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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal : gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-45094765 

Voorzitter : Frank van de Pavoordt, G. van Dijkstraat 6,
2461 RV Ter Aar, tel. 0172-740058 of 06-47949531
e-mail: frankvandepavoordt@hotmail.com

Secretaris : Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62, 
2804 EH Gouda, tel. 0182-533582 of 06-48696029
e-mail: aad@bigberg.tweakdsl.nl

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

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

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

e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

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

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

Contributies : senioren € 130,--
jeugd 
(t/m 20 jaar) € 55,--
donateurs € 25,--

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

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

Website : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

het schaakjaar 2017 in vogelvlucht

de ijssel komt in bekerthriller tegen
moerkapelle half punt te kort (2)

rsb-mijlpaal: 300 wedstrijden voor 
twee clubiconen

de ijssel 2 wel kansen, maar geen 
punten

rien duine en jeugdige lipscharts 
winnen invitatietoernooi

prolongatie eerste klasse zit er in 
voor de ijssel 1

jaarprogramma de ijssel 2018

frank visser aan kop in clubcompetitie

strijd om ko-beker van start
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IJsselschaak 117 januari 2018
Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Frank van de Pavoordt, Léon Jacobse, Aad van der Meer en Rien Duine

Bij de voorplaat:

Ook dit jaar vond op nieuwjaarsdag de
prijsuitreiking van de jaarlijkse schaak-
stukkenontwerpwedstrijd van het
schaakstukkenmuseum in Rotterdam
plaats. Net als vorig jaar won violiste
Yanna Pelser, nu met haar ontwerp
Strandwacht. Een ontwerp van vul-
kaanzand (Canarische Eilanden) en
‘gewoon’ Nederlands zand. Vooral de
sierlijke schaakstukken, die niet zijn
geverfd maar gemaakt zijn van lichte,
verkalkte en donkere schelpen, maken
veel indruk. Met bijna de helft van de
stemmen, 205 stuks, wisten de bezoe-
kers dit kunstwerk duidelijk te waar -
deren, aldus de website van het
schaakstukkenmuseum. 



Het eerste nummer van het nieuwe
jaar. Alle lezers namens de redactie
een voorspoedig 2018 met veel
schaakplezier toegewenst. Al jaren
herbergt de eerste jaareditie het enige
schaakjaaroverzicht wat in de media
verschijnt. Ook ditmaal weer een te-
rugblik met de highlights van 2017 op
internationaal, nationaal, regionaal en
clubniveau. 
Veel pagina’s zijn gewijd aan de lo-
pende RSB competitie. Kampioen-
schappen zitten er dit seizoen niet in,
maar er werden her en der toch mooie
successen geboekt. De vlag ging in
top voor twee jubilarissen, clubiconen
die de mijlpaal van driehonderd wed-
strijden voor De IJssel haalden. Goed
voor een overzicht met hoogtepunten
en andere wetenswaardigheden. 
Voorts verslagen van diverse toer-
nooien. De eerste clubkampioen van
dit seizoen is bekend. De rapidkampi-
oen prolongeerde zijn titel na een
spannende finish tussen drie kansheb-
bers. Inmiddels is ook de bekerstrijd
gestart. Meer dan de helft van de deel-
nemers is al k.o. en er resteren nog
acht kandidaten. Eenmalig is het invi-
tatietoernooi. Dit jaar onder de deelne-
mers veel gasten, bijna net zoveel als
leden. Twee jeugdige winnaars moch-
ten het eerst kiezen uit een prijzentafel
die opzien baarde.  Van het toernooi
om de Zilveren Dame viel nog weinig
te melden, dat is net van start gegaan.

Zoals altijd ook aandacht voor de lo-
pende competities. Bij de senioren
vanwege een met diverse activiteiten
volgeboekt programma en afwezigheid
vanwege ziekte, studie, vakantie en
werk een sterk wisselende deelname-
frequentie. Inmiddels wel een nieuwe
koploper. Bij de jeugd wordt de compe-
titie afgewisseld met lessen. De heer-
sende jeugdkampioen is nog steeds
oppermachtig. 
In de rubriek uit de media o.a. berich-
ten over de Nederlandse prestaties op
het EK voor landenteams, remises bij
toppers in Londen, het jeugdwereld-

kampioenschap, lucratieve wedstrijden
voor schaaktoppers, een omstreden
WK in Saoedi-Arabië, stijgende popu-
lariteit voor schoolschaak op de basis-
school en een paar fraaie
partijfragmenten. Nog geen nieuws
over het TataSteeltoernooi, dat komt in
het volgende nummer.
De redactie wenst iedereen veel lees-
plezier met dit nummer of de kleuren-
editie op de website. IJsselschaak 118
zal naar verwachting in april verschij-
nen. Bijdragen hiervoor zijn als altijd
van harte welkom, graag uiterlijk begin
april. 
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van de redactie

van de voorzitter

Beste schakers met de jaarwisseling
net achter de rug zitten we ook halver-
wege het schaakseizoen, nogmaals
wens ik iedereen een mooi schaakjaar
toe. In Nederland staat traditiegetrouw
in januari het Tatasteel schaaktoernooi
op het programma, dit jaar de 80e edi-
tie een aanrader om eens te gaan kij-
ken. Voor sommige schaatsende
schakers zijn de Olympische winter -
spelen in eigen huiskamer misschien
meer iets om naar uit te kijken. In deze
“IJsselschaak”-uitgave weer uitgebreid
verslag van onze RSB-wedstrijden en
andere activiteiten. Verder natuurlijk
een welkom voor het oud-lid Peter
Morgenrood en nieuw jeugdlid Quinton 
Eckelmans. Wens jullie een mooie
tweede seizoenshelft toe!!! (Frank)

Een als Sinterklaas vermomde schaker.

Herkent u hem?

Al vast bedankt!!!



Wereldkampioen Carlsen was dit jaar
minder overheersend dan vorig jaar. In
zijn eigen Noorwegen (Stavanger) ein-
digde hij zelfs als voorlaatste. Ook de
Amerikaanse kampioen So was minder

succesvol. Met hen traden ook  Aro-
nian, Caruana, Kramnik en Nakumara
op de voorgrond. Hieronder een over-
zicht van de belangrijkste toernooien.
In de Grand-prix toernooien, waarvan

de eerste twee in de eindstand zich
plaatsten voor het kandidatentoernooi
volgend jaar, werden steeds 9 ronden
gespeeld. Dat was eveneens het geval
bij de open toernooien.

4
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het schaakjaar 2017 in vogelvlucht 

Toernooien rating 1 2 3 4 5 6

gem

gesloten toernooien

Stavanger (10) 2797 Aronian Nakamura Kramnik Caruana So Giri

St. Louis (10) 2788 Vachier-Lagrave Carlsen Anand Karjakin Aronian Svidler 

Londen (10) 2779 Nepomniachtchi Caruana Vachier-Lagrave Carlsen Nakamura Aronian 

Shamkir (10) 2765 Mamedyarov So Topalov Kramnik Wojtaszek Adams

Shenzhen (6) 2756 Ding Liren Giri Svidler Yangyi Harikrishna Adams

Wijk aan Zee (14) 2751 So Carlsen Baskaran Aronian Wei Yi Karjakin 

Baden-Baden (8) 2730 Aronian Carlsen Caruana Yifan Vachier-Lagrave Naiditsch

Zurich (8) 2720 Nakamura Nepomniachtchi Anand Kramnik Svidler Gelfand

grand prix

Moskou (18) 2730 Ding Liren Mamedyarov Yifan Radjabov Svidler Grischuk

Geneva (18) 2728 Radjabov Grischuk Nepomniachtchi Harikrishna Mamedyarov Chao 

Mallorca (18) 2728 Aronian Jakovenko Nakamura Ding Liren Svidler Radjabov

Sharjah (18) 2724 Grischuk Vachier-Lagrave Mamedyarov Ding Liren Adams Jakovenko

Eindstand GP Mamedyarov Grischuk Radjabov Ding Liren Jakovenko Vachier-Lagrave

open toernooien

Reykjavik (266) Giri v. Foreest Movesian Gupta Kamsky Kavutskiy

Gibraltar (255) Guijarro Nakamura Yangyi Vachier-Lagrave Adams Sutovsky

Douglas (160) Carlsen Anand Nakamura Kramnik Caruana Adams

(tussen haakjes het aantal deelnemers)   

