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IJsselschaak 116
Eindredactie:
Vormgeving:
Medewerkers:

november 2017

Aad van den Berg
Tini van den Berg
Frank van de Pavoordt en Casper de Pijper

Clubavond

:

maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal

:

gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a,
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-48696029

Voorzitter

:

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

Secretaris

:

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

Penningmeester

:

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

IJsselschaak
(clubblad)

:

zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

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

Wedstrijdleider
intern

:

zie secretaris

Jeugdschaak

:

Casper de Pijper, Fazantendraaf 12,
2841 NG Moordrecht, tel. 0182-374473
e-mail: casperdepijper@icloud.com

Materiaalbeheer

:

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

Contributies

:

senioren
jeugd
(t/m 20 jaar)
donateurs

€ 130,-€ 55,-€ 25,--

Advertenties

:

€ 45 (A5-formaat)

Banknummer

:

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

Website

:

www.ijsselschaak.nl
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in dit nummer o.a.:
de ijssel in kampioenenkaartspel knsb
geen hete hangijzers op de rsb
najaarsvergadering
jaarmarkt 2017: schaken tussen de
buien door
invitatietoernooi
frank van de pavoordt eerste winnaar
nieuwe schaakseizoen
gouda open weer in trek
zes remises niet genoeg voor de ijssel 2
ervaringen met een omstreden pionwinst in een modevariant uit 1984
25 vragen aan... teus boere
de ijssel 1 niet opgewassen tegen
so rotterdam 2
menno, van kansrijk naar noppes
jeugdschaak: met kleine stappen
vooruit
de viertallen zijn weer van stal

Bij de voorplaat:

Afbeelding van het schilderij ‘Simultaan’,
geschilderd door Boldriaan, pseudoniem
voor de in 2009 overleden kunstschilder
Rolf Föhe. Hij werd geboren in Duitsland en
lange tijd te hebben gevaren vond hij zijn
domicilie in Rotterdam. De laatste jaren van
zijn leven woonde hij in Spijkenisse. De
naam Boldriaan dankte hij aan zijn stijl die
men op die van Mondriaan vond lijken met
dat verschil dat er op alle werken van Boldriaan bollen zijn te herkennen. Volgens anderen lijkt zijn stijl meer op het werk van
Salvador Dali.
Hij was geen geschoold kunstenaar maar
een echte autodidact. Zelf zei hij over zijn
schaakkunst: “Schaken staat voor mij als
symbool voor het leven. Ieder mens doet
zijn best om zijn eigen spel goed te spelen.
Als het niet goed verloopt ben je gedwongen om je creativiteit te gebruiken. Net
zoals bij tegenslag in het leven, een andere
baan of een verhuizing. Dat verandert je
leven vaak. Soms positief, soms negatief.
Net zoals in het schaken”.
Deze afbeelding is verkrijgbaar als schaakkaart bij de online winkel Schaakkunst te
Velp (www.schaakkunst.nl).
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van de redactie
Het 54e schaakseizoen is inmiddels
een paar maanden oud. In dit nummer
van IJsselschaak aandacht voor de
start van dit nieuwe seizoen en hier en
daar nog een terugblik op het vorige
seizoen. Dat laatste betreft met name
RSB-wetenswaardigheden ontleend
aan het jaarverslag. Dat was als zoveel jaarverslagen een hamerstuk op
de najaarsvergadering van onze regionale schaakbond. Ook bij De IJssel
een vergelijkbare jaarvergadering,
maar hier wel met een programma
voor het nieuwe seizoen.
Op dat programma stond niet het verenigingstreffen tegen 3-Torens. Het
verzoek kwam dan ook van de tegenstander. Wellicht was dat de reden dat
het uitmondde in een massakampje.
Desondanks reden voor nog wat extra
kopij vanwege een plotseling weer opduikende modevariant uit 1984 die
aanleiding gaf tot geschiedschrijving
van de ervaringen met deze variant.
Het kon de nederlaag niet voorkomen
en tot spijt van de verslaggever ontbrak de gelegenheid om het verdriet te
verdrinken. Dat verdrinken was bijna
wel het geval bij de bemanning van de
schaakkraam op de Moordrechtse
jaarmarkt. Met de zon kwamen er ook
nog bezoekers zoals de foto’s laten
zien. Publiciteit voor De IJssel was er
ook door de opname van De IJssel in
het KNSB-kaartspel Schaakkampioenen.

Tot de seizoensopening behoort ook
het Open Kampioenschap van Gouda.
Het enige IJssellid dat daar present
was stond ook op het podium. Ook
onze veelvoudige Moordrechtse Top
12 winnaar timmerde op het hoogste
podium behoorlijk aan de weg. Traditioneel bij de start van de clubactiviteiten is de snelschaakwedstrijd na de
ledenvergadering. Ditmaal met de
voorzitter als winnaar en dat is vele
van zijn voorgangers niet gelukt.
De voorzitter trad ook op als journalist
voor dit nummer en vuurde opnieuw
25 vragen af op een clublid en zorgde
daarnaast ook weer voor een probleem. Dat laatste gelukkig ook met
een oplossing.
De RSB-competitie ging van start met
een nederlaag voor drie van de vier
teams. Gezien de verzwakking, met
name bij de achttallen, zal het waarschijnlijk hier niet bij blijven. Wellicht
waren de teamleden te vredelievend
gezien de elf remises. De verslagen
doen uit de doeken of dit werkelijk zo
was. Schakers denken ver vooruit en
soms denken ze verder te zijn dan het
geval was. Dat overkwam een teamlid
van De IJssel 1, van kansrijk naar noppes toont het partijverloop. Twee eindspelen die juist niet remise werden
gegeven zorgden voor de enige wedstrijdwinst. Dat geeft weer hoop voor
de volgende ronde.
De clubcompetitie is nog knap onover-

zichtelijk. Diverse oorzaken zorgeden
voor veel afwezigheid en dat leidde
weer tot flinke verschillen in aantal gespeelde partijen. Ondanks maar twee
gespeelde partijen gaat de clubkampioen toch aan de leiding. Zijn naaste
concurrent van het voorgaande seizoen denkt hem met een speciale remisetactiek te kunnen dwarsbomen.
Bij het competitieverslag het partijverloop van zo’n tactische remise. Of was
het gewoon een gemiste kans? Ook bij
de rapidcompetitie was lang niet ieder
lid van de partij. Inmiddels halfweg lijkt
het uit te monden in een heuse broederstrijd.
In de rubriek uit de media o.a. aandacht voor schoolschaakinitiatieven in
Rotterdam, het heroptreden van Kasparov, een verboden schaaktenue, het
RSB PK debacle, de World Cup en het
meedoen van Carlsen, een schaaktalent in opkomst en de kandidaten voor
het kandidatentoernooi.
De redactie wenst iedereen veel leesplezier met dit nummer of de kleureneditie op de website. IJsselschaak 117
zal naar verwachting in januari verschijnen. Bijdragen hiervoor zijn als altijd van harte welkom, graag vóór het
eind van dit jaar. Een jaar dat ook ditmaal zal worden afgesloten met het
invitatie/gezelligheidstoernooi op
woensdag 27 december, een toernooi waarop ook niet-leden van harte
welkom zijn.

van de voorzitter
De start van het seizoen ligt al weer
even achter ons. Traditioneel werd er
gestart met onze ledenvergadering. Dat
leidde tot weinig veranderingen zoals in
het verslag valt te lezen. Onze jeugdleider deed een oproep om de jeugdafdeling te laten groeien, het is moeilijk
jeugd aan te trekken en voor het schaken te behouden. Het bestuur denkt
mee, mochten er leden zijn met een
briljant idee, laat het ons weten.
Zoals zo vele jaren waren we ook nu
weer present op de Moordrechtse jaarmarkt. Het was dit jaar een regenschaakvariant. Helaas heeft het nog
geen nieuwe leden opgeleverd, maar
we hebben ons wel weer laten zien.
Meer leden is altijd leuk, maar zeker na
het afhaken van een aantal leden is dat
zeker het geval. Gelukkig heeft Justin

Jacobse zijn lidmaatschap niet opgezegd zoals eerst het plan was. We hebben voor hem weer een plaats in ons
eerste team vrij gemaakt. Een hartelijk
welkom voorts voor het eerste jeugdlid
uit Westergouwe.
Wat weten we van elkaar op de club?
Via interviews treden zij meer voor het
voetlicht. Na onze oud voorzitter Gerard
van de Wouden in het voorgaande
nummer in deze editie Teus Boere die
al sinds 1972 de clubavonden met veel
enthousiasme bezoekt.
Begin september staat elk jaar de RSB
vergadering op het programma, elders
in het blad een verslag. Belangrijke verandering voor komend schaakseizoen
zal zijn dat ook wij, gewone schakers,
op zaterdag mogen gaan schaken. Ik
ben erg benieuwd hoe dit eruit gaat

3

zien. Ook ben ik benieuwd of we een
team op de been kunnen krijgen dat op
zaterdag thuis speelt of een reis gaat
maken. Een eerste onderzoek wees uit
van niet. Wel een kans om ook jeugd
spelers extern te laten spelen. Een
mooi onderwerp voor discussie na afloop van de partij.
Voor actueel (en ook ouder) nieuws
over onze vereniging is er de website
IJsselschaak. Die wordt al jaren bijgehouden door onze webmaster Mick van
den Berg. Helaas kan hij vanwege
ziekte op dit moment niet optimaal functioneren. Dat betekent dat iedereen af
en toe vertraging bij de update maar
voor lief moet nemen. Namens alle IJsselschakers, van harte beterschap Mick.
Iedereen een mooi schaakseizoen toegewenst. (Frank)
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de ijssel in kampioenenkaartspel knsb
Ter gelegenheid van de nationale Sportweek stelde de KNSB
ook dit jaar weer een promotiepakket beschikbaar. Naast flyers,
posters en folders bevatte het pakket ook een speciaal schaakkaartspel waarin 52 schaakkampioenen van het afgelopen
seizoen centraal staan. Dat zijn zowel individuele als teamkampioenen, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Verenigingen konden daarvoor hun kampioen (en) voordragen. De secretaris
koos voor de foto genomen op het Top 12-toernooi met clubkampioen Lèon Jacobse tegen toernooiwinnaar Jan Evengroen,
die ook de voorpagina van IJsselschaak 115 werd afgedrukt.
Het resultaat was dat De IJssel nu, net als vorig jaar in het
kwartetspel, ook in het kaartspel aanwezig is.
Wie interesse heeft in het kaartspel kan zich melden
bij de secretaris. De kosten bedragen 6 euro. (Aad)

wel en wee van de 75e ledenvergadering
Het schaakseizoen 2017/18 startte op
28 augustus met de 75e ledenvergadering van De IJssel bijgewoond door
16 leden.
Na goedkeuring van de verslagen van
de 73e en 74e ledenvergadering en
het jaarverslag werden door de voorzitter de in het voorgaande seizoen gewonnen prijzen uitgereikt aan Frank
Visser (winnaar k.o.-beker, topscorer
De IJssel 1), Gerard van der Wouden
(2e plaats clubcompetitie, topscorer
De IJssel V1), Hans Lodeweges (3e
plaats clubcompetitie), Rien Duine
(topscorer De IJssel 2) en Aad van der
Meer (topscorer De IJssel V3). Lèon
Jacobse (clubkampioen, rapidkampioen) en Sjaak in ’t veld (topscorer De
IJssel V2) waren niet aanwezig. Hun
prijzen zullen op een later tijdstip worden uitgereikt. De periodeprijzen gingen na loting naar Lèon Jacobse (A),
Ad de Veld (B), Sjaak in ’t Veld (C) en
Frans Dubois (D). geen van hen was
aanwezig en derhalve zullen ook deze
prijzen later worden uitgereikt.
De aftredende bestuursleden Lèon Jacobse en Aad van der Meer werden
beiden bij acclamatie herkozen. Vanwege mogelijk vertrek naar het buitenland voor Lèon Jacobse wellicht
slechts voor één jaar.
De vergadering ging akkoord met het

