SL 0, FD 0, PJ 0
IR 1, BR 1, IR 1, PJ 0, TS ½, WS 0
PK 0, FD 0, PJ 0, PK 0, BR 0, NT 0, CP 0

avc

gt

1x

1x

1x

club
rating
1860
1766
1742
1730
1713
1686
1674
1725
1626
1615
1592
1549
1493
1519
1459
1478
1378
1390
1331
1430
1311
1258
1232
1131
1300
975
1157
931

na=afwezig (* inclusief bye voor k.o.-bekercompetitie en inhalen ZD), avc=afwezig ivm RSB wedstrijden, gt=geen tegenstander.
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waarde
cijfer
83
73
71
69
68
65
64
69
60
59
58
54
50
52
48
49
43
44
41
46
39
37
35
31
39
25
32
24

totaal
1186
1113
1027
1013
1004
979
966
964
921
881
830
783
765
754
734
671
650
644
571
569
555
541
458
410
396
368
345
288
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het drie pionnenoffer van wouter schmahl
In de partij voor de clubcompetitie van
Wouter Schmahl (wit) tegen Stefan
Lipschart (zwart) op 20 februari kwam
een niet alledaagse variant van het
aangenomen koningsgambiet op het
bord, het 3-pionnen gambiet van de
Cunninghamverdediging. De database
van New In Chess meldt 88 partijen.
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 Le7 4.Lc4
Lh4+ 5.g3 fxg3 6.0-0 In de database
speelden verreweg de meeste witspelers hier Kf1. 6…..gxh2+ 7.Kh1

In de database was er hier een duidelijke voorkeur voor 7….d5. In enkele
gevallen koos men voor 7…Ph6. Ook
Fritz vond 7…d5 de beste voortzetting.
De zet van Stefan 7…d6? was bij Fritz
na Lg3 en f5 vierde keus. 8.Lxf7+
Kf8? Na 8…Kxf7 geeft Fritz hier nog
gelijkspel. Bijvoorbeeld 8...Kxf7 9.Pg5+
Ke8 10.Dh5+ g6 11.Dxh4 Pf6. Ook na
8…Kd7 is er geen voordeel voor wit.
Wouter had met 9.Pxh4 Dxh4 10.Le6+
Pf6 11.Lxc8 zijn voordeel kunnen verzilveren. Hij speelde echter 9.d4? Nu
had Stefan de partij weer in evenwicht
kunnen brengen als hij 9...Kxf7 had
gespeeld. Zowel na Pe5+, Pg5+ als
Pxh4 heeft wit geen duidelijk voordeel
meer. Bijvoorbeeld: 10.Pe5+ (10.Pg5+
Ke8 11.Pf7 De7:10.Pxh4 Pf6 11.Lg5
Pbd7) 10...Ke8 11.Dh5+ g6 12.Pxg6
hxg6 13.Dxg6. Dat was echter niet het
geval na 9...Lg4? Na 10.Ld5 is er nu
weer een duidelijke plus voor wit. Die
was er echter niet na 10.Lh5?
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Zwart kon hier alsnog gelijkspel op het
bord krijgen met 10...Lxh5 11.Pg5+
(11.Ph4+ Lf7 12.Df3 Pf6) 11…Pf6
12.Dxh5 Lxg5 13.Lxg5 De8. Ook na
11.Lg5 is er geen voordeel meer voor
wit. Maar dat werd niet gespeeld. Er
volgde 10...Lxf3+?? en toen was het
gedaan. 11.Dxf3+ Pf6 12.e5 dxe5
13.dxe5 Ke7? 14.exf6+ gxf6 15.De4+
Kf8 16.Lh6+ en mat in twee (1–0).
Al met al een linke variant waarin je
goed de weg moet weten. In plaats
van 3…Le7 zijn er echter meerdere alternatieven zoals, g5, d5 of Pf6. (Aad)

I J s s e l s c h a a k 11 4

de ijssel V1 kampioen!!!
Het was een wat vreemde competitie
dit seizoen voor het eerste viertal van
De IJssel. Ingedeeld in een groep van
vier, dus met een dubbele wedstrijd
tegen de drie concurrenten, waarvan
er een eigenlijk een klasse lager behoorde te spelen. Voorts kreeg het

team ook nog eens twee punten in
mindering voor het niet (compleet) opkomen in de tweede wedstrijd. Uiteindelijk werden buiten die twee punten
tien van de twaalf punten binnengehaald, vier overwinningen en tweemaal
een gelijkspel. Een prima resultaat

voor het team bestaande uit Léon Jacobse, Hans Lodeweges, Wm Mulder,
Frank van de Pavoordt en Gerard van
der Wouden.
Hieronder het wel en wee van de laatste drie wedstrijden.

De kampioenen (vlnr) Léon, Hans,
Wim en Frank tijdens de laatste
wedstrijd.

En de ditmaal niet meespelende
topscorer Gererad.

koppositie verspeelt tegen rsr
ivoren toren V2
De eerste wedstrijd tegen het viertal
van RSR Ivoren Toren werd met grote
cijfers gewonnen, en een herhaling
hiervan was dan ook op 17 februari het
streven bij de uitwedstrijd. Al vroeg op
de avond bleek dat dit een pittige opdracht was. Gerard werd slachtoffer
van zijn eigen vlotte spel en kwam onnodig een pionnetje achter in een toreneindspel. In zijn gedachten telde hij
al een verliespunt, maar hij wist zich
goed te herpakken en remise te houden. Op dat moment hadden zowel
Hans en Frank net hun remiseaanbod
geweigerd zien worden. Bij Hans gingen de zware stukken in hoog tempo

van het bord waarna er een eindspel
overbleef met voor allebei twee paarden en een serie pionnen. Wit wilde
meer dan remise, maar Hans speelde
het eindspel zorgvuldiger. Toen was
het de beurt aan de tegenstander om
remise aan bieden. Vooral gezien de
dreigende tijdnood voor Hans, nam hij
dit maar aan. Kort daarna haalde Léon
de eerste overwinning binnen. Na een
aanval waarbij zwart moeite had om
het juiste plan te vinden duwden de
witte pionnen alle stukken terug naar
de achterste rijen. Na het openbreken
van de stelling ging er een kwaliteit
verloren en de partij werd besloten met
het vallen van de vlag. Frank speelde
tot het einde van de avond met een vol

bord, maar had eigenlijk liever al veel
vroeger met remise klaar willen zijn.
Zwart wilde meer en begon een agressieve koningsaanval. Daarbij won hij
een stuk, maar in tijdnood werd dit
weer teruggegeven. Met inmiddels
twee pionnen achterstand zag het er
nog steeds niet goed uit en Frank besloot zijn toren de offeren in de hoop
op eeuwig schaak. Ook dit zat er echter niet in en dat was het moment om
op te geven. De teamcaptain na afloop: ‘Dankzij onze strafpunten zorgt
dit gelijkspel er voor dat we als team
niet langer aan kop staan, maar met
nog twee wedstrijden te spelen hebben we wel alles nog in eigen hand’.