Ook dit jaar daarnaast weer een aantal
toptoernooien met de combinatie
rapid- en snelschaak. De belangrijkste
waren de toernooien in Parijs,Leuven
en St Louis, alle drie deel uitmakend
van de Grand Chess toer. Zowel in Pa-
rijs als Leuven was Carlsen nummer
een in het gecombineerde klassement.
In St Louis waar hij niet aanwezig was
won Aronian. In dat laatste toernooi
was ook Kasparov weer eens van de
partij. Naast deze toernooien telde ook
de gesloten toernooien van Londen en
St Louis mee voor het eindklassement
van de Grand Chess toer. De top drie:
Carlsen, Vachier-Lagrave, Aronian. In
het k.o. toernooi om de World Cup
klopte Aronian in de finale de Chinees
Ding Liren. Beide finalisten plaatsten
zich voor het wk kandidatentoernooi
2018. 
In Riyadh (Saoedi-Arabië) nam Anand
aan het einde van het jaar de wk rapid-
titel over van Ivantsjoek. Hij scoorde
evenveel punten als de Rus Feode-
seev maar won de tie-break. Bij het
snelschaak bleef Carlsen ditmaal Kar-
jakin voor. Vorig jaar waren de rollen
omgedraaid.  De derde plaats was hier
voor Anand. Bij de dames won de Chi-
nese Ju de rapid titel en Dzagnidze uit
Georgië de snelschaaktitel. 
Bij de toppers van de toekomst, wk ju-

nioren onder de 20, in Trevisa in Italie,
ging de titel bij de jongens naar Aryan
Tari uit Noorwegen. Bij de meisjes was
Zhansaya Abdumalik uit Kazakstan de
beste. In het k.o. toernooi om de we-
reldtitel bij de vrouwen zegevierde de
Chinese Tan Zhongyi in de finale tegen
Anna Muzychuk uit Oekraïne. De nu ex
wereldkampioene Hou Yifan verde-
digde haar titel niet. Bij het EK was Mat-
lakov (Rusland) het sterkste bij de
mannen gevolgd door Jobava (Geor-
gië) en Fedoseev  (Rusland) en bij de
vrouwen waren de eerste plaatsen voor
Dzagnidze (Georgie), Goryachkina
(Rusland) en Galliamova (Rusland).
De wereldtitel voor landenteams ging
opnieuw naar China. Rusland werd
tweede en Polen derde. Bij het EK
werd  Azerbeidjan bij de mannen num-
mer een gevolgd door Rusland en Oe-
kraine. Bij de vrouwen was het podium
voor Rusland, Georgië en  Oekraïne.
De Russische club Globus met als
spelers Kramnik, Mamedyarov, Gri-
schuk, Giri, Nepomniachtchi , Korobov
en Khismatullin veroverde de Europa
Cup voor clubteams.
De top 10 van de FIDE ratinglijst per 1-
1-2018 met tussen haakjes de posities
begin 2017: 1. Carlsen 2834 (1), 2.
Caruana 2811 (2), 3. Mamedyarov
2804 (13 ), 4. Aronian 2797 (9), 5. Va-

chier-Lagrave 2793 (5),  6. So 2792
(4), 7. Kramnik 2787 (3), 8. Nakamura
2781 (8), 9. Ding Liren 2769, 10.Svid-
ler 2768. Verdwenen uit de top 10:
Anand (6), Karjakin (7) en Giri (10).
In Nederland kwam de verrassende
winnaar van vorig jaar Jorden van Fo-
reest er ditmaal niet aan te pas. De
titel ging naar oudgediende Loek van
Wely die daarvoor wel een barrage
tegen Sipke Ernst voor nodig had. Giri
was wederom weer niet van de partij.
Anne Haast prolongeerde ook nu weer
haar titel bij de vrouwen en ook bij het
NK rapid was zij opnieuw de sterkste.
Bij de mannen was Giri er hier wel,
maar hij won niet. Het werd een
tweede plaats achter Jorden van Fo-
reest. Titelverdediger Loek van Wely
werd vierde. Bij de A-jeugd ging de titel
naar Robby Kevlishvili na een barrage
tegen Lucas van Foreest. Bij de meis-
jes werd Feline Waardenburg uit Coe-
vorden na vorig jaar de titel bij de
B-jeugd nu nummer een bij de A-jeugd.
Bij het internetschaak verloor titelver-
dediger Erwin l’ Amie in de finale van
Loek van Wely. 
Bij de Nederlandse toernooien een
achtste plaats voor Giri in het door So
gewonnen Tata Steel toernooi in Wijk
aan Zee. Van Wely eindigde net als
vorig jaar als nummer laatst. In de



door Jones uit Engeland gewonnen B-
groep was Erwin l’ Amie met een acht-
ste plaats de beste Nederlander.
Winnaars bij de andere belangrijke
toernooien waren Benjamin Bok van
het Schaakfestival Groningen, de In-
diër Chanda Sandipan net als vorig
jaar van het NK Open, Eduardo Iturri-
zaga Bonelli uit Venuzuela van het Ho-
geschool Zeeland toernooi in
Vlissingen, Roeland Pruijsers van het
Hoogeveen Open en Stefan Kuipers
van het elfde Leiden Chess Tourna-
ment. 
Internationale successen waren er met
name voor Giri. Hij won het open toer-
nooi van Reyjavik. Daarnaast was er
een tweede plaats in Shenzhen
(China) en een zesde plaats bij het
Norway Chess toernooi in Stavanger.
Bij de Grand Prix toernooien speelde
hij geen hoofdrol. Hij werd 14e van de
24 deelnemers in de eindrangschik-
king.  
Ook geen hoofdrol voor de Nederlan-
ders op het EK in Minsk (Wit-Rusland).
Het beste resultaat was voor Benjamin
Bok. Met een 15e plaats kwalificeerde
hij zich voor deelname aan de World
Cup. Naast Bok behoorde ook Giri tot
de 128 deelnemers aan de World Cup.
Bok sneuvelde in de eerste k.o.-ronde.
Giri bracht het tot de laatste 16. In die
vierde ronde was Ivanchuk hem de
baas. 
Bij het WK voor junioren in Trevisie
(Italie) was Nederland met 5 deelne-
mers van de partij. van de partij. Titel-
kandidaat Jorden van Foreest werd
5e, Lucas van Foreest 10e, Robby Ke-
slishvili 48e, Casper Schopper 50e en
Liam Vrolijk 55e. Bij het WK jeugd in
Uruguay was Nederland niet aanwe-
zig. Bij het EK in Roemenie waren de
beste resultaten voor Lucas van Fo-
reest met een vijfde plaats bij de groep
tot 16 jaar en Eelke de Boer bij de
groep tot 14 jaar. Machteld van Fo-
reest werd 16e in de open groep tot 10
jaar. 
Jorden van Foreest werd uitgeroepen
tot Schaker van het jaar en zijn broer
Lucas werd gekozen tot Talent van het
jaar. De Verenigingsprijs was voor
Jeugdschaakclub Magnus Leidsche