door het bestuur gepresenteerde Organisatie en Programma 2017/18 met de
volgende kanttekeningen/aanvullingen:
- Naast een vervolg van de flyeractie
in de nieuwe Goudse woonwijk
Westergouwe zal ook aandacht geschonken worden aan nieuwe
woonwijken in Moordrecht
- Nagegaan wordt of het in het kader
van schaaktraining geleverde commentaar op gespeelde partijen
eveneens geschikt is voor opname
in IJsselschaak.
- Jeugdleider Casper de Pijper
meldde zich in tegenstelling tot eerdere uitspraken toch weer te gaan
inspannen voor schoolschaakactiviteiten. Voorts meldde hij bij het
jeugdschaak het stappenplan te
vervangen door lessen gestoeld op
(schaak)begrippen uit Wikepedia.
Het gebruik van het stappenplan
heeft volgens hem een negatief effect op de animo voor schaken.
Door diverse leden werd gewezen
op het ontbreken van lessen in
schaaktechniek. Gerard van der
Wouden wilde desgevraagd wel
een demonstratieles (voor jeugd en
ouders) geven van toepassing van
de computer bij het stappenplan.
Naar zijn mening minder saai voor
de jeugd.
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De groepsindeling voor de periodekampioenschappen bij de clubcompetitie zal na elke periode worden
aangepast op basis van de clubrating.
- Aan de gedragsregels voor de
clubavond werd op verzoek van de
voorzitter toegevoegd commentaar
op nog in gang zijnde partijen zoveel mogelijk te vermijden.
De begroting voor het nieuwe seizoen
werd ongewijzigd aangenomen. De
goedkeuring van het financiële verslag
wacht nog op de rapportage van de
kascontrolecommissie. (Heeft op 18
september plaatsgevonden en de administratie is akkoord bevonden.) De
kascontrolecommissie voor 2017/18
zal bestaan uit Stefan Lipschart en
Casper de Pijper. Plaatsvervangend lid
wordt Ton van Smirren.
Bij de mededelingen attendeerde de
secretaris op van de KNSB en RSB
ontvangen info met betrekking tot
schaaktrainingen en opleidingen. Info
die ook beschikbaar is op hun websites en tevens op het infobord zal worden geplaatst. De voorzitter meldde
een verzoek van de vereniging 3-Torens voor een massakamp op 19/9.
Voorts een speciaal dankwoord aan
Teus Boere voor het adequate beheer
van het materiaal. (Aad)
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geen hete hangijzers op de rsb-najaarsvergadering
Veel verenigingen waren afwezig op
de 176e algemene vergadering van de
RSB op 13 september. De champions
league wedstrijd van Feyenoord tegen
Manchester City was daar ongetwijfeld
mede debet aan. Daarnaast waren er
ook geen agendapunten die om een
noodzakelijke aanwezigheid vroegen.
Bij de mededelingen meldde de voorzitter een verregaande samenwerking
(districtsvorming) van de regionale
bonden OSBO, SBO en SGS. De jaarverslagen van de diverse bestuursleden gaven vervolgens weinig reden tot
op- of aanmerkingen. Hetzelfde gold
voor de rapportage van de kascontrolecommissie en de geschillencommissie. Ook de herverkiezing van de
bestuursleden m.u.v. de secretaris, die
bij acclamatie werd geregeld, vroeg
weinig tijd.
Bij de prijsuitreiking aan de kampioenen bij de viertallen (Charlois Europoort, De IJssel, PASCAL, RSR Ivoren
Toren, Spijkenisse), ditmaal geen oorkonde (vergeten!). Het bleef bij een
applaus van de vergadering en de toezegging dat de gewonnen 12,50 euro
op de contributierekening in mindering

zal worden gebracht.
De definitieve competitie-indeling werd
uiteraard goedgekeurd. Nog niet duidelijk is hoe de indeling volgend seizoen, wanneer het project met de
gescheiden competities van start gaat,
zal plaatsvinden. Een commissie zal
dit samen met competitieleider Arrian
Rutten nader bekijken.
Het enige discussiepunt op de agenda
betrof het Persoonlijk Kampioenschap
van de RSB. Vorig jaar nog 66 deelnemers, maar dit jaar nog slechts 30.
Een duidelijke reden (format? locatie?
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sfeer?) kon niet worden vastgesteld.
Via een (goed opgestelde) enquête
onder de RSB-leden is wellicht meer
boven water te krijgen.
De loting voor de RSB-bekercompetitie
waaraan door 29 verenigingen wordt
deelgenomen leverde Moerkapelle als
tegenstander van De IJssel in de eerste ronde. De winnaar treft in de
tweede ronde het team van HZP
Schiedam.
Tijdens de vergadering werd Simon
van der Beek van Spijkenisse benoemd tot erelid van de RSB. (Aad)
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de bestedingen van de rsb 2016/17
De penningmeester van de RSB ontving in het seizoen 2016/17 volgens het jaarverslag 66.064 euro aan contributie-inkomsten. Met daarnaast nog rente-inkomsten en een positief saldo (63 euro) uit de verkoop van materiaal bedroeg het totaal
aan inkomsten 66.231 euro. Het grootste deel van deze inkomsten, 62.882 euro, moest worden afgedragen aan de landelijke bond, de KNSB-contributie. Voor de RSB-activiteiten resteerde een bedrag van 3.349 euro.
Hieronder een overzicht van de kosten van de diverse activiteiten.
Activiteiten RSB

Kosten

Bijdrage
deelnmrs

Netto

Competitie+beker
PK algemeen/senioren
Jeugd
Website/representatie
Bestuur

426
1963
2319
538
1430

836
1455
1202

410
-508
-1117
-538
-1430

Totaal

6676

3493

-3183

De penningmeester hield dus 166 euro over. Dat bedrag werd toegevoegd aan het vermogen. Dat bedraagt nu 43645 euro met
daarnaast nog 14655 euro aan reserveringen (interprovinciaal jeugdtoernooi, lustrum, schoolschaak, nieuwe projecten) (Aad)

de rsb-kampioenen 2016/17
Individueel
Senioren 60+
Jeugdkampioenen

Jeugd Grand Prix
Teams (8-tallen):
Teams (4-tallen, 1e div.)
Teams (4-tallen, 2e divisie)
Teams (jeugd)
Beker

Rick Lahaye (Spijkenisse)
Peter Glissenaar (Krimpen a/d IJsssel)
A: Wang Yang (Spijkenisse), B: Wigger Pols (Klim Op, Krimpen a/d IJssel),
C: Lucas Nguyen (Klim Op, Krimpen a/d IJssel), D: Muhammad Zubair (Klim Op,
RSR Ivoren Toren), E: Colin Halkes (Klim Op), F: Joep Westerhof (Klim Op,
RSR Ivoren Toren), G: Ansh Jakhari (Spijkenisse) en F: Oscar Verwer
(RSR Ivoren Toren)
Cedric Kerkmeester (Klim-Op)
RSR Ivoren Toren 2
Charlois Europoort en De IJssel
PASCAL, RSR Ivoren Toren en Spijkenisse
Klim Op in C-, D- en E- klasse
Spijkenisse

scheiding landelijke en regionale competitie
De Bondsraad van de KNSB, gehouden op 17 juni 2017, heeft ingestemd
met het doorgaan van de pilot waarbij
de KNSB-competitie en de regionale
competities worden gescheiden. De
pilot zal starten in het seizoen
2018/2019 en duurt 2 jaar. Een nieuwe
werkgroep zal de pilot gaan voorbereiden en een voorstel maken voor de
criteria om te bepalen of de pilot is geslaagd. De pilot houdt in dat er geen
verbinding meer is tussen de landelijke

KNSB-competitie op zaterdag en de
RSB-competitie doordeweeks, en dat
dus de kampioen van de RSB-promotieklasse niet promoveert naar de
KNSB-competitie 3e klasse en de
teams die degraderen uit de 3e klasse
KNSB dit doen naar de 4e klasse
KNSB in plaats van de RSB-promotieklasse. Spelers kunnen als vaste
teamspeler zowel deelnemen aan de
landelijke zaterdagcompetitie als de
doordeweekse RSB-competitie. De
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landelijke competitie zal dan ook uitgebreid worden met een 4e, 5e, etc.
klasse. De voornoemde werkgroep zal
uitwerken hoe er ingeschreven kan
gaan worden voor de landelijke competitie. Verder zullen de regionale bonden moeten uitwerken hoe
teruggegaan kan worden naar de huidige structuur, mocht de uitkomst van
de pilot negatief zijn. (Bron: Arrian Rutten, jaarverslag RSB)

I J s s e l s c h a a k 11 6

daling ledenbestand rsb
‘Het seizoen 2016-2017 zal helaas niet de geschiedenisboeken ingaan als keerpunt. De reeds jaren dalende lijn qua ledenaantal is helaas nog niet omgebogen. De ledenaantallen liggen redelijk in balans met het voorgaande seizoen. Waar we
vorig seizoen trots konden zijn op de lichte stijging in het ledenbestand van zo’n 3% is die groei nu teniet gedaan.’ Aldus de
voorzitter van de RSB in zijn jaarverslag over het afgelopen seizoen.
Bijgevoegd was onderstaande tabel:
Hoofdleden
Per 1-8-2016
Gebleven
Overgestapt
Opgezegd
Nieuw
Doorgestroomd
Per 1-8-2017
Verschil

Jeugd
542
358
16
168
158
-15
517
-25
-4,8%

Senioren
1172
1014
32
126
73
15
1134
-38
-3,4%

Totaal
1714
1372
48
294
231
0
1651
-63
-3,8%

Het negatieve resultaat werd door hem toegeschreven aan de opheffing van de verenigingen De Penning en Zwijndrecht
met respectievelijk 27 en 26 leden. Maar die kunnen natuurlijk ten dele ook zijn overgestapt naar een andere vereniging.
Vijf jaar geleden (1-8-2012) waren er nog 1300 seniorleden en 542 jeugdleden, in totaal 1842. In vijf jaar tijd is het ledental
dus met ruim 10% afgenomen. Die afname betreft met name de senioren met -12,8%. (Aad)

jaarmarkt 2017: schaken tussen de buien door
De regen kwam met bakken uit de
lucht op vrijdag 8 september. Geen
goed vooruitzicht voor de schaakkraam op de jaarmarkt in Moordrecht.
Gezien de weersvoorspelling besloot
de hoofdbemanning van de kraam,
Aad van den Berg en Ton van Smirren,
zaterdagmorgen toch maar van start te

gaan. Met steun van Arie Macdaniël jr
werd de kraam ingericht. Ook toen
echter nog veel regen, maar tegen
12 uur klaarde het wat op en kwamen
er ook bezoekers. Aanvankelijk nog
mondjesmaat, maar gaandeweg kwamen er toch wat schaakliefhebbers cq
belangstellenden. Dat gold eveneens

Sommigen zijn er al vroeg bij, een
oude bekende -Ronald Manderslootneemt het op tegen Arie jr.

voor de kraambezetting waar zich inmiddels Frank van de Pavoordt, Hans
Lodeweges, Teus Boere en Peter de
Jong hadden gemeld. Met ten dele onderlinge partijtjes werd het vervolgens
toch nog een redelijk geslaagde jaarmarkt.

De middagbezetting, vlnr: Hans,
Frank, Ton en Teus en links op de
voorgrond Peter.