(Léon)
RSR Ivoren Toren V2

1764 -

De IJssel V1

1802

2

-

2

1
2

Dick Straathof
Arend Bongers

1822 1859 -

Léon Jacobse
Hans Lodeweges

1926
1843

0
½

-

1
½

3
1
4
½

Paul Dekker
Frank vd Pavoordt
Wouter Scheffer
Gerard vd Wouden
-

1797
1753
0
1579
1686
½

Nieuwerkerk a/d IJssel kreeg ook ditmaal klop. Door een onoplettendheid
bij de inschrijving, de gemiddelde
teamrating was met 1503 net te hoog
voor de tweede divisie, is het Nieuwerkerkse team is bij toeval in de eerste
divisie beland. Ook de inzet van twee
nieuwe spelers aan bord 1 en 3 mocht
niet baten.
Gerard liet al snel het eerste punt noteren. Hij won een stuk in de opening
en daar kon zijn tegenstander met
eveneens agressief openingsspel niet

winst tegen nieuwerk a/d ijssel
V1 en nog steeds kampioenskansen

De IJssel V1 behield op 13 maart de
kans op het kampioenschap in de eerste divisie B van de viertallencompetitie. Het nog puntloze team van
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tegen op. Al snel daarna na een vlotte
overwinning van Frank was het 2-0.
Minder gemakkelijk ging het aan de
andere twee borden. Wim kwam bij
een koningsaanval zwaar onder druk
te staan. Hij vond echter de juiste zet
om alsnog af te wikkelen naar remise.
Hans stuitte op een goede verdediging
en het lukte hem niet die te slechten.
Met de teamwinst al binnen boord
hield hij het met een puntendeling voor
gezien.
Drie dagen later verloor het team van
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Onesimus van RSR Ivoren Toren en daardoor kwam De IJssel weer op kop en was een gelijkspel in de onderlinge wedstrijd
op 3 april in Moordrecht voldoende voor het kampioenschap. (Aad)
De IJssel V1
1751 - Nieuwerkerk a/d IJssel V1 1543
3
- 1
1
2

Hans Lodeweges
Frank vd Pavoordt

1843 1753 -

Han Everaars
Joost Molenaar

3
½
4
1

Wim Mulder
Ben Balm
Gerard vd Wouden
Hans Dijkers
-

1721
1494
½
1686
1389
0

dat lukte net niet maar het was kantje
boord.
De Rotterdammers kwamen natuurlijk
om te winnen, dat bleek ook uit de opstelling met de eerste bordspeler van
Onesimus 1 voor het eerst in deze
viertallencompetitie aan het kopbord.
Daar had Léon zijn handen aan vol.
Zijn tegenstander had zijn huiswerk
goed gedaan en trok in een scherpe
openingsvariant aan het langste eind.
Na 15 zetten had hij het punt binnen.
Het tweede voor Onesimus, want eerder al had Wim zijn kansen verspeeld
door zijn dame cadeau te doen in een
stelling die ogenschijnlijk wel kansen
bood. Het kampioenschap hing toen
aan een zijden draadje, bij zowel Hans
en Frank waren er geen duidelijke
winstkansen. Toch kwamen die er ge-

na gelijkspel tegen onesimus
kan de vlag in top

Met een 2-2 resultaat tegen concurrent
Onesimus V1 veroverde De IJssel V1
op 3 april het kampioenschap in de 1e
divisie B van de RSB viertallencompetitie. Het team van De IJssel had weliswaar drie punten voorsprong, maar
vanwege de reglementaire aftrek van
twee punten eerder dit seizoen bedroeg de voorsprong slechts een enkel
punt op het viertal van Onesimus. De
tegenstanders moesten dus winnen,

1670
1619

½
1

-

½
0

Hans op weg naar de winst en het
kampioenschap.

lukkig wel. Frank kon in een lastig
eindspel met veel pionnen en elk drie
lichte stukken profiteren van een fout
van zijn tegenstander en won toen gemakkelijk. Ook bij Hans ging het

steeds beter. Een schijnoffer leverde hem twee pionnen op en daarmee was het verzet van zijn tegenstander gebroken. In
de slotfase kwam er nog een derde pion bij en was het een gelopen koers. (Aad)
De IJssel V1
1811 - Onesimus V1
1785
2
- 2
1
2
3
4

Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Wim Mulder
Frank vd Pavoordt

1926
1843
1721
1753

-

Anton Molenaar
Clement van Eijsden
Harm den Oude
Marcel vd Linden

1874
1821
1745
1699

0
1
0
1

-

1
0
1
0

eindstand 1e divisie B

1
2
3
4

De IJssel V1
Onesimus V1
RSR Ivoren Toren V2
Nieuwerkerk a/d IJssel V1

rating

mp

bp

1

1

2

2

3

3

4

4

1766
1774
1759
1511

8*
7
6
1

16½
12½
12½
6½

x
1
½
1

x
2
2
1

3
x
1½
1½

2
x
2½
1

3½
2½
x
0

2
1½
x
2

3
2½
4
x

3
3
2
x

* Reglementaire aftrek van 2 punten vanwege onvolledige opkomst.

individuele resultaten

Gerard vd Wouden
Frank vd Pavoordt
Hans Lodeweges
Wim Mulder
Léon Jacobse
Ad de Veld
Leen Boonstra
Rien Duine