Rijn. Die prijzen betroffen het voor-
gaande jaar, 2016 dus. 
Bij het EK voor landenteams eindigde
Nederland als 9e bij de mannen en
14e bij de vrouwen. Kennemer Combi-
natie uit Haarlem veroverde de landsti-
tel bij de clubteams en werd tevens
opnieuw bekerwinnaar.
Aan het begin van het jaar werd be-
kend dat schaker, toernooiorganisator
en -financier Joop van Oosterom in ok-
tober 2016 was overleden. Een groot
verlies zowel voor de nationale als in-
ternationale schaakwereld.  
De top tien van de KNSB ratinglijst per
1-11-2017 (Nederlandse nationaliteit)
met tussen haakjes de posities per 1-
11-2016: 1. Giri 2763 (1), 2. Van Wely
2655 (2), 3. Van Kampen 2640 (3), 4.
Van Foreest 2621 (5), 5. L’Ami 2610
(6), 6. Bok 2591 (9), 7. Stellwagen
2601 (7), 8. Smeets 2600 (8), 9. Soko-
lov 2596 (4), 10. Tiviakov 2588 (10). In
de top 100 van de FIDE ranglijst waren
Giri (15e) en Van Wely (92e) eind 2017
de enige Nederlanders. 
Bij de RSB ging de kampioenstitel
2017/18 naar Gert-Jan Timmerman,
persoonlijk lid van de RSB. Met slechts
30 deelnemers was het qua deelname
een dieptepunt in de RSB-historie. De
overige titels betreffen nog het seizoen
2016/17. De kampioenstitel A jeugd
ging naar Wang Yang van Spijkenisse,
de clubtitel bij de achttallen naar het
tweede team van RSR Ivoren Toren uit
Rotterdam, de titels voor de viertallen
1e divisie naar Charlois Europoort en
De IJssel en voor de 2e divisie naar
PASCAL, RSR Ivoren Toren en Spijke-
nisse en de RSB-beker tenslotte ging
naar Spijkenisse. De jeugdclubkampi-
oenschappen (teams) van de RSB en
de HSB (Haagse Schaakbond) waren
ook dit jaar weer samengevoegd. Voor
wat betreft de RSB deelname heerste
ook dit jaar de Klim-Op uit Capelle aan
de IJssel. Zij wonnen zowel het jeugd-
clubkampioenschap in de C-, D- als E-
categorie en zegevierden ook in de
strijd om de Groene Hart Cup. In okto-
ber zegevierde de RSB jeugdselectie
in het Hutton toernooi, het Nederlands
jeugdkampioenschap voor de onder-
bonden. Het ledenaantal bedroeg per

1 augustus 2017 1134 seniorleden en
517 jeugdleden. Een daling van bijna
4% in vergelijk met vorig jaar
(1172/542). 
Bij De IJssel ging de clubtitel we-
derom naar Léon Jacobse. De andere
podiumplaatsen waren voor Gerard
van der Wouden en Hans Lodeweges.
Het Panc Vink Top 12 toernooi werd
gewonnen door Jan Evengroen. Léon
Jacobse werd tweede en meervoudig
winnaar Henk-Jan Evengroen derde.
Bij de runners-up ging de eerste plaats
naar Mart Jan Luteyn van schaakver-
eniging Moerkapelle. Evenals vorig
jaar was Henk-Jan Evengroen de
sterkste in het toernooi om De Zilveren
Dame. De Hoekveldtrofee werd een
prooi voor Frank Visser. Die zege-
vierde ook in de strijd om de k.o.-
beker. Léon Jacobse haalde aan het
begin van 2017 de rapidschaaktitel
voor 2016/17 binnen. Een kampioen-
schap dat eind 2017 werd geprolon-
geerd met de titel voor 2017/18.
Nummer een op het invitatietoernooi
aan het eind van 2017 was het team
bestaande uit Rien Duine, Olivier en
Tobias Lipschart. Het doorgeefschaak,
voor de tweede maal op het  pro-
gramma, werd gewonnen door het duo
Frank Visser/Neal Twigt. Het eerste
team van De IJssel handhaafde de po-
sitie in de 1e klasse en het tweede
team eindigde verrassend als tweede
in de 3e klasse en promoveerde naar
de tweede klasse. Succes was er bij
de viertallen met een kampioenschap
voor het eerste viertal. Mick van den
Berg, Frans Dubois en Rien Duine kre-
gen een oorkonde ter gelegenheid van
hun 300e RSB wedstrijd voor De IJs-
sel. In het RSB bekertoernooi 2017/18
sneuvelde het viertal van De IJssel in
de eerste ronde tegen het team van
streekgenoot Moerkapelle. Bij het
jeugdschaak met ook dit jaar Casper
de Pijper aan het roer was er naast de
lessen ook weer een jeugdcompetitie.
Winnaar en jeugdkampioen 2016/17
werd Nick McPherson. De jeugdleider
was ook dit jaar actief betrokken bij het
schoolschaak. Hiervoor werd de  finan-
ciële steun van de gemeente Zuidplas
gecontinueerd. (Aad)
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ledenvaria
Casper Kouwenhoven heeft bedankt als lid. Sporten (fysiek en niet achter het bord) op maandagavond kreeg de
voorkeur. Een nieuw gezicht is Peter Morgenrood. Hij was al eerder lid van De IJssel. Eerst jeugdlid van 1978-1984
en later van 1989-2001 seniorlid. Nieuw bij de jeugd is Quinten Eckelmans.



Het werd een spannende finish, de
strijd om het rapidkampioenschap dit
seizoen. De strijd tussen de drie kans-
hebbers werd in de derde en vierde
ronde voortgezet. 
In de derde ronde verspeelde Justin
Jacobse, de ranglijstaanvoerder, pun-
ten met een verliespartij tegen Frank

Visser. Gelijktijdig ging echter zijn
grootste concurrent, zijn broer Léon,
onderuit tegen Wim Mulder. Op zijn
beurt won Léon wel van Frank. Met
een onderlinge remise bleef het pun-
tenverschil dus gehandhaafd op twee
punten. Voor Frank was het zijn enige
puntverlies en hij liep derhalve twee

punten in. Met vier punten achterstand
waren ook zijn kansen nog niet verke-
ken. Weinig succes was er voor Sjaak
in ’t Veld en Stefan Lipschart die van-
wege afwezigheid van een drietal ge-
gadigden nu tegen de toppers
moesten aantreden. Handhaving bij de
eerste zes zat er voor hen niet in. 

6
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léon jacobse prolongeert 
rapidkampioenschap

De onderlinge resultaten in groep A:

1 2 3 4 5 6 tot

1 Frank Visser x 0 1 1 1 1 4
2 Léon Jacobse 1 x ½ 1 0 1 3½
3 Justin Jacobse 0 ½ x 1 1 1 3½
4 Wim Mulder 0 1 0 x ½ 1 2½
5 Sjaak in 't Veld 0 0 0 ½ x 1 1½
6 Stefan Lipschart 0 0 0 0 0 x 0

Opnieuw waren er onvoldoende deel-
nemers, negen, voor drie groepen en
dat betekende een B-groep met een
aangepaste indeling waar niet alle

deelnemers tegen elkaar speelden en
een aantal geen vijf maar vier partijen.
Aad van der Meer scoorde honderd
procent en mocht de laatste ronde

aantreden in groep A. dat gold ook
voor Leen Boonstra die alleen tegen
Rien Duine het onderspit dolf. 