De toekijkende kraamkapitein Ton bij een familiestrijd
tussen twee broers.
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jaarprogramma de ijssel 2017/18
2/11
6/11
13/11
14/11
17/11
20/11
27/11
1/12
4/12
11/12
12/12
18/12
27/12 *
3/1 *
8/1
15/1
22/1
29/1
1/2
5/2
12/2
13/2
19/2
22/2
26/2 **
5/3
8/3
12/3
19/3
26/3
4/4
9/4
16/4
17/4
23/4
30/4 ***
7/5
12/5
14/5
23/5
28/5
4/6
11/6
18/6
25/6

do
di
vr
vr
di
wo
wo

do
di
do
do

wo
di

za
wo

Onesimus 2 – De IJssel 2
De IJssel 1 – Fianchetto 1 + HH 1.8
Rapid 3
De Willige Dame V1 – De IJssel V2
Spijkenisse V2 – De IJssel V1
De IJssel 2 – Dordrecht 4 + HH 2.1
1e ronde K.O.-beker
Spijkenisse 3 – De IJssel 1
Rapid 4
De IJssel V1 – Fianchetto V1 + HH 2.2
Nieuwerkerk V1 – De IJssel V2
Krimpen a/d IJssel 4 – De IJssel 2 + HH 2.3
Invitatietoernooi
HH 2.4
De IJssel 1 – Erasmus 2 + HH 2.5
HH 2.6 + 2e ronde K.O.-beker
ZD 1
De IJssel V2 + Moerkapelle V1 + HH 2.7
Fianchetto V1 – De IJssel V1
De IJssel 2 – Eramus 3 + HH 3.1
ZD-2
Dordrecht 2 – De IJssel 1
Erasmus V1 – De IJssel V1 + HH 3.3
De Pionier V1 – De IJssel V2
HH 3.4
ZD-3
De Pionier 1 - De IJssel 2
De IJssel 1 – Shah Mata 1 + HH 3.5
De IJssel V1 – Spijkenisse V2 + De IJssel V2 – Messemaker V1 + HH3.6
HH 3.7 + De IJssel 2 – Sliedrecht 3
HH 3.2 + kwartfinale K.O.-beker
Messemaker 3 – De IJssel 1 + HH 4.1
HH 4.2
3 Torens V3 – De IJssel V2
ZD-4
HH 4.3
HH 4.4 + halve finale K.O.-beker
Panc Vink Top 12 toernooi
ZD-5
HH 4.5
Doorgeefschaak
ZD-6
HH 4.6 + finale K.O.-beker
HH 4.7
Ledenvergadering + snelschaak

* kerstvakantie, ** voorjaarsvakantie, *** meivakantie

woensdag 27 december
In de kerstvakantie op woensdag
27 december organiseert De IJssel het
27e Invitatie/gezelligheidstoernooi.
Dan is het bij De IJssel weer vrij entree
voor gasten. Iedere schaakliefhebber
is dan van harte welkom, dus niet alleen seniorleden, jeugdleden en donateurs en hun introducés, maar ook

andere schaakliefhebbers.
Door de wedstrijdleiding worden uit de
deelnemers teams van drie personen
samengesteld, een mix van jeugd en
ouderen en van sterkere en zwakkere
spelers. De trio’s strijden vervolgens in
snelschaaktempo om de prijzen. Bij
uitstek een goede gelegenheid om
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eens sfeer te (laten) proeven bij De
IJssel. Het toernooi vindt plaats in De
Zespunt, Molenlaan 1a te Moordrecht.
Deelname melden ter plaatse voor de
aanvang van het toernooi (19.45 uur)
of bij Léon Jacobse
(ljacobse@gmail.com, 06-21319823).
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frank van de pavoordt eerste winnaar
nieuwe schaakseizoen
De laatste jaren werden de snelschaaktoernooien gedomineerd
door Lèon Jacobse en Pim te Lintelo. Beiden waren ditmaal niet
van de partij en dat bood anderen dus een kans op de eerste
seizoenwinst. In de eerste groep met de zes sterkste aanwezige snelschakers ging de eerste plaats naar voorzitter Frank
van de Pavoordt. Een gedeelde tweede plaats was er voor de
goed op dreef zijnde Arie Macdaniël jr en Wim Mulder, kort geleden nog gekroond als beste snelschaker van WSV. In groep
twee werd Stefan Lipschart nummer een. Hij scoorde evenveel
punten als Rien Duine maar won de onderlinge partij.
De eindstand en de onderlinge resultaten:
1
x
0
0
0
0
1

2
1
x
0
0
1
0

3
1
1
x
0
0
0

4
1
1
1
x
0
0

5
1
0
1
1
x
0

6
0
1
1
1
1
x

groep B
1 Stefan Lipschart
2 Rien Duine
3 Aad vd Berg

1
x
0
½

2
1
x
0

3
½
1
x

4
½
1
½

5
1
1
1

6
1
1
1

7
1
1
1

8
1
1
1

tot
6
6
5

4
5
6
7
8

½
0
0
0
0

0
0
0
0
0

½
0
0
0
0

x
0
½
0
0

1
x
0
0
0

½
1
x
½
0

1
1
½
x
½

1
1
1
½
x

4½
3
2
1
½

1
2
3
4
5
6

groep A
Frank vd Pavoordt
Wim Mulder
Arie Macdaniël jr
Hans Lodeweges
Frank Visser
Leen Boonstra

Aad vd Meer
Teus Boere
Casper de Pijper
Ton van Smirren
Peter de Jong

tot
5
3
3
2
2

1

Wij bieden u een uitgebreid
assortiment aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen.
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de ijssel delft het onderspit in massakamp(je) tegen 3-torens
‘3-Torens, de schaakvereniging voor
Lansingerland’ meldt de website van de
vereniging die bij de RSB wedstrijdleider van De IJssel Léon Jacobse aanklopte om onderling een vriendschappelijke massakamp te spelen. De vereniging is in een samenvoeging van de
vroegere verenigingen Berkel en EBSV,
clubs die in 1945 en 1946 werden opgericht en in mei 2006 fuseerden tot 3Torens. Sinds vorig jaar spelen zij in het
gebouw van de Wijnstokgemeente in
Berkel en Rodenrijs. De belangstelling
bij de IJsselleden was niet overweldigend maar genoeg om de uitnodiging te
accepteren. Jammer genoeg lieten een
aantal van hen het op het laatste moment alsnog afweten. Uiteindelijk bleven er maar tien gegadigden over en
werd het dus een massakampje. Zij
bonden op 19 september de strijd aan
tegen tegenstanders van vergelijkbare
sterkte in partijen met een speelduur
van 75 minuten met per zet een toevoeging van 15 seconden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Léon Huijsdens
Arjan Drenthen
Martin van Vaalen
Rinus vd Linde
Jan Gerkes
Hans vd Burg
Cok Grevenbroek
Jan van Breugem
Hans Kunnen
Giovanni Netten

1965
1820
1721
1622
1482
1403
1362
1234
1121

-

Aad (vdB) liet al snel het eerste punt
voor De IJssel noteren. Zijn tegenstander verslikte zich in een riskante variant. Ook bij Casper ging het vlot. Al snel
materieel voordeel en vervolgens
haalde hij op zijn gemak de winst binnen. Op de overige borden weinig plusjes. Gastspeler Hans uit Langeraar kon
het na vroegtijdig stukverlies niet redden en dat was ook het geval bij Ton.
Die had remisekansen, maar na een
forse blunder was die kans verkeken.
Aad (vdM) kwam een pion in het voordeel maar dat mondde niet uit in winstkansen. Meer dan remise zat er niet in.
Gerard was niet in goeden doen. Een
toreneindspel met een paar pionnen
achter was rijp voor opgave. Door
knoeiwerk verspeelde zijn tegenstander
echter een paar pionnen en werd het
toren plus pion tegen toren. Ook dat
bleek echter nog goed genoeg voor de
winst. Frank was in zijn partij zeker niet
de mindere maar winst zat er niet in.
Het bleef bij een halfje. Léon trof het

niet met de Bergschenhoekse clubkampioen als tegenstander. Die zette hem
fors onder druk en gaf hem nauwelijks
tegenkansen. Verlies bleek uiteindelijk
onvermijdelijk. Bij Leen ging het aanvankelijk moeizaam, maar naarmate de
partij vorderde kreeg hij er meer vat op.
Het mondde uit in een ook al toreneindspel met twee tegen drie pionnen. Die
extra pion werd door Leen buit gemaakt waarna de remise een feit was.
Inmiddels was Rien, zoals zo vaak in
vliegende tijdnood, bezig de winst binnen te halen. Zijn tegenstander raakte
het spoor bijster. Hij liet een paardvork
toe die hem een kwaliteit kostte en liep
toen achter de feiten aan. Eindstand
5½-4½ in het voordeel van de gastheren. Helaas kon het verdriet van de nederlaag niet verdronken worden, want
verkoop van alcoholhoudende drank
was in het pand niet toegestaan. Dat
hield het hoofd wel fris, maar net niet
fris genoeg zoals blijkt uit de uitslagen.
(Aad)

Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Gerard vd Wouden
Rien Duine
Leen Boonstra
Aad vd Berg
Aad vd Meer
Casper de Pijper
Ton v. Smirren
Hans de Jong

1
½
1
0
½
0
½
0
1
1

1923
1795
1692
1656
1636
1493
1405
1281
1178

-

0
½
0
1
½
1
½
1
0
0

gouda open weer in trek
Met 12 GM (10 mannen en 2 vrouwen), 11 IM en 5 FM telde het door
Messemaker 1847 georganiseerde
25e Gouda Open op 2 september een
recordaantal titelhouders. Onder de
grootmeesters de Nederlandse toppers Jorden van Foreest (NK 2016),
Roeland Pruijssers, Erik van den Doel,

Dimitri Reinderman, Harmen Jonkman,
John van der Wiel en Anne Haast (NK
2017). Voorts ook een aantal buitenlandse grootmeesters, de winnaar van
2017 de Rus Vladimir Epishin, meervoudig winnaar Alexandre Dgebuadze
uit Belgie, de Brit Matthew Sadler en
de Duitser Igor Khenkin. Vanwaar de
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populariteit? ‘We hebben de naam een
degelijk evenement te zijn, waarin zonder enige wanklank harde strijd wordt
geleverd. Heel bijzonder is natuurlijk
dat zoveel schakers, kinderen vanaf
zes jaar tot en met gelouterde profspelers, in één ruimte spelen,‘ aldus voorzitter Kees Brinkers in het AD van
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27/6. Die populariteit betreft dan wel
de hoofdgroep. De door Brinkers verwachte stijging van het totaal aantal
deelnemers tot rond de driehonderd
bleek een illusie. Het bleef met 177
gelijk aan het jaar ervoor. In groep C
steeg de deelname met circa 30%,
maar zowel in groep B als bij de jeugd
waren er minder deelnemers.
Groep A (rating > 2000) telde 46 deelnemers, groep B (1750-2000) 25 deelnemers en groep C (< 1750) 63
deelnemers. In totaal 134. Daarnaast
waren er nog 43 deelnemers bij de
jeugd.
De hoofdprijs van 500 euro ging dit
jaar naar Dgebuadze die in zijn zeven
partijen slechts een halfje verspeelde
tegen Sadler. De tweede plaats was
voor Pruisers en Leenhouts met 5,5
punten en Van Foreest, Ducarmon en
van den Doel deelden met 5 uit 7 de
derde prijs.
Moordrechts sterkste schaker, HenkJan Evengroen, viel met 4,5 punten
net buiten de prijzen maar was wel de
beste titelloze deelnemer. Na vier ronden deelde hij nog de koppositie met
Dgebuadze, beiden met 3,5 punten.
Dankzij overwinningen tegen Khenkin
(2581), IM Van Haastert (2432), Lahaye (2383) en remise tegen Pruisers
(2494). In de onderlinge confrontatie

Henk-Jan Evengroen tegen Roeland Pruijssers.