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

4
5
4
4
4
1
½
½

3½
3½
3
2½
2
1
1
1

4,0
2,6
1,5
3,0
1,0
3,0
2,0
4,0

1686
1753
1843
1721
1926
1641
1621
1648

1882
1901
1995
1697
1806
2499
1679
1315

1553
1752
1802
1606
1806
1699
1679
1315

Mooie scores voor alle teamleden en ook de invallers droegen hun steentje bij. Met een bijna honderd procent score in zijn
vier wedstrijden werd Gerard van der Wouden teamtopscorer.
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het panc vink top 12-toernooi
De 22e editie van het Zuidplas Top 12toernooi, dat vanaf heden ter nagedachtenis aan de overleden
oud-voorzitter en erelid van De IJssel
het PANC VINK Top 12-toernooi heet,
vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 mei
in De Zespunt in Moordrecht.
Om 10.30 uur na de opening door wethouder Rik van Woudenberg van de
gemeente Zuidplas starten de invitatieen kandidatengroep. Vanaf 13.00 uur
beginnen ook de andere groepen, de
vierkamp tussen de viertallen van de
Zuidplasverenigingen, een jeugd- en
juniorengroep en de groep met de familieleden van de sponsor, de VINK
groep. De prijsuitreiking zal naar verwachting rond 17.00 uur plaatsvinden.
De deelnemers aan de invitatiegroep
zijn inmiddels bekend. Normaliter bestaat het deelnemersveld uit de titelverdediger, de vier clubkampioenen,
de winnaar van de kandidatengroep
van het voorgaande jaar, de rapidkampioen van De IJssel aangevuld met de

beschikbare schakers met de op dit
moment hoogste rating in het Zuidplasgebied.
Een aantal in aanmerking komende
deelnemers kon om uiteenlopende redenen niet van de partij zijn.
Na het afvallen van de clubkampioenen Hugo van Elteren (Moerkapelle),
Leon Willemen (SVN) en Eduard Philipse (WSV), de winnaar van de kandidatengroep 2016 Cees Klein (SVN)
en, op basis van rating, Gerard Nieuwenkamp uit Nieuwerkerk a/d IJssel,
Dick Bac (Moerkapelle) en Wim Hennink (WSV) leidde dit tot het volgende
deelnemersveld: de bij Messemaker
1847 spelende Henk-Jan Evengroen
en Jan Evengroen uit Moordrecht,
Jesse van Elteren, Gerard van Ommeren en Wouter Vroegindeweij van
Moerkapelle, Wilfried Graveland, Rob
Hoogland en Tjerk Tinga van SVN,
Léon Jacobse, Pim te Lintelo en Frank
Visser van De IJssel en Ronald Dannis
van WSV.
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De deelnemers aan de kandidatengroep en de verenigingsvierkamp worden door de verenigingen aangewezen
en zijn op dit moment nog niet bekend.
De deelnemers aan de jeugdgroep
worden in overleg met de jeugdleiders
geselecteerd. (Aad)

evengroenen favoriet in de 52e strijd om de
zilveren dame
Sinds 1966 wordt er bij De IJssel gestreden om de Zilveren Dame. Dit jaar
dus de 52e editie. Gedurende zes
speelronden spelen de deelnemers in
twee groepen minimatches bestaande
uit drie partijen met verschillende
speelduur t.w. 60, 20 en 5 minuten. Bij
winst beloond met respectievelijk 4, 3
en 2 punten. Na de derde ronde strijden de acht hoogst geplaatsten in
groep A om de Zilveren Dame trofee.
De overigen spelen met de deelnemers
uit groep B om de Hoekveldtrofee.
Het toernooi ging van start met 36
deelnemers. De helft hiervan, met de
hoogste ratings, kwam uit in groep A
met als favorieten achtvoudig winnaar
Jan Evengroen en vijfvoudig winnaar
en tevens titelverdediger Henk-Jan
Evengroen, beiden spelend bij de
Goudse schaakvereniging Messemaker 1847. Hun grootste concurrenten
zijn Moerkapelenaar Dick Bac en de
clubkampioen van De IJssel Léon Jacobse. Zij zijn geplaatst en konden elkaar de eerste drie ronden niet treffen.
In de eerste ronde in groep A driemaal
een 9-0 voor drie van de vier favorieten. Jan Evengroen stuitte op stevig
verzet van Barry de Graaf, een tegen-

stander met een schaakverleden in
Rotterdam, maar wist de klus toch
zonder puntverlies te klaren. Ook Dick
Bac en Henk-Jan Evengroen verspeelden tegen respectievelijk Leen Boonstra en Justin Jacobse geen puntje.
Dat was wel het geval voor Léon Jacobse die tegen Ad de Veld de uurpartij afsloot met remise en daarmee twee
punten moest inleveren. Een goede
start was er ook voor Gerard van der
Wouden met een 7½-1½ tegen Aad
van den Berg. Een halfje meer verlies
was er voor Wim Mulder met een 6-3
tegen jeugdspeler Jie-Ren Tjin A Lie
uit Voorburg die ondanks zijn rating
voor deelname in groep A had gekozen. Zijn vader Ike Tjin A Lie dolf met
2½-5½ het onderspit tegen Frank van
de Pavoordt. Spannend was het treffen tussen Frank Visser en Hans Lodeweges. De uurpartij ging naar
Lodeweges, maar Frank was de beste
bij het snellere werk en won dus met
5-4. Vredelievend ging het toe bij Mick
van den Berg tegen Rien Duine, hier
werden alle partijen remise.
Ook in de tweede ronde lieten de favorieten geen steken vallen. Het ratingsurplus van de Evengroenen
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manifesteerde zich ook in de resultaten. Gerard van der Wouden gaf HenkJan Evengroen goed partij, maar
verloor desondanks met 9-0. Dat was
ook het resultaat bij Wim Mulder die
tegen Jan Evengroen kansloos ten
onder ging. Léon Jacobse trof in Frank
Visser een tegenstander van ongeveer
gelijke sterkte. Na veel denkwerk echter toch ook voor hem een 8-1 zege.
Alleen bij het snelschaak werden de
punten gedeeld. Een 4-5 nederlaag
was er wel voor de nummer vier bij de
favorieten Dick Bac. Na remise in de
uurpartij verloor hij tegen Frank van de
Pavoordt de rapidpartij van 20 minuten
en kon dat met een nipte winst bij het
snelschaak niet meer goedmaken. Een
snelle winst was er voor Justin Jacobse, na de 0-9 in de eerste ronde nu
een 9-0. Tegenstander Leen Boonstra
trof het niet met zijn tegenstanders in
de eerste twee ronden. Ad de Veld kon
tegen Aad van den Berg alleen de uurpartij niet winnen en sloot af met 7-2.
Hans Lodeweges won tegen Mick van
den Berg de rapidpartij en met twee
remises betekende dit een 6-3 zege.
De Voorburgse jeugdspeler Jie-Ren
Tjin A Lie was tegen Barry de Graaf de
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beste in het snellere werk en won dus
met 5-4. Die uitslag was er ook voor zijn
vader Ike tegen Rien Duine. Hier gaf de
winst in de rapidpartij de doorslag.
Na de derde ronde is vrijwel zeker
welke acht deelnemers gaan strijden
om de toernooiwinst. Sommige deelnemers moesten daar nog flink voor aan
de bak. Dat gold niet voor Henk-Jan en
Jan Evengroen. Beiden waren daar met
hun honderd procent score in de eerste
twee ronden al zeker van. Die honderd
procent score bleef voor Henk-Jan ook
in deze derde ronde overeind met een
9-0 tegen Hans Lodeweges. Jan moet
nog in actie komen. Zijn wedstrijd tegen
Frank van de Pavoordt staat nog op het
programma. Ook Léon Jacobse had
nog maar weinig punten nodig. Die