De onderlinge resultaten in groep B:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot

1 Aad vd Meer x - - - 1 1 1 - 1 gt 4
2 Leen Boonstra - x 1 - 1 1 0 1 - - 4
3 Aad vd Berg - 0 x - 1 ½ ½ 1 - gt 3
4 Neal Twigt - - - x 0 - 1 0 1 gt 2
5 Teus Boere 0 0 0 1 x - 1 - - - 2
6 Casper de Pijper 0 0 ½ - - x - - 1 gt 1½
7 Rien Duine 0 1 ½ 0 0 - x - - - 1½
8 Peter de Jong - 0 0 1 - - - x 0 - 1
9 Peter Koolmees 0 - - 0 - - 0 1 x - 1

Ook de vierde ronde startte derhalve
met drie kanshebbers. Justin had twee
punten voorsprong op zijn broer Léon
en vervolgens met twee punten achter-
stand Frank. Al in de eerste partij dolf
Justin het onderspit tegen Frank die
daardoor op gelijke hoogte kwam. Een
winstpartij tegen Leen bracht Léon
toen aan de leiding. Alle drie wonnen

zij vervolgens de twee volgende par-
tijen. In de vierde partij verspeelde
Justin een goede winstkans tegen
Wim Mulder en verloor. Doordat Léon
won van Frank was die daardoor al
zeker van titelprolongatie. Justin won
nog wel de laatste partij tegen Léon,
maar dat leverde hem niet meer op
dan de tweede plaats. 

De onderlinge resultaten in groep A:

1 2 3 4 5 6 tot

1 Léon Jacobse x 1 0 1 1 1 4
2 Frank Visser 0 x 1 1 1 1 4
3 Justin Jacobse 1 0 x 1 0 1 3
4 Leen Boonstra 0 0 0 x 1 1 2
5 Wim Mulder 0 0 1 0 x 1 2
6 Aad vd Meer 0 0 0 0 0 x 0

Ook in deze ronde waren er onvol-
doende deelnemers voor drie groepen.
Opnieuw dus weer een groep waar
niet alle deelnemers tegen elkaar uit-

kwamen. Nummer één werd hier Ste-
fan Lipschart die slechts een halfje
verspeelde tegen nummer twee, Ad de
Veld. In de eindstand klommen zij

evenals nummer drie Aad van den
Berg nog naar de top tien van het
eindklassement. 

Opnieuw kampioen.



De onderlinge resultaten in groep B:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot

1 Stefan Lipschart x ½ - - 1 1 1 - - 1 4½
2 Ad de Veld ½ x - ½ 1 - - 1 1 - 4
3 Aad vd Berg - - x ½ - - 1 gt 1 1 3½
4 Frank vd Pavoordt - ½ ½ x ½ - ½ - - ½ 2½
5 Sjaak in 't Veld 0 0 - ½ x - 1 - 1 - 2½
6 Teus Boere 0 - - - - x 1 1 0 ½ 2½
7 Casper de Pijper 0 - 0 ½ - 0 x - - 1 1½
8 Neal Twigt - 0 a - 0 0 - x 1 - 1
9 Rien Duine - 0 0 - 0 1 - 0 x - 1
10 Peter de Jong 0 - 0 ½ - ½ 0 - - x 1
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Het verschil tussen winnaar Léon en
zijn beide concurrenten bedroeg uitein-
delijk slechts twee punten, het verschil
tussen een remise en een verliespartij.
Ook de onderlinge score tussen de top

drie was in het voordeel van Léon.
Justin was hem weliswaar in de vier
partijen met 2½-1½ de baas, maar die
scoorde tegen Frank slechts twee re-
mises. Léon won ze alle vier. Buiten

die onderlinge partijen verloren de top-
pers maar vier partijen. Wim Mulder
won tweemaal van Léon en eenmaal
van Justin en Frank verloor een partij
tegen Hans Lodeweges. 

De eindstand:

Bonus Score Score Score Score Totaal

pnt ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 score

1 Léon Jacobse 8+8+8+8 15 21 19 21 108

2 Justin Jacobse 8+8+8+8 21 17 19 17 106

3 Frank Visser 8+8+8+8 15 17 21 21 106

4 Ad de Veld 6+6+8+6 10 23 10 21 90

5 Aad vd Berg 6+6+6+6 12 14 17 22 89

6 Wim Mulder 8+8+8+8 13 15 15 13 88

7 Leen Boonstra 6+6+6+8 17 10 21 13 87

8 Stefan Lipschart 6+6+8+6 16 15 5 23 85

9 Sjaak in 't Veld 6+6+8+6 10 22 11 15 84

10 Hans Lodeweges 8+8+8+6 15 15 10 10 80

11 Teus Boere 6+6+6+6 10 18 13 15 80

12 Neal Twigt 6+6+6+6 17 12 16 10 79

13 Aad vd Meer 6+6+6+8 16 7 24 5 78

14 Gerard vd Wouden 8+6+8+6 11 17 10 10 76

15 Rien Duine 6+8+6+6 23 5 11 9 74

16 Frank vd Pavoordt 6+6+6+6 15 10 10 15 74

17 Casper de Pijper 6+6+6+6 10 12 14 11 71

18 Casper Kouwenhoven 6+6+6+6 14 10 10 10 68

19 Peter Koolmees 6+6+6+6 10 10 12 10 66

20 Peter de Jong 6+6+6+6 10 10 12 9 65

Jammer was dat de deelname ditmaal
weer lager was dan vorig seizoen. De
deelname aan minimaal drie van de
vier ronden liep terug van 80% naar
65%. Vorig seizoen waren er 25 deel-
nemers waarvan er 9 alle ronden mee-
speelden en 11 drie van de vier

ronden. Ditmaal  waren er 10 alle ron-
den van de partij en 3 drie van de vier
ronden. Ongeveer een kwart (6) van
deelnemers aan de clubcompetitie
speelden nu in het geheel niet mee in
de rapidcompetitie. Dat betekende dat
er steeds maar met twee groepen kon

worden gespeeld. In de tweede groep
konden dan niet alle deelnemers tegen
elkaar spelen. Het gehanteerde com-
petitiesysteem kon  daardoor niet naar
behoren functioneren en dat had uiter-
aard weer gevolgen voor de rangschik-
king. (Aad)

de ijssel komt in bekerthriller tegen moerkapelle
half punt te kort (2)

Op de valreep kon het bericht over de
uitschakeling in de eerste ronde om de
RSB beker tegen buurvereniging
Moerkapelle op 30 oktober nog wor-
den opgenomen in het voorgaande
nummer van IJsselschaak. In dit num-
mer nu een uitgebreider verslag. 
Het eerste punt was voor De IJssel.

Met een sterke pion in het centrum
kreeg Léon tegenstander Hugo be-
hoorlijk in de tang. Met sterk spel werd
dat voordeel uitgebouwd naar materi-
aal- en partijwinst. Het werd 2-0 door
winst van Justin. Na een vroege afruil
van veel stukken leek het hier af te
koersen op remise. Zijn remiseaanbod

werd echter geweigerd. Een misser
van Wouter leverde hem vervolgens
echter een pion voordeel op. Winst in
het pionneneindspel met paard tegen
loper was toen nog een heel karwei,
maar het lukte hem wel. Een halfje zou
de wedstrijdwinst nu voldoende zijn.
Dat leek niet onmogelijk. Hans had



een prima stelling die hem zeker kan-
sen bood en ook bij Frank was nog
veel mogelijk. Het mocht echter niet zo
zijn. Hans kwam in tijdnood en vond
toen niet de goede zetten en werd ver-
volgens door Jesse uitgeteld. Ook bij
Frank ging het mis. Hij kwam een pion
achter en het eindspel werd door Ge-
rard daarna bekwaam binnengehaald. 
De 2-2 stand betekende dat snel-
schaakpartijen met vijf minuten be-

denktijd nu de beslissing moesten
brengen. Bij een gelijke stand zou dan
De IJssel winnaar zijn vanwege het
beste resultaat aan de eerste drie bor-
den. Zover kwam het niet. Léon won
opnieuw. Met scherp spel wist hij zijn
tijdvoordeel ondanks materiaal achter-
stand uit te buiten. Bij Justin een curi-
euze remise. In een stelling met een
pion meer voor Justin en ook een aan-
zienlijke tijdvoorsprong dacht Wouter

zijn toren op h2 gezet te hebben, terwijl
Justin dacht die op h1 stond. Zijn Td2
werd er dan ook genadeloos afgesla-
gen tot verbijstering  van Justin. Na wat
discussie is het lastig bewijzen voor
beide partijen en werd zeer sportief tot
remise besloten. Hans en Frank, die al
snel zijn dame verspeelde, kwamen er
niet aan te pas. Moerkapelle derhalve
naar de volgende ronde tegen HZP
Schiedam. (Aad)
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De IJssel 1896 - Moerkapelle 1959 2 - 2 (1½ - 2½)