trok de Belg (2509) aan het langste
eind. Na vervolgens een snelle verliespartij tegen Robbie Kevlishvili (2429)
sloot hij af met winst tegen teamgenoot Peter Ypma (2311). Zijn score
was goed voor een tpr van 2550!!
Naast Henk-Jan waren er nog vier
Evengroenen actief, In groep A eindigde vader Jan met 2,5 punten als
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40e, in groep B werd Bernard 4e en in
groep C was er een 9e plaats voor
Ruben en een 58e voor Marten. Vrijwel
geen enkele deelnemer van de Zuidplasverenigingen. Alleen in groep C
vader en zoon Zuurmond van WSV en
Wim Mulder. Ongeslagen met 5,5 punten legde Wim hier beslag op de derde
plaats. (Aad)
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zes remises niet genoeg voor de ijssel 2
Het vorig jaar gepromoveerde tweede
team moet het dit jaar in de 2e klasse
doen zonder Gerard van der Wouden
en Menno van Dijk. Hun plaatsen werden ingenomen door Frans Dubois en
Aad van der Meer. Dankzij de terugkeer van Justin Jacobse in het eerste
tam kwam er te elfder ure versterking
van Frank van de Pavoordt. In deze
eerste wedstrijd konden Sjaak in ’t
Veld (vakantie) en Aad van der Meer
(verhinderd) niet van de partij zijn.
Hierdoor maakte Casper de Pijper als
invaller zijn debuut bij De IJssel 2. Ook
tegenstander Fianchetto uit Schiedam
had personele problemen en moest de
klus klaren met drie invallers.
Circa vijf jaar geleden troffen beide
teams elkaar ook in een tweede klasse
duel. De Schiedammers waren toen
beduidend sterker (1784) en zegevierden met 6-2. Van dat team was alleen
de nu eerste bordspeler (toen zevende
bord) nog van de partij. Bij De IJssel
speelden destijds Aad, Arie sr en Rien
ook mee. Met 1684 was het wel wat
sterker dan de afvaardiging nu. Ditmaal verschilden de teams weinig qua
gemiddelde sterkte.
Dat laatste bleek ook achter de borden
waar het lange tijd gelijk op ging. Aad
1
2
3
4
5
6
7
8

was de eerste die remise liet aantekenen. Na een uitgebreide stukkenruil
resteerde een dame-toren eindspel
waar hij geen brood meer in zag. Achteraf bleek dat toch misschien wel wat
voorbarig. Niet veel later ook puntendelingen bij Stefan en Frans. Bij Stefan
met nog veel materiaal op het bord. De
dame van zijn tegenstander kon op het
nippertje aan insluiting ontsnappen.
Zijn tegenstander besloot vervolgens
tot een remise aanbod wat door Stefan
werd aangenomen. Frans deed weinig
onder voor zijn op papier sterkere tegenstander. Het eindspel waarin zijn
tegenstander een lastige dubbelpion
had bood hem echter zijns inziens weinig kansen. Arie sr was vervolgens de
eerste die een nul moest incasseren.
Al in de opening raakte hij het spoor

bijster en vervolgens ging het van
kwaad naar erger. Gezien het schaakverleden van zijn tegenstander geen
schande. Die speelde een aantal jaren
voor Ashtapada en daarna rond 2010
een paar jaar voor HZP Schiedam. Uit
die tijd stamt ook zijn behoorlijk hoge
rating. Aan bord 1 trof Frank een tegenstander op niveau. Weinig aanvalskansen en na afruil een
dichtgeschoven stelling met een pionneneindspel met lopers van gelijke
kleur. Meer dan remise zat er niet in.
Inmiddels was ook Casper gesneuveld. Dat was jammer, want hij miste
een goede kans op een beter resultaat. Een pionoffer had kunnen uitmonden in kwaliteitswinst met stellingvoordeel. Hij verwisselde evenwel twee
zetten waardoor het feest niet doorging. Resultaat een pion achter en een
dikke plus voor zijn tegenstander. Voor
een gelijkspel moesten Rien en Arie jr
dus winnen. Rien deed verwoedde pogingen, maar zonder resultaat. Ook hij
moest in remise berusten. Arie jr ging
nog lang voor de winst. Die leek kansrijk, maar zijn tegenstander vond
steeds het juiste verweer. Ook hier
geen winst maar de zesde remise.
(Aad)

remise ?

Fianchetto 2

1582 -

De IJssel 2

1516

5

-

3

Jacco van Leeuwen
Youri Verlinde
Gilles Deegeling
Arjan Schouteren
Jan Weitering
Fred van Gent
Jan Ploeg
Tom Buitelaar

1736
1539
1551
1807
1476
1545
1541
1457

Frank vd Pavoordt
Rien Duine
Aad vd Berg
Arie Macdaniël sr
Stefan Lipschart
Arie Macdaniël jr
Frans Dubois
Casper de Pijper

1795
1656
1493
1555
1487
1470
1388
1281

½
½
½
1
½
½
½
1

-

½
½
½
0
½
½
½
0

-

Overige uitslagen in klasse 2B:
Erasmus 3 (1775)
De Pionier 1 (1769)
Sliedrecht 3 (1732)

-

Onesimus 2 (1642)
Krimpen a/d IJssel 4 (1419)
Dordrecht 4 (1686)

6½ - 1½
8
- 0
5½ - 2½

eindspelprobleem
Na 1.c7 Td1+ 2.Kc6 Tc1+ 3.Kd7 Kf6 heeft wit nog een hele kluif om de winst binnen te halen. Er is een gemakkelijker winstweg.
Het antwoord op pagina 14.
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ervaringen met een omstreden pionwinst
in een modevariant uit 1984
In de massakamp tegen 3-Torens verscheen hij ineens weer bij mij (Aad van
den Berg) op het bord, de omstreden
pionwinst in een variant van de Grünfeldverdediging. Jaren terug, in 1984,
stond in het eerste nog Nederlandstalige nummer van New In Chess, de opvolger van Schaakbulletin, in de
rubriek Modevarianten een artikel over
de zet 8.Tb1 in de ruilvariant van het
Grünfeld-Indisch. Het leek mij toen een
goed idee voor mijn openingsrepertoire. Het gaat om de voortzetting na
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.cxd5
Pxd5 5.e4 Pxc3 6.Bxc3 Lg7 7. Pf3 c5
8.Tb1 0-0 9.Le2 Pc6.
In plaats van Pc6 heeft zwart ook 9…
.Da5, 9….Lg4 of 9….b6. Na 10.d5
heeft zwart de mogelijkheid van pionwinst via 10…Lxc3 11.Ld2 Lxd2
12.Dxd2. ‘Maar’, aldus Gert Ligterink
in het bewuste artikel, ‘het is riskant
om het pionoffer aan te nemen. Zwart
moet het paard wegspelen en dan
heeft wit met 13.h4 !! een uiterst gevaarlijke aanval in handen.’ Meer
meldde hij daarover niet.

In de loop der jaren kwam de Pc6 variant in deze vorm bij mij een aantal
keren op het bord. In 1992 in de RSB
wedstrijd van De IJssel 1 tegen NRSG
Wilhelm Steinitz 1, later opgegaan in
Erasmus, bleek tegenstander Joop
van ’t Hoenderdaal goed op de hoogte.
Hij speelde 12…Pb8 en had na 13.h4
Pd7 14.h5 Pf6 15.hxg6 fxg6 16.Pg5
h5 17.Lc4 Dd6 een afdoende verdediging. Waarom ik toen 18.Kf1? speelde
in plaats van 18.f4??? In ieder geval
had wit toen na 18….Pg4 geen voordeel meer. In 2009 in de wedstrijd
Maassluis 1 tegen De IJsssel 2 koos
tegenstandster Corry Vreeken, veelvoudig dameskampioen van Nederland, in plaats van 16.Pg5 voor

16.Th4? en na 16….a6 17.Td1 e6
18.d6 (Dh6!?) b5 19.Pg5 werd remise
overeengekomen.
Arie Macdaniël sr, een fervent Grünfeld speler bij De IJssel, ging in een
competitiepartij in 2001 na 13.h4 verder met 13…e6?. Wit won vervolgens
gemakkelijk: 14.h5 Pd7? 15.hxg6
(15.dxe6 is nog beter) 15…fxg6
16.Pg5 Pf6 17.d6 e5? 18.Lc4+ Kg7
19.Txb7+ Lxb7 20.Pe6+ Kh8 21.Pxd8
Taxd8 22.f3 Pe8 23.Dh6 (1–0).
En dan was er recent op 19 september
de partij tegen Hans van de Burg in de
massakamp tegen 3-Torens. Op de
12e zet ging hij verder met 12…Pb4?
En stond het dus als volgt:

13.a3 Pa6 14.h4 (Lxa6 was eveneens
een optie) Lg4 15.Pe5? Hier had ik
natuurlijk beter direct 15.h5 kunnen
spelen. Na 15…Lxf3 (Lxh5? 16.g4
Lxg4? 17.Dh6) 16.gxf3 Dd6 17.hxg6
fxg6 18.Txb7 staat wit prima. 15…
Lxe2 16.Kxe2 Dc7 17.Pf3 en zwart
had nu diverse voortzettingen met gelijkspel. Maar niet na 17…Tab8? Aangewezen was nu direct 18…h5. Ik
koos echter voor 18.Dh6 en dat biedt
zwart opnieuw tegenspel. 18…f6
19.Th3 Tg7 20.Tg3 Dd6 21.h5 De
enige goede zet voor zwart is nu 21…
.g5, maar die speelde hij niet. 21…
Tg7? 22.hxg6 Txg6 23.Txg6+ hxg6
24.Dxg6+ Kf8 25.Th1 (1-0)
Twee tegenstanders speelden in
plaats van 8….0-0 direct 8…Pc6. Dat
maakte wel uit. In de RSB wedstrijd De
IJssel 2- 3 Torens 1 in 2007 ging het in
mijn partij tegen Rinus van der Linde
verder met 9.d5 Lxc3 10.Ld2 Lxd2
11.Dxd2 Pb8 en dat leidde tot de volgende stelling:
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12. Le2, wat ik speelde is nu niet de
beste voortzetting. 12.Lb5+ of Dc3
komen nadrukkelijk in aanmerking.
Zwart had nu 12...Pd7 en na 13.h4
was er voor wit geen voordeel meer.
Ook Bernard Evengroen liet in het
toernooi om de Zilveren Dame 2016
de rokade achterwege, maar in plaats
van 12…Pd7 ging hij voor 12…Pa5.
Ook nu is Lb5+ de beste voortzetting.
Weer ging ik echter voor 13.h4 hier
eveneens met voordeel voor wit. Zeker
na 13…h5? 14.Lb5+ Ld7 en goede
aanvalskansen voor wit met Dc3 of
Pe5+.
Ook het teruggeven van de pion met
12….Pd4 voldoet volgens Ligterink in
het bewuste artikel nauwelijks.

13.Pxd4 cxd4 14.Dxd4 e6 (of 14…
Da5 15.Dd2 Dxd2 16.Kxd2 met duidelijk beter eindspel) 15.0-0 exd5
16.exd5 en wit staat, aldus Ligterink,
beter. Jan Evengroen speelde dit
tegen mij in de finale om de Zilveren
Dame in 1989. Na 15.Lc4 exd5
16.Lxd5 stond wit prima. Ook de
14…b6 in een competitiepartij tegen
Arie Macdaniël sr in 2004 leidde niet
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tot problemen voor wit. Ook hier na
15.0-0 Lb7 16.Tfd1 Tc8 een duidelijke
plusstelling voor wit.
Het beste is volgens Ligterink (in 1984)
om het pionoffer niet aan te nemen en
na 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.cxd5
Pxd5 5.e4 Pxc3 6.Bxc3 Lg7 7. Pf3 c5
8.Tb1 0-0 9.Le2 Pc6 10.d5 te kiezen
voor 10….Pe5

Die voortzetting kwam bij mij eenmaal
op het bord, in de wedstrijd De IJssel
2-Overschie 3 tegen Fokke Lindeboom
met gelijkspel na 11.Pxe5 Lxe5
12.Dc2 Dc7 12.Lh6 Td8 13.h3 (h4?).
Op de 12e zet zijn er echter voor wit
diverse andere mogelijkheden.
In twee partijen zette zwart op de 9e
zet voort met 9…cxd4 10.cxd4 Pc6
11.d5 Pe5

Na 12.Pxe5 Lxe5 zijn er sterke overeenkomsten met voorgaande variant.