moesten wel worden binnengehaald in
zijn duel tegen zijn broer Justin die op
zijn beurt zeker moest winnen. Dat gebeurde ook, met winst in uurpartij en
het snelschaak zegevierde hij met 6-3.
Dick Bac, de vierde geplaatste deelnemer, haalde de finale maar op het nippertje. Tegen Ad de Veld had hij het
zwaar te verduren, verlies in de uurpartij en twee nipte remises in de overige
partijen zorgden voor een 6½-2½ eindresultaat in het voordeel van Ad. Voor
beiden voldoende voor een plaats bij de
laatste acht. Een finaleplaats was er
eveneens voor Rien Duine, na een
maximale 9-0 score tegen Jie-Ren Tjin
A Lie, en voor Gerard van de Wouden
met een 7½-1½ tegen Ike Tjin A Lie.
Door deze resultaten bleek de 9-0 van

Frank Visser tegen Barry de Graaf net
niet voldoende. Hij kwam net als Gerard en Justin op een totaal van 15 punten, maar zijn score in de uurpartijen
was in zijn nadeel. Ook Wim Mulder
miste de finalegroep. Hij won weliswaar
met 6-3 van Mick van den Berg, maar
het verlies van de 20 minutenpartij
deed hem de das om. De enige wedstrijd die voor de top acht niet meer van
belang was, was die tussen Aad van
den Berg en Leen Boonstra. Na remise
in de uurpartij en winst in beide ander
partijen zegevierde Aad hier met 7-2.
De enige die de huidige rangschikking
nog kan verstoren is Frank van de Pavoordt. Die heeft daarvoor dan wel minimaal een gelijkspel met remise in de
uurpartij nodig tegen Jan Evengroen.

Stand in groep A na de derde ronde:

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18

Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen *
Léon Jacobse
Rien Duine
Ad de Veld
Dick Bac
Justin Jacobse
Gerard vd Wouden
Frank Visser
Wim Mulder
Frank vd Pavoordt *
Aad vd Berg
Mick vd Berg
Hans Lodeweges
Ike Tjin A Lien
Jie-Ren Tjin A Lie
Barry de Graaf
Leen Boonstra

60
min
12
8
6
8
8
6
8
8
4
8
6
4
4
6
2
0
4
2

20
min
9
6
9
4½
4½
4½
3
3
6
0
4½
4½
4½
3
6
6
0
0

5
min
6
4
3
5
3
5
4
4
5
4
0
2
2
1
2
2
0
0

Totaal
27
18
18
17½
15½
15½
15
15
15
12
10½
10½
10½
10
10
8
4
2

Ruime belangstelling, dus een goed gevulde
speelzaal.

* Score na twee ronden.
In groep B in de eerste ronde driemaal een 9-0, voor Arie Macdaniël sr
tegen Ton van Smirren, voor Stefan
Lipschart tegen Frank Penders en voor
Sjaak in ’t Veld tegen Bastiaan Rietveld. Ook Arie Macdaniël jr scoorde
negen punten. Hij won de rapiddriekamp tegen Aad van der Meer en
Peter Koolmees met een honderd procent score. Casper de Pijper verloor
tegen Neal Twigt alleen het snelschaak en won dus met 7-2. Bij Teus
Boere tegen Jan Blok van Moerkapelle
won Jan met 5½-3½ dankzij winst bij
het snelschaak. Beide andere partijen
eindigden in remise.
In de tweede ronde behield Arie Macdaniël sr zijn koppositie. Daarvoor
moest hij wel flink aan de bak. Tegenstander Stefan Lipschart dolf alleen in
de rapidpartij het onderspit. Sjaak in ’t
Veld klopte in een spannende uurpartij
Arie Macdaniël jr, maar bij het snellere
werk was zijn tegenstander de sterkste

en die won dus met 5-4. Casper de Pijper kon niet op tegen Jan Blok. Hier
werd het 9-0 voor de man uit Moerkapelle. Die uitslag werd eveneens genoteerd voor Teus Boere tegen Aad van
der Meer en voor Frank Penders tegen
Ton van Smirren. Een 6-3 winst was er
voor Casper Kouwenhoven tegen
Frans Dubois. Hij won de uurpartij en
beide andere partijen eindigden in remise. Neal Twigt was Nanne Uitenbroek de baas bij het snellere werk en
dat betekende 5-4 winst. Een rapiddriekamp tussen Bastiaan Rietveld,
Peter de Jong en Peter Koolmees eindigde onbeslist. Zij wonnen alle drie
tweemaal.
In groep B ging het in de derde ronde
om een goede uitgangspositie voor de
laatste drie ronden om de Hoekveldtrofee waarna deze groep wordt aangevuld met de afvallers uit de eerste
groep. Arie Macdaniël sr verspeelde
met alleen winst in de 20 minutenpartij
25

zijn koppositie door een 6-3 nederlaag
tegen Jan Blok. Die kwam echter niet
aan de leiding, die ging naar Arie Macdanël jr na een 9-0 tegen Teus Boere.
Een prima score was er ook voor Stefan Lipschart tegen Sjaak in ’t Veld met
winst in de uurpartij en remise in beide
anderen, 6½-2½ dus. Met een 9-0
tegen Peter de Jong rukte Neal Twigt
op naar de vijfde plaats. Goede zaken
deden Casper de Pijper, 7-2 tegen
Frank Penders, Frans Dubois, met
eveneens een 7-2 tegen Peter Koolmees en Nanne Uitenbroek met een
6½-2½ winst tegen Aad van der Meer.
Een rapiddriekamp tussen Bastiaan
Rietveld, Ton van Smirren en Wouter
Schmahl werd overtuigend gewonnen
door Wouter. Met slechts een enkele
verliespartij tegen Bastiaan scoorde hij
7 punten. Ton won op zijn beurt tweemaal van Bastiaan, goed voor 4 punten, en Bastiaan verdiende met zijn
ene winstpartij 2 punten. (Aad)
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Stand in groep B na de derde ronde:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Arie Macdaniël jr
Jan Blok
Stefan Lipschart
Arie Macdaniël sr
Neal Twigt
Sjaak in 't Veld
Casper de Pijper
Nanne Uitenbroek
Teus Boere
Frans Dubois
Frank Penders
Wouter Schmahl
Casper Kouwenhoven
Aad vd Meer
Bastiaan Rietveld
Peter Koolmees
Peter de Jong
Ton van Smirren