1 Léon Jacobse 1923 - Hugo v. Elteren 1941 1 - 0 (1 - 0)
2 Frank Visser 1914 - Gerard v. Ommeren 2030 0 - 1 (0 - 1)
3 Justin Jacobse 1907 - Wouter Vroegindeweij 1920 1 - 0 (½ - ½)
4 Hans Lodeweges 1838 - Jesse v. Elteren 1945 0 - 1 (0 - 1)

( ) = snelschaak

Het bekerteam achter de
borden

Justin Jacobse - Wouter Vroegindeweij,
analyse achteraf



Het is dit seizoen het 51e seizoen dat
De IJssel deelneemt aan de RSB-com-
petitie. Buiten extra invalbeurten is
deelname aan zeven wedstrijden per
seizoen veelal het maximum. Na de in-
voering van de viertallencompetitie in
2007/08 kan dat voor deelnemers aan
beide competities bij maximale deel-
name oplopen tot het dubbele aantal.
Dat in aanmerking genomen hebben
clubleden minstens 40 jaar nodig om
de mijlpaal van 300 wedstrijden te
halen. Dat was inmiddels het geval bij
Aad en Mick van den Berg die beiden
deze grens overschreden. In novem-
ber dit jaar werd dit aantal verdubbelt,
zowel Frans Dubois als Rien Duine
speelden hun 300e RSB-partij. 

Frans werd in februari 1970, 16 jaar
oud, ingeschreven als lid van De IJs-
sel. De vereniging was toen sinds
1967/68 van de partij in de RSB-com-
petitie en speelde met één team in de
3e klasse. Ook in de laagste klassen
werd toen nog gespeeld met tientallen.
Omdat het aantal leden beperkt was
en ondanks dat zijn naam nog geen
maand op de ledenlijst prijkte, werd er
al een beroep op hem gedaan om mee
te spelen als invaller in de wedstrijd
tegen Spangen 5 op 17 februari 1970.
Het was geen spetterend begin, de
wedstrijd werd met 9-1 verloren en ook
Frans behoorde tot de verliezers. 
Met zijn vertrek naar Zevenbergen na
afloop van het seizoen 1974/75 leek
het dat de teller stil zou blijven staan
op bij de toen gespeelde 24. Althans
bij De IJssel, want in Zevenbergen
werd hij lid van de Zevenbergse
Schaakvereniging en ook daar

schaakte hij zijn potjes mee. In 1978
verhuisde hij echter naar Gouda en
keerde hij weer terug naar De IJssel.
Nog maar mondjesmaat in De IJssel 1,
want inmiddels was daar ook een
tweede team en daar was hij beter op
zijn plaats. Ruim 10 jaar later op 9 ja-
nuari 1989 werden de eerste honderd
wedstrijden vol gemaakt met een re-
mise tegen P. Sitteren en een 5-3
winst tegen Spijkenisse 6 en dat droeg
mede bij tot het kampioenschap van
De IJssel 2 in de 4e klasse later dat
seizoen.  
Het jaar daarna ging De IJssel ook met
een derde team deelnemen en Frans
werd daarvan de motor. Een artikel
over 20 jaar De IJssel 3 in IJssel-
schaak 85 (januari 2010) meldde: ‘Al-
leen al op basis van verreweg het
grootste aantal wedstrijden kan Frans
Dubois worden gekroond tot “Mister
De IJssel 3”. Daarnaast scoorde hij
echter ook nog de meeste punten, was
vele jaren teamleider en vijfmaal top-
scorer ‘.  In totaal werden het 120 wed-
strijden voor het derde waarin hij 56
punten scoorde. Daarnaast verscheen
hij  in die jaren ook nog regelmatig bij
het tweede team achter het bord. 
In 1999 startte de RSB een experiment
met 6-tallen in de 3e klasse en 4e
klasse. Dat bood De IJssel de gele-
genheid voor deelname van een team
in beide klassen. Er kwam dus voor
het eerst een vierde team. En Frans
zou Frans niet zijn als hij hierin niet
meespeelde. En met succes want het
team debuteerde met een kampioen-
schap. Ondanks het kampioenschap
werd geen gebruik gemaakt van het
promotierecht. Vanwege de wijziging
van zestallen naar achttallen in de 3e
klasse waren er in dat geval onvol-
doende spelers voor een vierde team.
Een jaar later kwamen er ook in de
vierde klasse weer achttallen en ein-
digde het tweejarig bestaan van De
IJssel 4
Na ook een kampioenschap met De
IJssel 3, in 2002/03, werd op 15 maart
2004 de 200 vol gemaakt met een
winstpartij in de wedstrijd van De IJs-
sel 3 tegen Vreeburg van VastNed
Rotterdam 6. Met De IJssel 3 waren er
vervolgens weinig successen. Die
waren er wel in de vanaf 2007/08 ge-
starte viertallencompetitie waarin De
IJssel vanaf het begin met wisselend

succes van de partij was. Een eerste,
omstreden, kampioenschap was er in
het seizoen 2010/11. Het team be-
stond toen uit Sjaak in ’t Veld, Frans
Dubois, Aad van der Meer en Ton van
Smirren. Op 7 februari 2011 was de
laatste wedstrijd tussen De IJssel en
Onesimus beslissend voor het kampi-
oenschap. Frans en Ton waren verhin-
derd en voor hen speelden de veel
hoger ingeschaalde reserves, Frank
van de Pavoordt en Rien Duine. Dat
leidde tot het nodige ongenoegen bij
de tegenstanders die met 4-0 klop kre-
gen. Een tweede kampioenschap was
er op 1 maart 2016. Inmiddels was de
viertallencompetitie gesplist in een eer-
ste en tweede divisie. In de tweede di-
visie deed De IJssel deed mee met
twee viertallen. In de laatste wedstrijd
tegen De Willige Dame had het team
bestaande uit Rien Duine, Teus Boere,
Frans Dubois en Panc Vink voldoende
aan een gelijkspel om de kampioens-
vlag te kunnen hijsen. Het gehele team
bleek echter op de speeldatum verhin-
derd. De spelers van het andere team
speelden vervolgens als invallers de
kampioenswedstrijd. 
De driehonderdste speelde zich af op
14 november 2017 in Dordrecht. Bege-
leid door een repeterend zangkoor
speelde De IJssel V2 daar hun bijna
jaarlijkse viertalwedstrijd tegen het
team van De Willige Dame. Een met
geluk door Frans verdiend halfje tegen
Fons Claessen droeg mede bij tot een
3-1 teamoverwinning.  
In zijn 300 wedstrijden scoorde Frans
139 punten met de volgende verdeling:

score/wedstrijden per team

wedstrijden.    punten

De IJssel 1 30 10

De IJssel 2 101 41

De IJssel 3 112 55½

De IJssel 4 7 4

Viertal 50 28½

score/wedstrijden per rsb klasse

wedstrijden.    punten

rsb 2e klasse 8 3½

rsb 3e klasse 112 39½

rsb 4e klasse 130 67½

viertallencompetitie 50 28½
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rsb-mijlpaal: 300 wedstrijden voor twee clubiconen