Dat geeft wit goed spel. In de wedstrijd
Maassluis 1 - De IJssel 2 (2009) stond
ik tegen Corry Vreeken na 13.0-0 b6
14.Lb2 Lxb2 15.Txb2 Ld7 16.Dd2
prima. Na 13.f4? tegen Ad de Veld
(uurpartij Zilveren Dame 2016)
13…Lg7 (Lc3?) 14.0-0 a6 was 15.Le3
de beste voortzetting. Na 15.Db3 was
het voordeel minder duidelijk.
Dat het goed mis kan gaan als je zetten verwisselt bleek dit jaar in mijn partij tegen Fred de Wild in de wedstrijd
De IJssel 2-RSR Ivoren Toren 5. Na
7…Lg7 ‘vergat’ ik 8.Tb1 en na 8.Le2
Pc6 was 9.d5 dus niet mogelijk vanwege torenverlies en moest ik dus
9.Le3 spelen. (Aad)
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oplossing eindspelprobleem
Een veel gemakkelijkere winst is er
voor wit na 1. Txf5! Txf5 2. c7 Tf6 3.
Kd5 Tf5 4. Kd4 Tf4 5. Kd3 [5. Kc3 5...
Tf1 6. Kb2] 5... Tf3 6. Kc2! Tf2 7. Kb3
Tf3 8. Kb4 Tf49. Kb5 Tf5 10. Kb6 Tf6
11. Kb7 1-0 (Robert Fontana in 1944).
(Frank)
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25 vragen aan…
teus boere

2017

1981

Geboren ?
- In 1950 te Moordrecht.
Voor welk beroep ben je opgeleid ?
- Timmerman, later (hoofd) calculator bij een bouwbedrijf.
Van wie heb je schaken geleerd ? Hoe oud was je ?
- Van de vader van een vriend en de broer van een andere vriend. Ik was toen ca 14 jaar.
Wat is je beste karaktereigenschap ?
- Degelijk, betrouwbaar en precies.
En je slechtste ?
- Soms ongeduldig.
De beste films ?
- Kanonnen van Navarone, James Bond 007, Indiana Jones.
Favoriete acteur of actrice ?
- Sean Connery , Roger Moore en Harrison Ford.
Favoriete schrijver ?
- Martin Toonder (Olvier B.Bommel).
Favoriete kunstenaar ?
- Heb ik niet, kom praktisch nooit in een museum.
Wie is je favoriete schaker aller tijden ?
- Hans Böhm en Jan Hein Donner (Neem nooit een pion op b7 zelfs niet als het goed is).
Voor welk tv-programma blijf je thuis ?
- Elfstedentocht.
Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan schaak studie ?
- Niets, een heel enkele keer speel ik een gedeelte van mijn partij na.
Ajax of Feijenoord ?
- Feijenoord, in 1970 op de Coolsingel geweest na het winnen van de Europacup 1.
Op welke partij stem je ?
- CDA.
Naar welke muziek luister je het liefst ?
- Golden Earring.
Welke sport beoefen je naast schaken ?
- Geen.
Welke hobby’s beoefen je in je vrije tijd ?
- Klussen in en om het huis bij mezelf, familie en vrienden.
Welke krant lees je serieus ?
- Algemeen Dagblad.
Op welke leeftijd speelde je je eerste serieuze partij ?
- Op 22 jarige leeftijd bij De IJssel in het Genestethuis. Lid van de schaakclub sinds 1972.
Materiaalbeheerder sinds 1977 (40 jaar).
Wat zijn je beste externe resultaten die je hebt geboekt ?
- Bij De IJssel 2 en 3 topscoorder in 1977, 1981 en 2006.
Ben je gelovig c.q. bijgelovig ?
- Wel gelovig (PKN), niet bijgelovig.
Wat is je favoriete vakantieland ?
- Vroeger Spanje, tegenwoordig Terschelling.
Wat eet je het liefst ?
- Carpaccio, Chateaubriand, Chili Con Carne, Erwtensoep met spek.
Wat drink je het liefst ?
- Bier.
Wat mis je op de club ?
- Schakers geboren tussen 1975 en 2000.
(Frank)
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de ijssel 1 niet opgewassen tegen so rotterdam 2
De IJssel 1 moet het dit seizoen doen
zonder de steun van Mick van den
Berg en Pim te Lintelo. Voorts speelt
Frank van de Pavoordt voor De IJssel
2 en hij is dus alleen als invaller beschikbaar. Hun vervangers zijn Menno
van Dijk, Ad de Veld en Gerard van der
Wouden. In deze eerste wedstrijd
tegen SO Rotterdam 2 werd Gerard
(vakantie) vervangen door Frank.
In het laatste duel twee jaar geleden
won De IJssel met 6-2. De samenstelling van de teams verschilde echter
aanmerkelijk. Bij De IJssel waren
Hans, Léon en beide Franken toen ook
van de partij en bij de gasten waren dit
Marc Schroeders, Marius Strijdhorst
en Frans Vreugdenhil. Die dolven toen
alle drie het onderspit, respectievelijk
tegen Hans, Frank (V) en Léon.
Het werd een lastige competitiestart op
9 oktober tegen de vorig seizoen uit de
promotieklasse gedegradeerde Rotterdammers. Die traden nu aan met een
team met vele jaren schaakervaring op
hoog niveau. Dat bleek ook achter de
borden. Reeds in de beginfase werd de
toon gezet met een kwaliteitsoffer op
bord drie en een stukoffer op bord acht.
Het eerste resultaat kwam van bord
drie. Justin had hier weinig voordeel

1
2
3
4
5
6
7
8

van zijn (gambiet)pionoffer in de opening. Dat had tot initiatief op de koningsvleugel moeten leiden, maar het
was zijn tegenstander die het hem met
een ver opgerukte centrumpion onder
druk zette. Niet met het door hem gewenste succes en na investering van
veel bedenktijd volgde na 15 zetten
een remiseaanbod dat door Justin
werd aangenomen. Bij Frank (vdP) leverde het schijnoffer van zijn tegenstander hem een pluspion op. Die
offerde hij later weer voor een beter
eindspel. Maar zonder veel succes. Na
eerst remise te hebben afgeslagen zag
hij zijn kansen slinken en koos alsnog
voor het halve punt. Frank (V) moest
alle zeilen bijzetten om te verhinderen
dat zijn tegenstander twee stukken
kreeg voor zijn kwaliteitsoffer. Dat lukte
wel maar wel ten koste van een pion.
Na teruggave van de kwaliteit kon een
doorlopende pion alleen door een
stukoffer worden gestopt. Daar had
zijn tegenstander inmiddels drie pionnen voor. Kansen in dat eindspel zag
Frank niet zitten en zijn tegenstander
kennelijk ook niet want hij ging akkoord met de aangeboden remise. Het
eerste verliespunt werd daarna genoteerd bij Ad. Zijn verdediging bleek niet

De IJssel 1

1790 -

SO Rotterdam 2

1939

2½ -

5½

Léon Jacobse
Frank Visser
Justin Jacobse
Hans Lodeweges
Ad de Veld
Leen Boonstra
Menno van Dijk
Frank vd Pavoordt

1923
1914
1907
1838
1673
1636
1630
1795

Michiel Besseling
Cor de Zwart
Hennie Versteeg
Frans Vreugdenhil
Marius Strijdhorst
Marc Schroeders
Cor Treure
Gerrit Markus

2136
2010
1915
2004
1907
2003
1770
1770

½
½
½
½
0
0
0
½

½
½
½
½
1
1
1
½

-

-

opgewassen tegen een oprukkende
vierpionnenfront. Een vierde remise
vervolgens aan het eerste bord. Hier
werd Léon opgezadeld met een ingesloten dame. Het lukte hem uiteindelijk
wel de bakens wat te verzetten, dat
kostte hem, maar ook zijn tegenstander, veel bedenktijd en voor beiden
geen duidelijke winstkansen. Leen was
toen al lang bezig aan een toreneindspel met ongelijke lopers en een pluspion voor zijn tegenstander. Er leken
wel remisekansen, maar Leen vond ze
niet. Toen er nog een tweede pionverlies bijkwam was het snel gebeurd.
Voor een gelijkspel moesten zowel
Hans als Menno toen winnen. Menno
had met een mooie actie een kwaliteit
veroverd maar stuitte op een sterke
verdediging. Een winstweg was niet
eenvoudig. Die was er helemaal niet
meer toen hij pardoes een toren cadeau deed in de mening verkerend dat
die gedekt stond wat niet het geval
was. Voor Hans restte toen slechts de
eer van de enige overwinning. Dat leek
met nog nauwelijks bedenktijd verkeerd af te lopen. Met veel kennis van
zaken wist hij echter verlies te verhinderen en met beiden alleen nog een
toren was de remise een feit. (Aad)

Leen en Menno met een
toekijkende voorzitter.
Léon (r) op zoek naar kansen.

ledenvaria
Het jaarverslag meldde per 1-9-2017 27 seniorleden, 9 jeugdleden en 6 donateurs. Het vertrek van Justin Jacobse
ging echter niet door. Door het bedanken van Irina Roman bleef het aantal seniorleden 27. Bij de jeugd haakte Noraly Badri alsnog af, maar Sjoerd Hogendoorn uit de Goudse woonwijk Westergouwe meldde zich aan als jeugdlid.
Daardoor bleef ook het aantal jeugdleden (tot en met 20 jaar) met 9 op gelijke hoogte.
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menno, van kansrijk naar noppes
Het was lang geleden dat Menno van
Dijk voor De IJssel 1 speelde. Van
1994 tot 2000 en nog eenmaal als invaller in 2005. Zijn heroptreden tegen
Cor Treure van SO Rotterdam 2 op 9
oktober zal hem lang bijblijven.
Na een gelijk opgaand duel komt
Menno rond de 20e zet in het voordeel
en na 22.hxg4 staat de volgende stelling op het bord:

22….Dg5?? Hier mist hij 22…Lxf2!
23.Txf2 Txf2 24.Kxf2 Dh4! Maar hij
blijft wel in het voordeel en krijgt na
23.f4 De7 24.Dd3? een kwaliteit cadeau. 24…Lxe1 25.Txe1 De6 26.Th1
Dd6 27.Pd1 Ld7 28.Pf2 Tae8 29.Ph3

De witte stelling staat behoorlijk onder
druk. Na 29…De7 met de dreiging
Dxe3 en Dh4 had zwart goede zaken
kunnen doen. Jammer dat hij dit niet
zag. 29…Te7? 30.Pf2 Tfe8 31.Pd1
Df6 32.Lf3 Kg7 33.Kg3 Tf8 34.De2
Le8 35.Dh2 Kg8 36.g5 Df7 37.Dh6
Dg7 38.Le2 Ld7 39.Ld3

39…Dxh6? Na 39...Df7 40.Dh4 Lf5
41.Le2 De6 had zwart nog een dikke
plus gehad. Maar na 40.Txh6 en de
blackout Txe3+?? Is het noppes.
(Aad)
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broederstrijd om rapidtitel
Op vier clubavonden staat weer een
ronde voor de rapidcompetitie op het
programma. Een competitie met per
speelronde vijf partijen met voor ieder
een kwartier bedenktijd per partij zijn
beslissend voor de eindstand. De deelnemers worden ingedeeld in groepen
van zes deelnemers, de eerste ronde

1
2
3
4
5
6

op basis van KNSB rating en daarna
conform de ranglijst. De winnaar wordt
uiteraard rapidkampioen, maar krijgt
ook een uitnodiging voor de invitatiegroep van het Panc Vink Top 12 toernooi.
In de eerste ronde vierde Justin zijn
onverwachte rentree bij De IJssel met

Groep A

1

2

3

4

5

6

tot

Justin Jacobse
Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Frank Visser
Wim Mulder
Gerard vd Wouden

x
0
0
½
0
½

1
x
½
0
1
0

1
½
x
0
½
½

½
1
1
x
0
0

1
0
½
1
x
½

½
1
½
1
½
x

4
2½
2½
2½
2
1½

Vanwege veel verhinderingen waren er
onvoldoende deelnemers voor twee
groepen. Ergo slechts één groep met
negen deelnemers waarvan er een
aantal vanwege het ongelijke aantal

geen vijf, maar vier wedstrijden konden spelen. Rien was supersterk en
werd eerste met slechts een halfje verlies tegen Frank. Met die score plaatste hij zich bij de eerste zes waar hij in

een eerste plaats in groep A. Alleen
Frank en Gerard wisten hem een halfje
te ontfutselen. Met anderhalf punt
voorsprong op zijn naaste concurrenten Léon, Hans en Frank veroverde hij
in groep A de eerste plaats.
De onderlinge resultaten in groep A in
deze ronde:

de tweede ronde de plaats innam van
Gerard.
De onderlinge resultaten in groep B in
de eerste ronde:

Groep B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tot

1
2
3
4
5
6
7
8
9

x
0
½
0
0
0
-

1
x
½
½
0
0
-

½
½
x
½
½
½
-

½
½
x
1
0

1
½
x
0
½

1
0
x
gt
0

1
1
x
½
0

1
1
½
a
½
x
-

1
½
1
1
x

gt
gt
gt
gt
gt

4½
3
2½
2
2
2
1½
1
½

Rien Duine
Leen Boonstra
Frank vd Pavoordt
Stefan Lipschart
Aad vd Meer
Neal Twigt
Casper Kouwenhoven
Aad vd Berg
Casper de Pijper

Na in de eerste ronde Justin zegevierde zijn broer Léon in de tweede
ronde. Ditmaal won hij het onderlinge
duel en bleef hij zijn broer een punt
voor. Vijf van de zes deelnemers in

1
2
4
5
6

groep A scoorden in deze ronde vijftig
procent of meer en handhaafden zich
daarmee in de eerste groep. Dat was
niet het geval voor Rien die in alle partijen op het bord dan wel door de klok

Groep A

1

2

3

4

5

6

tot

Léon Jacobse
Justin Jacobse
Frank Visser
Wim Mulder
Hans Lodeweges
Rien Duine

x
0
0
½
½
0

1
x
½
0
½
0

1
½
x
0
½
0

½
1
1
x
0
0

½
½
½
1
x
0

1
1
1
1
1
x

4
3
3
2½
2½
0

In groep B opnieuw negen deelnemers, die elk vier of vijf partijen speelden. Hier trok Ad, in de eerste ronde
afwezig, aan het langste eind. Alleen
tegen Teus verspeelde hij een halfje.
Groep B
1
2

Goed genoeg voor de zesde plaats op
de ranglijst en in de volgende ronde
een plaats in groep A. Ook Sjaak,
eveneens afwezig in de eerste ronde,
verspeelde in zijn vier partijen maar
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
x
0
0
0

Ad de Veld
Sjaak in 't Veld
Gerard vd Wouden
Teus Boere
Stefan Lipschart
Aad vd Berg
Neal Twigt
Casper de Pijper
Aad vd Meer

x
0
½
0
0
0

x
0
½
0
0
-

½
x
0
1
0

1
½
1
x
0
-

1
1
x
0
½

1
1
1
x
0
0
18

1
0
1
1
x
-

1
1
1
1
½
x

gt
gt
gt
gt
gt
-

werd afgetroefd. Voor hem in de volgende ronde dus weer groep B.
De onderlinge resultaten in groep A in
ronde twee:

een halfje.
De onderlinge resultaten in groep B in
ronde twee:

tot
4½
3½
3
2½
2½
1½
1
1
½
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Na twee ronden is de stand nu als volgt:
Bonus
pnt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Justin Jacobse
Léon Jacobse
Frank Visser
Hans Lodeweges
Wim Mulder
Ad de Veld
Gerard vd Wouden
Sjaak in 't Veld
Stefan Lipschart
Rien Duine
Neal Twigt
Teus Boere
Leen Boonstra
Aad vd Berg
Frank vd Pavoordt
Casper Kouwenhoven
Aad vd Meer
Casper de Pijper

8+8
8+8
8+8
8+8
8+8
6+6
8+6
6+6
6+6
6+8
6+6
6+6
6+6
6+6
6+6
6+6
6+6
6+6

Start
pnt

Score
ronde 1

Score
ronde 2

Totaal
score

7
7
7
7
7
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

21
15
15
15
13
10
11
10
16
23
17
10
17
12
15
14
16
10

17
21
17
15
15
23
17
22
15
5
12
18
10
14
10
10
7
12

61
59
55
53
51
50
49
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39

puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij gemelde afwezigheid 2 punten en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6 en 4 punten voor respectievelijk A-, B- en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de
groep waarin zij oorspronkelijk zouden zijn uitgekomen.
Als startpunten worden per groep respectievelijk 14 (A), 10 (B) en 6 (C) toegekend. Na de tweede en derde ronde worden
per ronde de helft van deze startpunten in mindering gebracht. (Aad)

jeugdschaak: met kleine stapjes vooruit
Het jeugdschaak ging van start met zes
‘gevorderden’ en een nieuwe deelnemer, Sjoerd Hogendoorn. Er zijn er dus
ook weer een paar afgehaakt. Jeugdleider Casper de Pijper hierover: ‘Vandaag
aan de dag kunnen ouders, het zich financieel permitteren, hun kinderen aan
diverse activiteiten te laten deelnemen.
Dat wordt door de samenleving gestimuleerd en vanuit scholen al geactiveerd. Ik merk dat daardoor in onze

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

Nick Mc Pherson
Ioan Palsgraaf
Alivia Badri
Luna Twigt
Sjoerd Hoogendoorn
Carlijne Vervoort
David Knoop

vereniging de kinderen afhaken omdat
ze teveel hooi op hun vork krijgen. Het
schaken is een wat saaie sport voor ze
en wordt als eerste opgegeven. Meestal
na een enthousiast begin haken ze toch
na een jaar af. Het opzetten van een
jeugdafdeling is twee stappen vooruit
en weer achteruit. Op dit moment krijgen 7 kinderen schaakles, waarvan ik
weet dat aan het eind van het seizoen
er weer een kind afhaakt. Mijn streven

prt

w

r

v

score

3
2
3
2
2
3
2

3
1
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
2

104,0
66,7
56,0
46,0
40,0
33,0
23,3

In de tweede ronde van de jeugdcompetitie werd iemand schaakmaat gezet
door een torenoffer. Heel bewust. Ie-

dereen rokeert al in de opening en de
kampioen van vorig jaar is begonnen
aan stappenplan nummer twee. Cas-

19

was om 12 kinderen op de club te krijgen. Dat wordt op zich zelf al een zware
bevalling, maar ik doe mijn best om dat
te bereiken. In Oktober beginnen de
lessen weer op de St. Jozef school en
in de winter de lessen op de openbare
school De Achtbaan. Hopelijk komen
daaruit weer kandidaten rollen.’
Naast de lessen is ook de jeugdcompetitie weer gestart. De stand na 3 ronden:

per: ‘Daar ben ik wel blij mee. Dat geef
mij toch enige vorm van trots, dat dit
bereikt is.’ (Casper/Aad)
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clubcompetitie nog niet echt op gang
Vakantie, ziekte, studie, werk en natuurlijk de teamwedstrijden waren redenen voor veel afwezigheid in de eerste
periode. Dat zorgt voor beduidende
verschillen in het aantal gespeelde partijen en maakt de stand daardoor onoverzichtelijk. Gerard van der Wouden,
de nummer twee van voorgaand seizoen, pakte met winst tegen Wim Mulder in de zevende ronde de koppositie.
Eerder liet hij vier remises aantekenen,
zelfs in stellingen die toch kansrijk
leken (zie ook Gemiste kans). Hij gaat
nu aan de leiding met een minieme
voorsprong op titelverdediger Léon Jaobse die nog maar twee partijen

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

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

speelde. Eén daarvan was winst tegen
concurrent Frank Visser en dat telt.
Ook Rien Duine heeft een prima competitiestart met viermaal winst en tweemaal remise. Wel met wat geluk, tegen
Sjaak in ’t Veld ontsnapte hij met remise en tegen Frank van de Pavoordt
profiteerde hij maximaal van onoplettendheid van zijn tegenstander. Zij vormen de kopgroep maar de verschillen
zijn nog miniem. Met voor diverse deelnemers nog maar weinig gespeelde
partijen valt er over de ranglijstposities
weinig te zeggen. Die wisselen dan behoorlijk na een speelronde. Teus Boere
is de nummer één van periodegroep C.

Met 3½ uit 5 is ook hij goed gestart.
Dat geldt eveneens voor Frans Dubois,
de nummer één van groep D. Die bleef
met zijn vijftig procent score Neal Twigt
nipt voor. Hij leed wel een opvallende
nederlaag tegen Wouter Schmahl die
met zijn drie pionnenoffer (zie IJsselschaak 114) opnieuw succes had. In de
onderste helft een opvallend lage positie voor Arie Macdaniël sr. Hij trof het
niet met zijn tegenstanders en twee
verliespartijen doen je plaats op de
ranglijst in dit stadium geen goed.
Hieronder de stand en een overzicht
van de resultaten.

gr

resultaten ronde 1 t/m 7

na

avc

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

GW ½, FV 1
FP½, AV½, LJ ½, JJ ½, WM 1
WM 1, MB ½, AB 1, SV ½, AMsr 1, FP 1
HL 1, LJ 0
MB ½, GW ½, HL ½, WM 1
GW ½
FV 0, FP ½, AV ½
GW ½, HL ½, RD 0
RD ½, LB 1
AV ½, RD ½
RD 0, LB 1, AB ½, AMsr 1, SL 1, AV 0, GW 0
LB ½, WM ½, RD 0, AvM ½
SL ½, CP 1, LB 0, AvM 1, TS 1
AB ½, WM 0, AMsr ½, TB 1, SV 0
WS ½, SL½, TB 0, AB ½, CP ½
WS 0, PJ 1, CP ½, TS 1
TB ½, AvM ½, WM 0, NT ½
AMjr ½, LB ½, WM 0, RD 0
PJ 0, TS 0, PK 1, CP 1, SL ½
TB 0, FD ½, NT 0, TS 1, AvM ½
AMsr ½
FD 1, AvM ½
NT 1, FD 0
PK 0, NT 1, FD 0, CP 0, TB 0
NT 0, TS 1

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

3x

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

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

2x
1x
1x

1x

1x
1x
1x

1x
6x
4x
5x
2x
5x

gt

1x

1x
1x

club
rating

waarde
cijfer

totaal

1847
1728
1746
1796
1715
1773
1712
1696
1643
1667
1603
1508
1480
1517
1374
1378
1421
1468
1299
1354
1485
1381
1263
1233
1269

81
69
71
76
68
74
68
66
62
64
59
51
50
52
43
43
46
49
39
42
50
43
37
36
37

365
343
323
311
307
293
283
269
263
251
251
228
227
219
190
188
185
183
180
180
170
167
134
132
94

na=afwezig, avc=afwezig ivm RSB wedstrijden, gt=geen tegenstander.

de ijssel komt half punt tekort in
bekerthriller tegen moerkapelle
De loting voor de eerste ronde om de
RSB beker had buurvereniging Moerkapelle als tegenstander opgeleverd,
een Zuidplasduel dus. Beide teams
verschenen op 30 oktober in hun
sterkste opstelling achter de borden.
Léon en Justin Jacobse zorgden met
overwinningen tegen Hugo van Elteren

en Wouter Vroegindeweij voor een 2-0
voorsprong. Verlies van Frank Visser
tegen Gerard van Ommeren en van
Hans Lodeweges tegen Jesse van Elteren bracht de stand na de reguliere
partijen weer op gelijke voet. In de
noodzakelijke snelschaakpartijen was
er alleen winst voor Léon en een halfje

20

voor Justin. Een 2-2 zou voldoende
geweest zijn voor de winst. De IJssel
kwam dus een halfje te kort en is daarmee uitgeschakeld. Vanwege ruimtegebrek in het volgende nummer een
uitgebreider verslag van deze wedstrijd. (Aad)
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gemiste kans
Gerard vd Wouden - Ad de Veld
Na de 16e zet van wit staat de volgende stelling op het bord:

De stand is in evenwicht. Mogelijkheden zijn er voor zwart op de damevleugel (a5) op wellicht via de open h-lijn
op de koningsvleugel. Ad besluit echter zijn pluspion op te geven en zijn
paard te activeren via f5 een plan dat
wit in het voordeel brengt. Na 16…Pe7
17.Pxd4 Pf5 18.Pxf5 gxf5 19.c4 dxc4
20.Txc4 Lc6 21.Dc3 Dd8 22.Td4 Ld5
23.Dg3 Tg8 heeft wit nu behoorlijke
aanvalskansen.
Interessant is hier 24.Lg5. Dan moet
de dame wijken en afhankelijk van wat
zwart speelt heeft wit dan meerdere
kansrijke mogelijkheden. Computer
Fritz gaat voor 24…Db6 25.Tdd1 Db5
26.Dh4 Kd7 27.Le3 Th8 28. Dg5 Tae8
29.Lc5 b6 30.Ld6 en dat ziet er inderdaad goed uit voor wit. Die speelt echter eerst 24. h4 en dat biedt zwart de
mogelijkheid tot 24…Tc8 en na 25.Lg5
Db6 26.Tdd1 Tc4 27.Tc1 wordt de
vrede getekend wel in een nog steeds
plusstelling voor wit. (Aad)

de viertallen zijn weer van stal
De viertallencompetitie telt dit seizoen
34 teams, 12 in de eerste divisie en 23
in de tweede divisie. Dat is er één
meer dan vorig seizoen. Toen telde de
eerste divisie 11 deelnemende teams.
Van de 30 verenigingen nemen er 20
deel aan deze competitie. De helft
hiervan met meer dan één team. Spijkenisse spant de kroon met maar liefst
vijf teams. CSV en Sliedrecht zijn niet
meer van de partij in dit nieuwe seizoen. Nieuwe deelnemers Ashtapada,
Maassluis, Messemaker 1847 en De
Pionier. De laatste twee behoorden al
eerder tot de deelnemers.
Bij De IJssel ditmaal geen drie maar
twee teams. De eerste speelronde is
inmiddels achter de rug. Hieronder de
resultaten.

eindspelen beslissend in eerste
wedstrijd van de ijssel V1
Het werd geen gemakkelijke avond in
de eerste wedstrijd van dit seizoen van
De IJssel V1 op 23 oktober. Tegenstander Erasmus was op papier en
achter de borden zeker niet de min-

dere. Op alle vier de borden ging het
lang gelijk op. De eerste remise werd
genoteerd aan bord vier. Sjaak, dit seizoen debuterend in de eerste viertallendivisie, kon met herhaling van
zetten remise afdwingen. Daar koos hij
voor en dat bleek best verstandig bij
de analyse achteraf. Op de andere
drie borden viel de beslissing pas in de
laatste speelminuten. Eerst remise bij
Léon. Die had het zwaar te verduren,
kwam zelfs twee pionnen achter. De
klok ging meespelen en onder de tijdsdruk vond zijn tegenstander niet de
beste zetten meer. Hij moest zijn materiële voorsprong weer in leveren. Toen
vervolgens de dames van het bord gingen resteerde een eindspel met lopers
van ongelijke kleur en zat voor beiden
de winst er niet meer in. Remise hing
ook lang in de lucht bij Frank. Zijn tegenstander wilde echter meer. Dat
leek een lastig karwei in het enkel toreneindspel met nog de nodige pionnen op het bord. Toch kwam er een
spetterende finale. Een doorlopende
witte pion werd door Frank met een to-
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renoffer geveld, maar daarvoor had hij
wel twee verbonden vrijpionnen in het
centrum. Daarmee haalde hij wel een
dame. De dame werd vervolgens geruild tegen de toren waarna een doorlopende vrijpion de strijd besliste. Hans
had zijn tegenstander onder druk, maar
die bezweek pas in de slotfase. Hans
veroverde een pion en haalde in het
eindspel met elk nog een paard bekwaam de winst binnen. (Aad)
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1
2
3
4

De IJssel V1

1777 -

Erasmus V1

1856

3

-

1

Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Frank vd Pavoordt
Sjaak in 't Veld

1923
1838
1795
1553

Wim Posthumus
Leo de Jager
Davin Mostert
Peter Aarnoudse

1902
1793
1874

½
1
1
½

-

½
0
0
½

-

de ijssel V2 niet opgewassen
tegen rsr ivoren toren 2
Evenals De IJssel V1 speelde ook het
tweede IJssel viertal op 23 oktober
hun eerste wedstrijd. Ook hier een
spannende finish die echter in het nadeel van De IJssel eindigde. Het
begon goed met een snelle winst van
Wouter. Hij trof een leeftijdgenoot die
hij in een dubbellopereindspel aftroefde. Dat eindspel stond na 20 zetten op het bord. Na een blunder van
zijn tegenstander kwam hij twee pion-

1
2
3
4

De IJssel V2

1350

Teus Boere
Frans Dubois
Casper de Pijper
Wouter Schmahl

1416
1388
1281
1313

-

nen in het voordeel. Hij moest wel door
tot mat en op zet 59 was dat het geval.
Minder goed ging het bij Teus. Die
moest het opnemen tegen een gewiekste tegenstander, vorig seizoen goed
voor 7 uit 7!. Al vroeg in de partij kwam
hij op de koningsvleugel in grote problemen. Dat kostte een stuk en daarmee was de partij gespeeld. Frans
leek ogenschijnlijk de nodige problemen te hebben in de opening, maar
gaande de partij kwam hij steeds beter
te staan. Een goed winstplan vond hij

echter niet getuige de overeengekomen remise. Het resultaat bij Casper
tegen RSB voorzitter Ayala werd derhalve beslissend voor het wedstrijdresultaat. Aanvankelijk ging het hier
gelijk op, maar bij de overgang naar
het dubbeltoreneindspel sneuvelden er
twee pionnen. Ondanks dat verdedigde Casper zich hardnekkig en
duurde het nog vele zetten voor zijn tegenstander de winst binnen had en
daarmee ging de winst naar de Rotterdammers. (Aad)

RSR Ivoren Toren V2

1434

1½

Shakir Salih
Hans Veraart
Angelo Ayala
Qian Huang

1459
1594
1397
1285

0
½
0
1

1718 – Spijkenisse V2
1448 – De Willige Dame V1
1406 – Messemaker 1847 V1
1394 – 3-Torens V3

1935
1404
1363
1265

2½
-

1
½
1
0

overige uitslagen
Divisie 1a:
Divisie 2a:

Fianchetto V1
Nieuwerkerk a/d IJssel V1
De Pionier V1
Moerkapelle V1

uit de media
‘Kasparov is weer schaker’ meldde het AD
op 7 juli. Dat beperkte zich echter, zo als
later bleek, tot de deelname aan het
rapid- en snelschaak van het toernooi in
St. Louis van 14 tot 18 augustus. Bij het
rapid eindigde hij als nummer acht van de
tien deelnemers en bij het snelschaak
werd hij zesde. In de gecombineerde
eindstand was dit goed voor de achtste
plaats. ‘In het post interview gaf hij aan
dat dit een eenmalige actie was omdat hij
niet genoeg tijd heeft om zich voor te bereiden. Het is ook wel begrijpelijk dat als
je als “amateur” met een drukke baan het
moet opnemen tegen professionals het
niet mee valt om een goede score te
halen hoe groot je talent ook is,’ aldus Robert Klomp op Schakers.info.
‘Zonder z’n bravoure is Kasparov veel van
zijn glans kwijt’, schreef Ligterink in de
Volkskrant (26/8). ‘ Zijn eenmalige rentree
was geen onverdeeld succes. Zijn strategisch inzicht was nog even scherp als
vroeger en hij had zich zo goed voorbereid dat hij na de openingszetten meestal
niets te klagen had. Maar verdwenen was
de indrukwekkende zelfverzekerdheid die
we zo goed van hem kennen. Hij twijfelde
over de meest opgelegde beslissingen,

met als gevolg dat hij in al zijn partijen in
grote tijdnood kwam.’
Dat vond Johan Hut (HDC media 2/9)
niet. ‘Kasparov kan gewoon nog prima
mee,’ vond hij. ‘In Saint Louis nam hij deel
aan een toernooi met rapid- en snelschaakpartijen tegen negen van de sterkste schakers van dit moment. Zelf was hij
tot twaalf jaar geleden twintig jaar lang onaantastbaar. Wie gehoopt had dat Kasparov zijn tegenstanders opeens weer
allemaal zou vernederen, kwam bedrogen
uit. Het kon ook niet, twaalf jaar is te lang.
Al moeten we niet denken dat de Rus de
ontwikkelingen niet heeft gevolgd, ongetwijfeld heeft hij dat wel. Maar wedstrijdritme en leeftijd spelen een grote rol. Zijn
54 jaar steken scherp af tegen de twintigers en dertigers in de huidige wereldtop.
Al houdt Vishy Anand het met zijn 47 jaar
wel nog steeds vol, maar hij is altijd blijven spelen.
Van de rapidpartijen (25 minuten per persoon) won Kasparov er een, verloor hij er
drie en speelde hij vijf remise. Daarna
kwamen de snelschaakpartijen (5 minuten
per persoon): vier gewonnen, vier verloren en tien remises. Alles bij elkaar net
iets onder de vijftig procent dus. De commentaren waren eensluidend. Kasparov
miste kansen, had een gebrek aan
scherpte en verloor zelfs van Navara vanuit een gewonnen stelling. Ook de verkla-

22

½
2
2½
1½

-

3½
2
1½
2½

ringen waren eensluidend. Tijdens de rapidpartijen dacht Kasparov te lang na,
waarna hij eerder in tijdnood kwam dan
zijn tegenstanders. Bij het snelschaak
was dat verschil er niet, omdat beide spelers steeds vanaf het begin in tijdnood
waren. Te lang nadenken, het heeft alles
te maken met die twee facetten: leeftijd en
wedstrijdritme.
Moeten we nu teleurgesteld zijn? Nee
hoor. Kijk even verder, kijk eens goed wat
Kasparov gedaan heeft. Na twaalf jaar afwezigheid doet hij nog steeds goed mee
tussen de allersterksten van de wereld.
Hij steekt er alleen niet boven uit. Maar
dat mag je ook niet verwachten bij zijn
eerste optreden. Er zit gewoon meer in en
met z’n allen mogen we hopen dat hij dat
ook weer gaat proberen.’
Qua aantal deelnemers was het PK een
dieptepunt in de historie van de RSB.
Omdat er in totaal slechts 30 deelnemers
waren in de groepen A en B moesten
deze groepen worden samengevoegd.
Het was een soort Seniorenkampioenschap Light. De gemiddelde leeftijd lag
rond de 60 jaar en de gemiddelde rating
rond de 1650. Aan het prijzengeld heeft
het niet gelegen, er was in totaal 1250
euro beschikbaar, het inschrijfgeld was
22,50 euro. Aan de organisatie lag het
ook niet. Wel viel op dat er nauwelijks
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RSB-toppers en KNSB-spelers meededen,
ook geen clubkampioenen en jeugdtalenten dit jaar en ook geen dames. Gelukkig
kan de RSB financieel een stootje hebben
want het PK was niet kostendekkend. Een
onderzoek zal worden ingesteld. (Teun Korevaar, Schaaksite.nl, 21/8)
‘Het Open Nederlands Kampioenschap
dat over negen ronden gaat, zal een
spannende finale krijgen’, schreef Hans
Böhm in de Telegraaf op 5/8 . ‘Met nog
drie ronden te gaan, staan Erwin l’Ami en
Eduardo Iturrizaga (Venezuela) op kop
met 5 punten op een half punt gevolgd
door een jagende bende van acht man
waaronder Dimitri Reinderman, Koen
Leenhouts en Lucas van Foreest. Een
half punt daarachter negen man waaronder de grootmeesters Roeland Pruijssers,
Vyacheslav Ikonnikov (Rus), Sundar
Shyam (India) en onze talentvolle jeugdspelers Liam Vrolijk en Casper Schoppen.
Met een ideale eindsprint van drie winstpartijen hebben al deze negentien spelers
nog kansen op de titel en daar zullen ze
dan ook voor gaan.’
En wie won er uiteindelijk? Net als vorig
jaar Chanda Sandipan uit India (!). Die
had Böhm even gemist. Samen met Koen
Leenhouts eindigde hij op zeven punten
uit negen partijen, maar een half SB-punt
meer gaf de Indiër de titel.
In augustus won de Chinese Hou Yifan,
de beste vrouwelijke schaker, een zeer
sterk toernooi in Biel. Ze is 23 jaar en al
zo vaak wereldkampioen bij de vrouwen
geweest dat ze daar niet meer aan meedoet. Terechte felicitaties alom kreeg ze
na die overwinning. Sterker nog, ze werd
geprezen alsof ze Wondervrouw zelf was.
Toch was er op een internetforum iemand
die schreef dat Hou blij mocht zijn dan ze
een vrouw was, omdat mannen met haar
rating (ze is 74ste van de wereld) veel
minder mooie uitnodigingen krijgen. Die
waaghals kreeg de wind van voren en
werd een onnozele seksist genoemd.
(Hans Ree, NRC 2/9)
‘Schaken als sociale springplank’, de kop
boven een artikel van Mark Hoogstad in
de Trouw van 29 september. Het betreft
de ambities van Rotterdam om schaakhoofdstad van Nederland te worden met
als doel de schoolprestaties van kinderen
te verbeteren. Dit in navolging van Parijs
waar het schoolschaken een groot succes
blijkt. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken komt onomstotelijk naar voren,
aldus het artikel, dat schaken de leerprestaties bevordert; de sport stimuleert zowel
de hersenactiviteit als het concentratievermogen. Een goede reden voor Rotterdam
voor de aanstelling van ‘combinatiefunctionaris schaken’ Wilfred den Breejen. Hij
organiseert schaaklessen voor kinderen
van zes tot achttien en probeert de samenwerking tussen scholen en schaak-