60
min
4
10
10
6
4
8
8
8
6
4
4
4
0
0
0
0
0

uit de media
In de derde ronde om de Europa Cup voor clubteams in Novi Sad kwam bij de partij tussen Aronian uitkomend voor Padova en Rapport van Sveti
Nikolaj Srpski navolgende stelling op het bord:

Hier speelde Rapport 27…Th1+! Een perfecte
kandidaat voor de zet van het jaar 2016 vond de
redactie van NIC. Aandachtige lezers hebben
deze zet ongetwijfeld eveneens opgemerkt in het
decembernummer van Schaakmagazine. Na 27…
Lxd4 28.exd4 verliest zwart niet alleen een kwaliteit, maar vanwege de dreiging Lxg5 nog een
stuk. 28.Kxh1 Na 28.Pxh1? wint 28…Pf3+
29.Dxf3 Txh3 28…Lxd4 29.f3 De pointe van het
torenoffer. Na 29.exd4 Dh4+ wint zwart een
tempo en na 30.Kg1 is Pg4 dan winnend. Een
mogelijkheid die zowel in NIC als Schaakmagazine niet wordt genoemd is 29.Kg1, maar ook dan
heeft zwart de beste papieren. Volledigheidshalve
het vervolg. 29...Lb6 30.Pe4 Dh5+ 31.Kg1 Lc7
32.Kf2 Dh2 33.Ke1 Td8 34.Ld2 Pd3+ 35.Kd1
De5 36.g4 Db5 37.Dg2 Pb2+ 38.Kc2 Pc4 39.Lc1
Td5 40.g5 Pa5 41.Ld2 Dd3+ (0-1)
Op 19 januari kwam in de Nederlandse bioscopen
de documentaire MAGNUS in roulatie, uitgebracht
door September Film. Een film die laat zien hoe
het schaakgenie opgroeide en wereldwijd bekend
werd als de Mozart van het Schaken. In het AD