Op 17 december 1974 verscheen de
naam Rien Duine voor het eerst op het
wedstrijdformulier voor De IJssel in de
RSB-competitie. Een jaar eerder was
de vereniging gestart met een tweede
team en de ledenlijst telde maar amper
voldoende leden om beide teams te
bemannen. Rien, nog pas enkele
maanden lid, werd dus al direct inge-
lijfd in De IJssel 2. Dat speelde in de
4e klasse die toen nog 50 deelne-
mende teams telde. Tegenstander was
het tweede team van de een jaar eer-
der opgerichte vereniging Nieuwerkerk
a/d IJssel. Het was een goede start,
Rien won zijn partij tegen Vermeij en
droeg daarmee zijn steentje bij aan de
4-4 einduitslag.
Na een aantal jaren De IJssel 2 met in-
valbeurten in De IJssel 1 behoorde hij
vanaf 1979/80 tot de basisspelers van
het eerste team en dus ook van het
team dat op 5 maart 1981 in Rotter-
dam-Zuid het eerste kampioenschap
en de promotie naar de 2e klasse voor
De IJssel binnenhaalde met een 5½-
2½  zege tegen Rock 2. En na de de-
gradatie twee jaar later was hij ook van
de partij bij de herovering van de 2e
klasse positie met het kampioenschap
op 28 maart 1985 dankzij een 4½-3½
in en tegen Numansdorp. 
Na zijn verhuizing naar Woerden in
1986 leek zijn schaakcarrière bij De
IJssel er op te zitten. Maar net als bij
Frans was dat vertrek maar tijdelijk. In
1988 werd hij weer lid en als teamlid
van De IJssel 2 leverde hij een bij-
drage bij het kampioenschap van De
IJssel 2 en de promotie naar de 3e
klasse in februari 1989 met een 7-1

winst tegen Moerkapelle 3. In 1992
ruilde hij Woerden in voor Waddinx-
veen en dat was qua afstand weer wat
gunstiger. In datzelfde jaar maakte hij
de 100 wedstrijden vol op 27 maart in
de wedstrijd tegen Spijkenisse 4.
Na de versterking aan de top belandde
Rien halfweg jaren negentig na een
aantal jaren De IJssel 1 weer in De
IJssel 2. Met dat team veroverde hij in
1999/2000 het kampioenschap en de
promotie naar de 2e klasse. Daarna
verkaste hij weer een aantal jaren naar
De IJssel 3 waarmee hij in 2003 op-
nieuw een kampioenschap vierde.
Veelvuldig waren er in die periode (en
ook later) de nodige invalbeurten in
hogere teams. Op 9 januari 2006
leidde dit tot zijn enige partij in de pro-
motieklasse bij De IJssel 1 tegen De
Willige Dame.  Zijn winst tegen Sander
Vogelsang droeg bij tot een 5-3 zege.
Kort daarna op 2 oktober 2006
speelde hij met De IJssel 3 zijn 200e
wedstrijd tegen Teus Punt van Papen-
drecht/Alblasserdam 4.
Ook in het derde deel van zijn 300
wedstrijden nog 63 partijen voor De
IJssel 2. Wat Frans was voor De IJssel
3 was Rien voor De IJssel 2. In totaal
145 wedstrijden en vele jaren teamlei-
der. De in 2000 veroverde tweede
klasse positie werd lange tijd gehand-
haafd met af en toe een terugkeer
naar klasse 3, maar die was veelal tij-
delijk meerdere malen dankzij de extra
promotieplaats voor de nummer twee.
In 2011 echter werd De IJssel 2 num-
mer één en toen viel er dus weer een
kampioenschap te vieren. In de slot-
wedstrijd op 27 maart tegen Ridder-
kerk 2 was een 7-1 zege dik
voldoende voor het kampioenschap.
Daarnaast speelde hij nog 17 wedstrij-
den voor de viertallencompetitie met
op 1 maart 2016 het kampioenschap
van het tweede viertal, een kampioen-
schap waar hij, net als Frans, in de
kampioenswedstrijd niet van de partij
was. 
Op 20 november 2017 in de wedstrijd
De IJssel 2 - Dordrecht 4 werden de
300 vol gemaakt. In een sterk ge-
speeld tijdnoodduel klopte hij Theo Jis-
koot.  Eén van zijn vele
tijdnoodconfrontaties waaraan in IJs-
selschaak al vele regels zijn gewijd
zoals bijvoorbeeld door Ronald en Co
in 1992: ‘Doe je met ons mee voor de
RSB, dan klinkt er gefluister uit ang-
stige monden: “Als Rien het maar redt
in die paar seconden”. Er verscheen
zelfs een ooggetuige verslag door Je-

roen Eijgelaar van de slotfase van zijn
partij tegen Wim van Os op 5 februari
2001 in de wedstrijd De IJssel 3-WSV
3. In die tijd nog geen toevoeging van
15 seconden per zet zoals jaren later
in de RSB-competitie het geval was.
Met op de klok nog 3,5 minuut voor
Van Os (wit) en 5,5 voor Rien (zwart)
is de stand is als volgt:

Wit staat gewonnen, maar moet dat
wel doen. Vaak komt er nog een
tweede kans. Rien pakt deze op vol-
gende wijze: 1....Kf5 2. Txg7? 2.d6!
Pxf3+ 3.Kd3 Pe5+ 4.Kd4 g6 5.Te7!
Pc6+ Kd5 en wit wint. 2...Pxf3+ 3.Kc3

Pe5 4.d6 f3 5.Tg8? 5.d7! Pc6 6.Tf7
Ke6 7.g6 en wit wint. 5...Pd7 6.g6?

Kd2 is hier echt nodig. 6...f2! Wie stopt
deze pion nog? 7.g7 f1D 8.Tf8 Pf6!

Daar had de Waddinxvener niet op ge-
rekend! 9.g8D Df3+ 10.Kb4 Db7+

11.Kc5 Da7+ 12.Kc6 Dd7+ Eeuwig
schaak! 13.Kc5 Da7+ 14.Kc4 Da2+

15.Kc3 Dxg8 !? Eeuwig schaak is vei-
liger, Rien wilde echter na 16.Txg8
Pxg8 spelen, maar dan loopt de pion
door! 16.Txg8 Ke6? Nu verspeelt Rien
een remise, na 16...Pe4+ en 17...Pxd6
is de remise een feit. 17.Tg6 Kf7

18.Th6 Kg7 19.Th1? Wil je op winst
spelen dan moet je Th4 spelen om
Pe4+ er uit te halen, bv:19.Th4 Kf7
20.Kd4 Ke6 21.Th6 en wit wint omdat
Txf6 dreigt en de pion promoveert, dus
19.Th4 Kf7 20.Kd4 Pd7 21. Kd5 Ke8
22.Kc6 en wit wint. 19...Pe4+ Nu ziet
Rien het wel en maakt zo dus remise.
20.Kd4 Pxd6 21.Tg1 Kf7 22.Kd5 Ke7

23.Te1 Kd7 24.Th1 Pe8 Rien maakt
zich het onnodig moeilijk, na 24...Ke7
behoudt zwart nog twee rijen voor de
koning. 25.Th7 Kd8 26. Kc6 Kc8