clubs in Rotterdam te verbeteren. Sinds
kort krijgt hij daarbij hulp van Jurriaan
Kien met de oprichting van de Stichting
Schoolschaak Rotterdam. De deels in
Frankrijk (Parijs, Monte Carlo) wonende
Kien volgt hiermee zijn tweede vaderland.
Sinds 2012 heeft de Franse regering
scholen verplicht aandacht te besteden
aan de denksport. Dit naar aanleiding van
een pleidooi van ex wereldkampioen
Garry Kasparov in het Europees parlement om schaken verplicht op te nemen
in het Europese onderwijspakket. In Parijs
is het een succes. Hier wordt inmiddels op
270 van de 330 publieke scholen geschaakt. Kien: “Schaken fungeert hier als
springplank. Veel jeugdschakers komen
uit de lagere sociale klassen. Dankzij
schaken gaan zij beseffen dat zij wel degelijk wat in hun mars hebben en dat ook
zij later kunnen gaan studeren.” Parijs
steekt jaarlijks circa een half miljoen euro
in het schoolschaken. Zoveel hoeft het
Rotterdam niet te kosten. Met zijn nieuwe
stichting en de steun van sponsor transportbedrijf Basambro hoopt Kien genoeg
geld bijeen te brengen. De Rotterdamse
wethouder van onderwijs De Jonge juicht
het initiatief toe. Het helpt om de bij de
rest van Nederland achterblijvende
schoolprestaties te verbeteren. “Vernieuwende manieren die de hersenen van
Rotterdamse leerlingen laten kraken zijn
daarom altijd welkom.”
Het bovenstaande initiatief haalde ook de
TV. Op 26 september bij Editie.nl en op
27/9 bij Eenvandaag. In die laatste uitzending trad Johan Wakkie, de oud-voorzitter
van de Hockeybond op als schaakpromotor. Hij wil dat kinderen leren schaken en
ronselt mensen op straat voor een potje.
'Want van schaken word je slimmer.’ Opvallend detail: het bord lag verkeerd! Teun
Korevaar op Schaaksite.nl: Schakers gruwen van zo’n fout, niet-schakers maken
zich er niet zo druk over. Schrijver en
schaker Tim Krabbé schreef eens: ‘Schakers willen een zwart veld linksonder en
niet-schakers liever een wit veld.’ Johan
Wakkie: ‘Geestig hoe niet-schakers geheel niet weten hoe een schaakbord hoort
te liggen, maar naar het doel kijken en
luisteren’.
‘Toen ik vroeger toernooien met het
knock-outsysteem meemaakte, dacht ik
soms aan een horrorfilm waarin om de
paar dagen de helft van een sympathiek
gezelschap spoorloos verdwijnt’ schreef
Hans Ree in het NRC (9/9). ‘Opgegeten
door zombies? Hersenen, het favoriete
zombiegerecht, zijn in het World Cup toernooi in Tbilisi in ieder geval ruim aanwezig, want de bovenste zestien van de
wereldranglijst doen mee. Deden mee,
moet ik eigenlijk zeggen, want een paar
van de beste spelers zijn in de eerste
week al uitgeschakeld. Op zondag 3 september stonden de stukken in het Hualing
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Hotel in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië,
opgesteld voor 128 deelnemers aan de
World Cup. De woensdag daarna waren
er nog 64 over en leek de zaal al akelig
leeg. Om de drie dagen wordt de helft geëlimineerd. Op 23 september begint de finale en op 27 september is de laatste
tiebreak gepland. Wie daarna als laatste
overeind staat heeft iets groots gepresteerd. Het gaat behalve om de eer om
veel geld, want de winnaar ontvangt na
aftrek van 20 procent Fide-belasting netto
96.000 dollar. Er is nog een grotere prijs.
De twee finalisten krijgen een plaats in het
kandidatentoernooi van volgend jaar. Wat
dat betreft deden Magnus Carlsen en Sergei Karjakin buiten mededinging mee.
Carlsen heeft als wereldkampioen in een
kandidatentoernooi niets te zoeken en
Karjakin had er al een plaats.‘
Gert Ligterink over het meedoen van Carlsen (Volkskrant 28/8): ‘Met uitzondering
van de Bulgaar Topalov doen alle grote
spelers mee. Ook Magnus Carlsen is van
de partij, omdat het toernooi volgens hem
een ‘interessante ervaring’ is. Wat hem
betreft verdwijnen het kandidatentoernooi
en de WK-match en wordt voortaan elk
jaar om de wereldtitel gespeeld in een
knock-outwedstrijd. Niet iedereen denkt er
zo over, maar het is verfrissend een wereldkampioen te zien die zijn privileges
niet krampachtig verdedigt.
Hier en daar klinkt gemor over Carlsens
deelname. Hij zou immers gevaarlijke tegenstanders in een WK-match de weg
naar het kandidatentoernooi kunnen versperren door hen in Tbilisi te elimineren.
Volgens Carlsen heeft deze overweging
geen rol gespeeld bij zijn beslissing zich
als deelnemer aan te melden: ‘In het verleden liet de wereldkampioen verstek
gaan bij de World Cup omdat hij niet
hoefde mee te doen. Ik doe mee omdat ik
dat graag wil. Het toernooi is altijd een
van mijn favorieten geweest.’ Hoe het ook
zij, de spelers in Carlsens helft van het
schema weten dat een grote barrière zou
kunnen wachten op de weg naar de finale. Tot zijn mogelijke tegenstanders behoren Karjakin, Aronian en Giri. In de
andere helft zijn Nakamura, Caruana en
So de voor de hand liggende kanshebbers. Voordat hij wereldkampioen werd,
speelde Carlsen twee World Cup toernooien. In 2005 verloor hij in de vierde
ronde van Barejev, in 2007 ging hij in de
halve finale ten onder tegen Kamsky.’
Ligterink, twee weken later: ‘Na de derde
ronde van de World Cup zei Anish Giri dat
het er in een knock-outtoernooi niet toe
doet wie sterker of zwakker is: ‘Een goed
zenuwgestel helpt, maar is niet strikt
noodzakelijk. Veel belangrijker is het
geluk te hebben.’ Giri wist waarover hij
sprak. In de tweede ronde had hij de Rus
Motylev in een nerveuze tiebreak verslagen en in de derde ronde was hij tegen de
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Indiër Sethuraman door een wonder ontsnapt uit een verloren stand. In de vierde
ronde kwam een eind aan zijn geluk.
Tegen de 48-jarige Vassili Ivantsjoek, verreweg de oudste van de zestien overgebleven deelnemers, speelde hij bijzonder
matig en werd hij niet gered door fouten
van de tegenstander. De uitschakeling betekent dat hij volgend jaar maart niet zal
meedoen aan het kandidatentoernooi in
Berlijn. Er waren meer prominenten die
voortijdig sneuvelden. Anand en Karjakin
lagen eruit na de tweede ronde en in de
derde volgden Kramnik, Nakamura en Caruana. Toch was hun vertrek klein nieuws
vergeleken met de eliminatie van Magnus
Carlsen. De man die bereid is zijn wereldtitel in een knock-outwedstrijd op het spel
te zetten, ondervond tegen de Chinees Bu
Xiangzhi hoe wreed deze toernooivorm
kan zijn.’

wereld, de op dit moment jongste grootmeester, de 14 jarige Awonder Liang
(USA). Een partij die hij in New In Chess
zelf van commentaar voorziet. In augustus passeerde hij de 2500 ratinggrens.
Zijn streven is om de jongste grootmeester ooit te worden. Dat moet dan gebeuren voor 9 maart 2018 anders blijft dat
record op naam van Sergy Karjakin met
12 jaar en 7 maanden. (NIC 2017/6)
Inmiddels zijn er al drie van de acht deelnemers aan het kandidatentoernooi in
2018 bekend. Karjakin, de verliezer van
de vorige wk tweekamp en de worldcup finalisten Arronian en Ding Liren. Daarbij
komen dan nog de twee hoogst geplaatsten van het Grand Prix klassement. Na

Voor de finale van de World Cup in Tbilisi
zei Levon Aronian dat het belangrijkste
doel al bereikt was, maar dat een kleine
bonus welkom was. Dat doel was de plaats
in het kandidatentoernooi voor hem en
voor de andere finalist Ding Liren, en de
bonus was de eer van de overwinning en
een extra 32.000 dollar, het verschil tussen
de eerste en de tweede prijs. Aronian won
in de tiebreak van Ding. Het was een hoogtepunt van een geweldig jaar. Hij had al
toernooien in Baden-Baden en in Stavanger gewonnen, beide keren boven Magnus
Carlsen. Bij de World Cup was Carlsen al
vroeg uitgeschakeld, dus Aronian is dit jaar
al drie keer boven de wereldkampioen geëindigd. (Hans Ree, NRC 30/9)
Naleving van reglementen gaat soms ver.
Hans Böhm in zijn rubriek in de Telegraaf
(7/10): ‘De Canadees Anton Kovalyov
werd tijdens WorldCup wedstrijden voor
het begin van de partij gesommeerd zijn
driekwartbroek te vervangen. Toen hij zei
dat hij al vaker in die broek had gespeeld
werd hij uitgemaakt voor zigeuner en zou
hij de sport in diskrediet brengen. Kovalyov draaide zich om en verliet speelzaal
en toernooi. De FIDE-bons tevens bestuurslid Europese Schaakbond Zurab
Azmaiparashvili sprak de onterechte beschuldigingen uit in spijkerbroek en poloshirt en dat is wel tegen de FIDE-richtlijnen voor officials. Er was veel commotie
over dit incident. Canada heeft protest
aangetekend.’
De 12 jarige Rameshbabu Praggnanandhaa (Praggu) uit Chennai in India is werelds jongste Internationaal Meester. Hij
speelt wedstrijdschaak vanaf zijn vierde
jaar. In 2013 werd hij wereldkampioen in
de categorie tot 8 jaar (U-8) en in 2015 in
de categorie U-10. In mei dit jaar versloeg hij in de ‘Match of the Millenials’ in
St. Louis, een wedstrijd waarin de beste 9
spelers uit de USA (13 t/m17 jaar) tegen 9
spelers van die leeftijd uit de rest van de
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drie van de vier toernooien behoren Mamedyarov, Grischuk en Radjabov hier tot
de grootste kanshebbers. Daartoe behoort ook Ding Liren, maar hij heeft zich al
geplaatst. Voorts de twee spelers met de
gemiddeld hoogste rating in 2017 voor
zover deelnemer aan de World Cup of
GrandPrix en met meer dan 30 partijen.
Hier hebben Caruana, So en Vachier-Lagrave de beste papieren. De laatste deelnemer betreft een door het organiserende
land (Duitsland) aangewezen speler met
een gemiddelde rating > 2725 in 2017.
Een laatste kans voor de Rus Kramnik,
die alleen nog kan meedoen als de Russische sponsor de organisatoren zou verzoeken de wildcard aan hem te geven.