20
min
15
4½
4½
9
6
4½
6
1½
4½
4½
3
7
1½
6
6½
4½
4½
4

5
min
4
6
4
3
6
3
0
1
2
1
4

afw

2
2
4
4

1
1
0
2
0
0

2

Totaal
23
20½
18½
18
16
15½
14
12½
12½
11½
11
11
10½
7
6½
6½
6½
4

een recensie van Ab Zigt: ‘Mythische kracht van
Noorse schaakgod Magnus Carlsen. Niemand
kan zo mooi lijden als de Noorse schaakkampioen. Zijn gezicht vertoont grimassen alsof hij op
sterven na dood is. Hij lijkt een nederlaag te ervaren als een straf van God. Waarschijnlijk omdat hij
zo zelden verliest’. Een hoogtepunt vindt hij de
verslagen van de wk match tegen Anand, een
krachtmeting van mythische proporties.
In de documentaire wordt er, volgens Hans Ree in
het NRC (21/1) de nadruk op gelegd dat zijn tegenstander Anand de man is die op computeranalyses vertrouwt, en Magnus niet. De held denkt
zelf. Het is waarschijnlijk wel waar dat Carlsen
minder met de computer doet dan veel van zijn
collega’s, maar je moet er wel bij bedenken dat
zijn secondanten vrijwel met hun laptops vergroeid zijn. Door hen profiteert ook Carlsen van
de zegeningen van de schaakcomputer, die niet
gering zijn. Ree vond de film mooi en vaak zelfs
ontroerend, meldde hij een week later. ‘De nietschakers die ik sprak vonden dat ook. De film lijkt
vooral bedoeld voor niet-schakers, maar dat mag
schakers niet afschrikken. Alleen die ‘Mozart van
het schaken’ waar je steeds over hoorde, daar
krijgen we wel eens genoeg van.’
‘Schaker van nu is saai. Waar zijn de excentriekelingen van weleer?’ schreef schrijver/publicist
Mohammed Benzakour in het NRC van 23/1. ‘De
grootmeesters van weleer waren excentrieke bollebozen, wars van sociale etiquette en maatschappelijke conventies – zowel op als naast het
schaakbord. De huidige schakers zijn normale
knullen, zonder dwarse statements. Het topschaak infantiliseert’, constateert hij. ‘Schaak is
een uitzonderlijk spel. Daarom hebben uitzonderlijke grootmeesters – anders dan bijvoorbeeld
voetbalvedettes – in hun hele manifestatie iets uitzonderlijks. Geeft balmagiër Messi een interview,
dan verwacht ik niks bijzonders. Zijn toverkunsten
beperken zich tot strikt binnen de lijnen, en dat is
mooi genoeg. Maar voetbal is geen schaak. Van
een uitzonderlijke grootmeester mag je ook als
persoon iets uitzonderlijks verwachten. De bekoorlijkheid van de zuiver meetkundige patronen
van 64 velden, de betovering van de edele maat;
in het schaakbrein openbaart zich de fantastische,
woeste, geheimzinnige geest. Die geest draagt de
schaker altijd met zich mee, ook buiten de speelzaal. Geen toeval dat veel oude schaakiconen ex-
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centrieke bollebozen waren die zich weinig aantrokken van sociale etiquette en maatschappelijke
conventies. De conventie is de jas van de middelmaat en die past een genie domweg niet. Denk
aan Tal, de Letse duivelskunstenaar, die tijdens
elk potje meer sigaretten pafte dan het aantal
stukken. Hij zei eens dat die rookslierten zijn lijntjes waren met de demonen. Denk aan Morphy,
de even romantische als legendarische grondlegger van het moderne schaak, briljant advocaat die
in oude vodden rondliep en in zichzelf praatte; zijn
leven eindigde in een zenuwinrichting. Denk aan
Fischer, die niet alleen alle toppers van zijn tijd tot
wanhoop dreef, maar ook alle organisatoren door
tijdens toernooien eisen te stellen die toen voor
dwaas doorgingen maar nu gemeengoed zijn. En
Kasparov, het Russische enfant terrible, eerst in
oorlog met de Wereldschaakbond en later met
Poetin en het hele Kremlin. En wie herinnert zich
nog Capablanca, de diplomaat dandy van Cuba,
die hele passages van Dante uit ‘t hoofd citeerde.
Of Lasker, de mystiek-mathematische psycholoog, voor wie schaken geen strijd was tussen wit
en zwart, maar tussen twee hoofden, twee zielen,
twee harten. Of de onstuimige avonturier Marshall, die nooit wilde accepteren dat een remise
waardevoller is dan een nederlaag; winst of verlies, er moest bloed vloeien – en daarna whisky.
Maar waar moeten we het nu mee doen? De huidige top luistert naar namen als Carlsen (de nummer 1), Caruana, Karjakin, So, Ding, Navara,
Aronian, Wei, Nakamura, en ‘onze Neerlandse
trots’ (of moet ik zeggen: onze Russisch-Nepalese
trots met Nederlands paspoort?): Anish Giri.
Zeker, stuk voor stuk briljante schakers, maar:
jonge, aardige knullen. En dat is precies het probleem: brave Hendrikjes. Knullen die de hele dag
doorbrengen achter hun Fritz-schaakcomputer en
die op elkaars verjaarspartijtjes filmpjes kijken en
limonade met prik drinken. Een dwars statement,
een ontregelend tv-optreden, een eigenzinnige
voorliefde, zich druk makend over vluchtelingen en
gestrande potvissen – het zit er allemaal niet in.’
Is er iets werkelijk spannend aan Magnus Carlsen
vraagt hij zich af? ‘Een keurig leventje met papa
en mama. Z’n interviews, hoe sympathiek ook,
zijn nietszeggend. Nergens een kwinkslag of intellectuele spitsvondigheid, nergens iets geks of
dwars, laat staan een diepe gedachte over leven
en dood. Misschien komt dat omdat hij nog jong
is. Misschien omdat hij onder de plak van z’n
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vader zit die hem streng bewaakt; hij mag, beweren tongen, geen meisje hebben. De infantilisering
van het topschaak? Misschien is dit wat kras uitgedrukt, maar dat de huidige schaakgeest er andere
normen op nahoudt, staat vast. Ook media doen
eraan mee. Toen recentelijk de film Pawn Sacrifice
uitkwam (over het onbesuisde levensverhaal van
Bobby Fischer) kreeg DWDD het goede idee om
daar aandacht aan te besteden. Je verwacht dan
aan tafel Jan Timman, of Hans Böhm, of misschien wel Hans Ree; interessante oude meesters
die zich mooie anekdotes herinneren over het
schaakicoon. Maar wie mocht aanschuiven? Nick
van Nick & Simon, een liedjesmaker.
Er waren tijden dat je van het Hoogovens/Corus/
TataSteel toernooi een map knipsels kon verzamelen. Dat is al lang niet meer het geval. De berichtgeving van de 79e editie in de dagbladpers was
beperkt. Het AD meldde op 30 januari niet eens de
einduitslag. Het bleef bij een summier bericht bij
de start van het toernooi door Armon Veeneman
waaruit duidelijk bleek dat hij weinig kennis van
zaken had. ‘Mocht het toernooi een finale krijgen
tussen de Noor Carlsen en de Rus Karjakin, dan is
dat een herhaling van de WK-tweekamp’ en ‘Voordat het toernooi begint spelen zij aanstaande
woensdag eerst nog een andere wedstrijd. Dan
trekken Giri en Co de voetbalschoenen aan.’,
meldde hij. Kennelijk wist de journalist niet dat in
het toernooi alle deelnemers een keer tegen elkaar speelden en er dus geen sprake was van een
finale en dat de voetbalwedstrijd tijdens en niet
voorafgaande aan het toernooi werd gespeeld.
Dat voetbal sprak het AD wel aan. Op 19 januari
mocht wielerjournalist Thijs Zonneveld er een dubbele pagina aan wijden. ‘Wat er ook gebeurt Carlsen wil voetballen’ kopte de krant. Die wedstrijd
vond niet plaats in de Rotterdamse Kuip waar dit
jaar de vijfde ronde werd gespeeld, maar op het
veld van Telstar. Twee teams met schakers en Telstarspelers aangevoerd door Carlsen en Van Wely
speelden daar een onderling partijtje.
Een gezonde geest in een gezond lichaam! Wat
kunnen de fysieke- en denksporten van elkaar
leren? Of wel: Waarom schakers moeten voetballen. En voetballers moeten schaken. Daar ging
het om bij een symposium op 19 januari in het
Maasgebouw van Stadion de Kuip tijdens het Tata
Steel Chess Tournament 2017. Op de website
van Chessitty deed JacquelineW verslag. Neurowetenschapper Erik Scherder legde uit wat er in
het brein gebeurt bij schakers. “Schakers schakelen een deel van het brein uit, zodat er meer energie kan naar de gebieden die ze bij schaken
gebruiken. Topschakers kunnen sommige gebieden zelfs nagenoeg inactief maken. Zij kunnen
‘pieken’ op de gebieden die komen tot een topbeslissing. Het zou natuurlijk mooi zijn als fysieke
sporters – voetballers, hockeyers - dat kunstje
ook zouden kunnen leren.” Maar welke breinwinst
valt er voor schakers te halen door lichamelijke
sporten? Daarin speelt het brein toch helemaal
geen rol? Toch wel, aldus Scherder. Er is juist iets
heel interessants aan de hand: er wordt een extra
gebied in de hersenen actief. “Er ontstaan nieuwe
netwerken die een unieke bijdrage leveren aan
aandachtsprocessen.” En dat is voor denksporters dan weer heel interessant.
Ook het TV programma EenVandaag besteedde
er aandacht. “De motorische en cognitieve systemen gaan hand in hand. Nader onderzoek moet
uitwijzen of inderdaad de denksport en fysieke
sport elkaar versterken”, liet hij daar weten. Daarvoor heeft twee groepen schakers nodig: een
groep die niet sport en een groep die wel sport.
“En doet dan die groep schakers die sport het inderdaad beter?” Hetzelfde moet natuurlijk met de