27.Tf7 Kd8 28.Ta7 Pf6 29.Tf7 Pe8

30.Th7 Kc8 31.Th8 Kd8 Met nog 13
seconden op de klok tegen de 47 se-
conden van Rien besluit wit tot remise.
32.TxPe8 Kxe8 (½-½).
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De totaalscore van Rien in zijn 300
wedstrijden bedroeg 153 punten met
de volgende verdeling:

score/wedstrijden per team

wedstrijden.    punten

De IJssel 1 96 46½

De IJssel 2 145 74

De IJssel 3 42 20

Viertal 17 12½

score/wedstrijden per rsb klasse

wedstrijden.    punten

promotieklasse 1 1

1e klasse 25 10

2e klasse 78 31

3e klasse 145 77½

4e klasse 34 21

viertallencompetitie 17 12½

Als waardering van de vereniging voor
deze bijzondere prestaties werd aan
hen door voorzitter Frank van de Pa-
voordt op de clubavond van 27 novem-
ber een passende oorkonde uitgereikt.
(Aad)
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de ijssel 2: wel kansen, maar geen punten

Het zit het gepromoveerde tweede
team niet mee in de 2e klasse. Zeker
tegen Dordrecht 4 en mede degrada-
tiekandidaat Krimpen a/d IJssel 4
waren er reële kansen. Beide wedstrij-
den werden echter nipt verloren. Met
nog drie sterke tegenstanders voor de
boeg betekent dit vrijwel zeker een te-
rugkeer naar de 3e klasse. Hieronder
de avonturen op de borden in de laat-
ste drie wedstrijden.

de boot in tegen onesimus 2
Onesimus 2 was op 2 november de
tweede tegenstander van De IJssel 2
in de RSB competitie van dit seizoen.
De vereniging speelt in een unieke
schaaklocatie, twee met elkaar ver-
bonden boten in de Leuvekolk in het
centrum van Rotterdam. De ene boot
dient als barruimte, de andere als
speelruimte. Een wel gezellig onderko-
men waar de tand des tijds wat heeft
toegeslagen en trappen en trapjes

voor het nodige ongemak zorgen. 
Het inspireerde het IJsselteam niet tot
grote daden. Het begon niet slecht. Al-
hoewel het Frank in een vooruitge-
speelde partij ook niet mee zat: ‘In de
opening mooi spel, onnauwkeurig ver-
loor ik een stuk tegen twee pionnen.
Uiteindelijk stond ik verloren maar to-
verde er nog remise uit’, aldus Frank.
Doordat gelegenheidskopman Aad
(vdM) zijn tegenstander verraste met
een vroegtijdig mat kon hij na circa



een half uur speeltijd weer huiswaarts.
Het stond dus al vroeg in de wedstrijd
1½-½ voor  De IJssel. Daarmee was
echter het kruid vrijwel verschoten. Op
vrijwel alle overige borden moesten de
IJsselspelers in de verdediging. Die
verdediging was niet op alle borden
optimaal. Bij Arie jr was het al naar
zo’n 20 zetten over en uit. Bij Sjaak
werd een loper buitenspel gezet en die
kwam hij wel te kort bij zijn verdedi-
gingswerk. Succesvol was het wel bij

Frans. Hij kwam zelfs een pion in de
plus. Winst met 7 tegen 6 pionnen en
lopers van ongelijke kleur zat er echter
niet in. Hier een halfje dus. Ook Arie sr
leek lang niet kansloos. Ergens miste
hij echter de boot en ging ook hij ten
onder. Goede kansen waren er bij Aad
(vdB). Na slordig pionverlies, ver-
overde hij een paard. Dat laatste
leidde wel tot een forse aanval van zijn
tegenstander. Die veroverde het stuk
weer terug en dwong tot een konings-

mars over het gehele bord. In het eind-
spel met de zware stukken nog op het
bord leverde dat Aad uiteindelijk ook
weer matkansen op. Die werden ech-
ter niet verzilverd. Toen ook de tijd nog
ging meespelen werd hij alsnog door
zijn tegenstander afgetroefd. Rien was
zoals zo vaak de laatste. Ook bij hem
geen kansen. Zelfs een tijdnoodoffen-
sief zat er niet in. Er sneuvelde een
stuk en toen was het ook hier gedaan.
(Aad) 
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Onesimus 2 1642 - De IJssel 2 1539 6 - 2

1 Harm de Oude 1773 - Aad vd Meer 1405 0 - 1
2 Paul Wassink 1708 - Rien Duine 1656 1 - 0
3 Shau-Min Yueng 1610 - Frank vd Pavoordt 1795 ½ - ½
4 Harry Elgershuizen 1622 - Frans Dubois 1388 ½ - ½
5 Jacques Goud 1613 - Aad vd Berg 1493 1 - 0
6 André Leffers 1704 - Arie Macdaniël jr 1470 1 - 0
7 Ab Willeboordse 1608 - Sjaak in 't Veld 1553 1 - 0
8 Martin Schouten 1537 - Arie Macdaniël sr 1555 1 - 0

jubilaris steelt de show bij nipt
verlies tegen dordrecht 4
Tegen Dordrecht 4 werd het op 20 no-
vember in de eerste thuiswedstrijd een
nipte nederlaag. De tegenstanders de-
gradeerden vorig seizoen, toen nog
Zwijndrecht 1 maar inmiddels opge-
gaan in Dordrecht, uit de 1e klasse. De
IJssel 1 won toen nipt met 4½-3½.
De wedstrijd begon goed voor De IJs-
sel met een mooie zege van Arie jr.
Een venijnige koningsaanval leverde
niet alleen een kwaliteit op maar bood
ook de vluchtende koning weinig vei-
ligheid. Het leidde tot nog meer materi-
aalverlies en een snelle winst. Minder
goed ging het bij Sjaak. Hij verzeilde in
een stelling waarin zijn tegenstander
de te nemen stukken voor het uitkie-
zen had. Dat werd dus een kansloze
nederlaag. Bij Arie sr werden de stuk-

ken in een vlot tempo geruild en stond
al redelijk snel een eindspel op het
bord. Beiden zagen geen winstweg en
dus werd tot remise besloten. Een
mooi resultaat voor Arie tegen een te-
genstander die vorig seizoen Pim te
Lintelo nog de baas was. Vervolgens
ook voor Stefan een goed resultaat. Hij
sloot af met remise, eenzelfde uitslag
als Frank Visser vorig jaar. Aan het
eerste bord ging het echter minder
goed. Een foutje werd Frank noodlot-
tig. Daarmee was de stand 2-3 in het
voordeel van de gasten. Aan de laatste
borden ging met voor beide Aad’s
kansrijke stellingen aanvankelijk prima.
Toch oogstte De IJssel hier maar een
half puntje. Aad (vdM) trapte in een
valletje en dat kostte niet alleen mate-
riaal maar ook de partij. Bij Aad (vdB)
vond zijn tegenstander net de goede

zetten om een koningsaanval te pare-
ren. Daarmee ging het gif uit de stel-
ling en zag Aad er na afruil van wat
stukken geen brood meer in. De aan-
genomen remise betekende winst voor
de ex Zwijndrechters. Tot slot nog de
partij van Rien, zijn 300e voor De IJs-
sel. Ook hij had niet meer dan een ge-
lijke stelling. Remise was al eerder
geweigerd en in de slotfase restte hem
weinig bedenktijd meer. Toch ging hij
nadrukkelijk voor de winst in een eind-
spel met elk een paard en pionnen aan
beide zijden van het bord. Een foutje
van zijn tegenstander was een wel-
kome hulp. Ook die kwam in tijdnood
en deed het vervolgens beduidend
minder goed dan Rien. Een zwaar be-
vochte overwinning voor de jubilaris.
(Aad) 