voetballers gebeuren. Voetballen voetballers die
schaken beter dan voetballers die niet schaken?
‘Wesley So is de nieuwe kroonprins’ aldus Johan
Hut in zijn rubriek voor de HDC Media op 4/2.
‘Magnus Carlsen is tweede geworden in het Tatatoernooi, een vol punt achter Wesley So. Natuurlijk is het niet bijzonder dat de wereldkampioen
een keer een toernooi niet wint. Ook is het nu niet
meer verrassend dat dan So de winnaar is. Een
halfjaar geleden zou het nog wel verrassend genoemd worden. De opmars van So op de wereldranglijst ging lange tijd heel geleidelijk. In de
eerste helft van 2016 scoorde hij in ieder toernooi
ongeveer volgens zijn ratingverwachting. In augustus won hij het elitetoernooi in Saint Louis. Op
de Olympiade scoorde hij vervolgens de reuzenscore van 8,5 uit 10 en bezorgde hij de Verenigde
Staten de gouden medaille. In december won hij
in Londen weer een elitetoernooi en daarmee ook
het totaalklassement van de Grand Chess Tour.
Met die prestatie mocht hij zich bijna gelijkwaardig
stellen aan het niveau van de wereldkampioen.
Vorige week in Wijk aan Zee won hij zijn derde
supertoernooi in een halfjaar en nu voor het eerst
bij aanwezigheid van Carlsen. Anatoli Karpov, in
het slotweekend aanwezig bij het toernooi, merkte
op dat het groepje achtervolgers van Carlsen iets
groter was geworden en ook dichter op hem was
gekomen. Ratingcijfers bevestigen dat, maar alleen schakers van het niveau van Karpov kunnen
beoordelen of iemand Carlsen ook echt kan bedreigen. Na Caruana, Vachier-Lagrave en Nakamura lijkt er met Wesley So zich een nieuwe
kroonprins te hebben aangediend. De belangrijkste op dit moment, zijn zege in Wijk aan Zee.’
Het gebeurt zelden dat denksporters worden gekroond tot sportman, sportvrouw of sportploeg van
het jaar. In 2000 werd Jan Evengroen, toen nog
speler van De IJssel, sportman van het jaar in
Moordrecht. Twee jaar eerder was De IJssel nummer twee bij de sportploegen. Bij het sportgala in
Gouda behoorde dit jaar het eerste team van Messemaker 1847 tot de drie genomineerde sportploegen. Dit team met o.a. Jan en Henk-Jan Evengroen in de gelederen werd in 2016 kampioen in
de tweede klasse van de landelijke competitie en
promoveerde dus naar de eerste klasse, de op een
na hoogste klasse in de competitie, een niveau wat
de club nog niet eerder had behaald. Toch werden
zij geen sportploeg van het jaar in Gouda. Die titel
ging naar de voetballers van Jodan Boys die furore
maakten in de KNVB bekercompetitie met de uitschakeling van ere divisieclub Go Ahead Eagles.
(AD Groen Hart Regiosport 10/2)
Het gemiste mat in drie van Carlsen tegen Giri
bleef ook voor de pers niet onopgemerkt. Bo Wilders in het Nederlands Dagblad (4/2): ‘Verbijstering alom in Wijk aan Zee. Toeschouwers verlieten
al het pand zoals voetbalfans het stadion verlaten
wanneer de eigen club met 5-0 achterstaat. De
computer gaf -1000 aan voor Giri tegen Carlsen
en zelfs mijn 10-jarig buurjongetje Peter zag de
volgende dag DE zet. Het was daarna dus bepaald geen propaganda voor het schaken, Carlsen die een winnende mat-combinatie mist en
dan samen met Giri uren blijft doorploeteren in
een remise-stand. Ik zal maar niet herhalen wat er
in die uren op de ‘chatpagina’ aan verwensingen
werd geplaatst. Maar de straf kwam de volgende
dag, Giri kansloos tegen Aronian, Carlsen afgestraft door Rapport.Je kunt Caïssa niet zo maar
beledigen …’
En een week eerder al Johan Hut in de HDC
Media: ‘Wie zich heel even een sterkere schaker
wil wanen dan Magnus Carlsen, moet kijken naar
het volgende diagram.
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Wit geeft mat in drie zetten. Ziet u het? Carlsen
zag het niet, in het Tata-toernooi in Wijk aan Zee
tegen Anish Giri. Hij speelde 1.Lf7+ Kh8 2.Th5+
Kg7 3.Lxe6+. Daarmee won hij de toren met
schaak, zodat zwart de loper niet kon terugnemen. Wit hield dus twee torens en twee pionnen
tegen de dame over, maar vanwege de vele mogelijkheden van eeuwig schaak kwam hij niet verder dan remise. De partij duurde 123 zetten en
toen hij afgelopen was, wist iedereen in dorpshuis
De Moriaan al wat voor enorme kans de wereldkampioen had gemist. Met 1.Tc8+ Kg7 (of Kh7)
2.Tf7+ Kh6 3.Th8+ had hij mat kunnen geven. De
persdienst was zo origineel om kinderen toe te
staan dit aan Giri te vertellen en dat moment op
film vast te leggen. Na 2.Tf7+ verscheen er een
besmuikt lachje op Giri’s gezicht. “Dit moet wel
het meest beschamende moment uit Carlsens
loopbaan geweest zijn”, zei hij. Dat hij het zelf had
toegelaten, was niet erg. De zet ervoor had hij
met e2-e1 een dame gehaald, maar met iedere
andere zet zou hij ook hebben verloren. De 73-jarige Genna Sosonko, die ook ter plaatse was, zei
smalend: “Als ik zie wat zo’n wereldkampioen er
tegenwoordig van bakt, denk ik erover mijn comeback te maken”.
Hut vermeldde niet dat Giri na 1.Tc8+ ook nog
1…Te8 had kunnen spelen. Dan is het natuurlijk
ook uit, maar is het geen mat. Zelfs eerst Pd8 is
nog mogelijk en dan is het volgens Fritz mat in 11.
Voor de Nederlanders was er weinig succes weggelegd in Wijk aan Zee dit jaar. Gert Ligterink in
zijn rubriek in de Volkskrant (4/2): ‘De chauvinisten hadden weinig reden tot vrolijkheid tijdens het
afgelopen Tatatoernooi. Het 25ste optreden van
Loek van Wely in de hoofdgroep werd een lijdensweg die pas in de laatste ronde enigszins werd
verlicht door een eretreffer tegen de Indiër Harikrishna. Van Wely legde zelf de vinger op de zere
plek met de vaststelling dat iemand die weinig
toernooien speelt en minder consciëntieus aan
het spel werkt dan vroeger weinig te zoeken heeft
in een bassin met hongerige krokodillen. Anish
Giri bleef steken op 50 procent na een winstpartij,
een nederlaag en elf remises. Kansen op meer
kreeg hij ruimschoots, maar als de winst voor het
grijpen was, liet zijn tactische slagvaardigheid
hem een paar keer lelijk in de steek. Hij handhaafde zich wel in de toptien van de wereldranglijst, zij het ternauwernood. Ook in de
Challengers, de tweede grootmeestergroep van
het toernooi, speelden de Nederlandse deelnemers een bijrol. Vooraf was het een en ander verwacht van Jorden van Foreest, maar de nationale
kampioen bleek hopeloos uit vorm. Zeven nederlagen en slechts twee winstpartijen kostten hem
een vracht ratingpunten die niet zo maar zijn terugverdiend. Het enige goede nieuws kwam uit de
toptienkamp, de opvolger van de vroegere Cgroep, waarin Magnus Carlsen en Wesley So hun
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eerste internationale successen behaalden. Lucas
van Foreest, de jongere broer van Jorden, eindigde bovenaan en krijgt volgend jaar de kans in
de Challengersgroep de familiehiërarchie te herschikken. ‘
Tata 79 werd het toernooi van Wesley So. Niet dat
hij voortdurend superieur was (tegen Rapport had
hij kunnen verliezen), maar dat gold eigenlijk voor
iedereen. Na hem had wellicht Wei Yi de meeste
aanspraak op de eindzege. Na winst in de London
Chess Classic een nieuw groot succes voor de
ex-Filippijn. Weten we al de nieuwe uitdager van
Carlsen? Als de grenswachten van Trump Wesley
aanzien voor een Indonesische moslim-fanaat,
geen nood, dan houden wij ‘m toch. (John vd
Wiel, 29/1 Schakersinfo.nl)
Ruime aandacht besteedde Henk de Kleijnen in
het AD Groene Hart van 19/1 aan de 14 jarige
Liam Vrolijk. Inmiddels heeft het jongste lid van
het eerste team van Messemaker 1847 de titel Fidemeester al op zak en is met een Fide rating van
2344 op weg naar het internationaal grootmeesterschap. Hij was ook van de partij in Wijk in Wijk
aan Zee waar hij meespeelde in de tientalgroep 1.
Meedoen om ‘te knallen’, aldus liet hij aantekenen. Het is voor de Goudse club te hopen dat het
eerste team zich weet te handhaven in de 1e
klasse KNSB, want als dat niet gebeurt dan zal de
topscorer van het tiental zeker uitkijken naar een
andere vereniging. ‘Alleen als het team zich handhaaft is het een optie om te blijven. Ik wil vooruit,
dat moet duidelijk zijn’, liet hij weten. Met een
tweede plaats en een score van 6½ uit 9 mocht
het resultaat er zeker zijn.

voor de eindoverwinning en de hoofdprijs van
60.000 dollar. Regerend wereldkampioenen HouYifan was er niet bij in Teheran. Niet omdat zij een
tegenstandster van het k.o.-systeem is, zij vindt
het te veel een loterij, maar omdat zij al eerder
was uitgeschakeld door haar landgenote Yu en
die werd op haar beurt verrassend geklopt door
de nieuwe wereldkampioene. (Hans Böhm, Telegraaf/Schaaksite.nl)
Begin februari werd bekend dat Joop van Oosterom in zijn woonplaats Monaco al in oktober vorig
jaar was overleden. In de jaren ’50 behoorde hij
tot de beste schakers van Nederland. In 1955 was
het nationaal jeugdkampioen. Bekendheid verwierf hij vooral met correspondentieschaak. Tweemaal in 2005 en 2007 werd hij wereldkampioen.
Hij trad ook op de voorgrond als sponsor, van de
schaakvereniging in zijn geboorteplaats Hilversum
HSG en later ook, als mede-eigenaar van de software firma Volmac, van schaakvereniging Rotterdam dat als Volmac Rotterdam 17 maal kampioen

Wie interesse heeft voor schaakcuriosa kan daarvoor terecht bij het Max Euwe Centrum. Daar is
een tijdelijke expositie van allerlei bijzondere attributen die met schaken te maken hebben, van
asbak tot legpuzzel, van pennenhouder tot toiletpot, van T-shirt tot koffiemok, van theelepeltje tot
sigarenbandje, van onderzetter tot vaantje. De attributen zijn afkomstig uit het legaat dat Jules Welling aan het Max Euwe Centrum heeft
geschonken, aangevuld met bijzonderheden uit
het archief van het MEC.
Jules Welling is zijn leven lang schaakjournalist
geweest en heeft over talloze toernooien geschreven. Van veel van die toernooien heeft hij souveniers meegenomen. Met name van het
Hoogovens-Corus-Tata-toernooi (Wijk aan Zee)
en het Interpolistoernooi (Tilburg) heeft hij heel
veel herinneringen verzameld. Jules kende alle
topspelers en was met velen bevriend.
Heel bijzonder is de door Sjirov gewonnen beker
voor de strijdlustigste speler van Linares 1993, die
bij Jules in Best terecht is gekomen. Een verhaal
op zich! Ook het kleine toiletpotje, naar aanleiding
de ‘toiletgate’ tussen Kramnik en Topolov in 2006,
is een toppertje in deze expositie. (Website Max
Euwe Centrum)
Op de website van het Max Euwe Centrum is veel
schaakhistorie terug te vinden. Van recente datum
is de ‘Geschiedenis Nederlands kampioenschap
1909-2014’ met een kort verslag per editie.
Aan het wk schaken voor vrouwen in Teheran kon
alleen worden meegedaan als de deelneemsters
een hoofddoek droegen. Dat zorgde voor veel
commotie. Het leidde tot de nodige afzeggingen
en sommige deelneemsters droegen uit een soort
stil protest de meest extravagante sjaals. De wereldtitel bleef in Chinese handen. In de finale op 3
maart versloeg Zongyi Tan de Oekraïense Anna
Muzychuk. Na een 2-2- stand in de reguliere partijen was winst in de tweede rapidpartij beslissend
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van Nederland werd. Na de verkoop van zijn bedrijf vertrok hij naar Monaco waar hij bekendheid
verwierf met de organisatie van het Amber
schaaktoernooi, genoemd naar zijn dochter. Een
toernooi voor de wereldtoppers met een combinatie van rapid- en blindschaken waarvan in 2011 de
20e en laatste editie plaatsvond. In 2011 werd hij
benoemd tot erelid van de KNSB, daarnaast was
hij ook erelid van de Nederlandse en Internationale Bond voor Correspondentieschakers.
Grote onduidelijkheid over een vermeend aftreden
van de voorzitter van de wereldschaakbond FIDE
Kirsan Iljoemzjnov tijdens een vergadering in
Athene op 27 maart. Dat berecht werd door hem
echter tegenover persbureau Tass ontkent. Hij beweerde dat ze hem wilden afzetten maar dat dit
niet was gelukt. Hij sprak het vermoeden uit dat
de Amerikanen hier de hand in zouden hebben
gehad en dat het een complot is. Latere berichten spraken over een emotioneel besluit dat verkeerd was begrepen. (AD, Schaaksite.nl)