De IJssel 2 1539 - Dordrecht 4 1717 3½ - 4½

1 Frank vd Pavoordt 1795 - Martijn Vos 1851 0 - 1
2 Sjaak in 't Veld 1553 - Roland van Keeken 1972 0 - 1
3 Rien Duine 1656 - Theo Jiskoot 1700 1 - 0
4 Stefan Lipschart 1487 - Marcel de Boer 1779 ½ - ½
5 Arie Macdaniël sr 1555 - Kees van 't Hoff 1720 ½ - ½
6 Arie Macdaniël jr 1470 - Bert Dobber 1681 1 - 0
7 Aad vd Meer 1405 - Teus Slotboom 1606 0 - 1
8 Aad vd Berg 1493 - Wim van Vliet 1430 ½ - ½

ook krimpen a/d ijssel 4 te sterk
Maandag 18 december was het vierde
team van Krimpen a/d IJssel de tegen-
stander. Met De IJssel 2 het zwakste
team in deze klasse. Vorig jaar promo-
veerden zij als Krimpen a/d IJssel 5
naar de 3e klasse. Dit jaar is er echter
geen vijfde team meer en spelen zes
spelers van dat team voor Krimpen a/d
IJssel 4.
Het begin was niet erg hoopvol. Arie jr
kon al zeer snel naar huis met een ne-

derlaag. Na een loperoffer waarmee hij
de pionnenstelling  voor de witte ko-
ning opblies kreeg hij zelf een konings-
aanval te verduren. Rien tegen oud
WSV-lid Henk Stam, viel in een Sicili-
aan een loper aan met een pion, die
echter ongestraft geslagen kon wor-
den, met dreiging van mat. In com-
plexe stand kreeg hij een
remiseaanbod en dat kon niet echt ge-
weigerd worden. Frank werd door een
ingestudeerde thuisvariant verrast. Dit

kostte veel tijd,  maar na oplossing van
de problemen had hij een pluspion. Na
slechts 17 zetten met veel ruilen, res-
teerde een remiseachtige stelling en
met nog 20 minuten op de klok accep-
teerde Frank het remisevoorstel. Aad
stond aanvankelijk wat in de verdruk-
king, maar kon zijn torens op de ko-
ningsvleugel posteren, een pion
veroveren en daarna mat geven. Sjaak
was met een pion gedekt door zijn
loper, opgestoomd naar de zesde rij.



Toen hij ook nog een toren op de ze-
vende rij wist te krijgen, dreigde er van
alles. Na torenverlies gaf de tegen-
stander op. Frans had het intussen
moeilijk. Hij kwam met ieder een toren
twee pionnen achter, op de konings-
vleugel drie tegen twee, een witte vrij-
pion op d4 met de witte toren op d5.
Zijn tegenstander bood remise aan en
daar hoefde Frans niet over na te den-
ken. Dus 3½-2½ voor De IJssel. Arie
sr had een zeer kansrijke stelling. Het
leek een kwestie van tijd, maar toen de
tegenstander zich probeerde te bevrij-
den deed hij een verkeerde afruil met
stukverlies als gevolg. De tegenstan-
der moest dat stuk even later wel te-
ruggeven voor twee pionnen maar Arie

gaf op, omdat hij ook nog een toren
dacht te verliezen. Stefan moest het
toen waarmaken. Hij stond de hele tijd
zwaar in de verdrukking, met voor zijn
koning witte pionnen op g5 en f6 en
een zwarte op g6. Hij had een kwali-
teit, maar het loperpaar van wit was
erg sterk. Toen de witte dame binnen-
kwam werd het moeilijk en in de tijd-
noodfase bezweek hij.
De thuisclub was uiteraard zeer tevre-
den met hun eerste zege. ‘De eerste
vis op het droge’, aldus het verslag op
de website. ‘Misschien lukt het om
daar  in de laatste drie wedstrijden nog
wat aan toe te voegen. Als we dan aan
het einde van het seizoen afdalen naar
de derde klasse is dat in ieder geval

niet roemloos gebeurd. Met andere
woorden: Krimpen 4 in de tweede
klasse is net zoiets als Feyenoord in
de Champions League.’ (Rien/Aad)
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De IJssel 2 achter de borden in Krimpen
a/d IJssel. Op de voorgrond Aad van der
Meer tegen RSB-penningmeester Peter de
Weerd.

Krimpen a/d IJssel 4 1458 - De IJssel 2 1539 4½ - 3½

1 Robert Lecomte 1553 - Frank vd Pavoordt 1795 ½ - ½
2 Henk Stam 1539 - Rien Duine 1656 ½ - ½
3 Eric Hill 1472 - Arie Macdaniël sr 1555 1 - 0
4 Evert Hoogervorst 1458 - Frans Dubois 1388 ½ - ½
5 Jos Visser 1416 - Sjaak in 't Veld 1553 0 - 1
6 Ed Hermans 1471 - Arie Macdaniël jr 1470 1 - 0
7 Peter de Weerd 1294 - Aad vd Meer 1405 0 - 1
8 Peter van Wieringen - Stefan Lipschart 1487 1 - 0

Stand Klasse 2B:
mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 De Pionier 1 6 21 x 4½ 3½ 5 8

2 Sliedrecht 3 6 21 3½ x 5½ 5½ 6½

3 Erasmus 3 6 18 4½ 2½ x 4½ 6½

4 Dordrecht 4 6 17 2½ x 5 5 4½

5 Fianchetto 2 4 18 3½ 3 x 6½ 5

6 Onesimus 2 2 13½ 3 1½ 3 x

7 Krimpen a/d IJssel 4 2 7½ 0 1½ 1½ x 4½

8 De IJssel 2 0 0 3½ 3 2 3½ x

geen zicht op kampioenschap
bij viertallen
Lange tijd was de viertallencompetitie
een ondergeschoven kindje bij de
RSB. Een competitie voor spelers
waarvoor in de achttallen geen plaats
was, vond men aanvankelijk. Met stij-
ging van de belangstelling en de in-
voering van een eerste divisie werd
het echter ook voor sterkere spelers
interessant. Spijkenisse, de grootste
vereniging van de RSB, is dit seizoen
zelfs met vijf teams van de partij waar-
van een eerste en tweede viertal met
een gemiddelde rating van rond de
2000 met zelfs spelers van het eerste,
in de 2e klasse KNSB uitkomende,
achttal. Mede daardoor zit een kampi-
oenschap bij de viertallen, zoals al een
paar jaar het geval was, er dit jaar niet
in voor De IJssel. Het eerste viertal

stuit op zo’n tegenstander uit Spijke-
nisse en het tweede viertal heeft na
drie wedstrijden al vier verliespunten.
Hieronder de verslagen van de inmid-
dels gespeelde wedstrijden in de
tweede en derde competitieronde. 

spijkenisse V1 maatje te groot
voor de ijssel V1
Aan het eerste bord bij Spijkenisse
een speler die ook uitkomt voor Spijke-
nisse in de 2e klasse van de KNSB-
competitie. Een maatje te groot voor
Léon bleek in een vooruit gespeelde
wedstrijd. Hij was niet de enige die het
onderspit dolf. Op vrijdag 17 november
hadden ook de andere borden weinig
in de melk te brokkelen. Te elfder ure
moest Rien ook nog aantreden als ver-

vanger voor Hans Lodeweges, afwezig
vanwege rugklachten. Het drietal werd
in Spijkenisse niet van het bord ge-
veegd. Gerard kreeg een voor hem be-
kende variant op het bord en daar had
zijn tegenstander het knap lastig mee.
Er kwam een vroegtijdig remiseaanbod
en dat werd door zijn tegenstander
aangenomen. Ook Frank was in de be-
ginfase zeker niet de mindere. Maar
na wat mindere zetten dolf hij toch het



onderspit. Rien werd evenmin van het
bord geveegd, maar ook bij hem ging
het uiteindelijk mis. Een forse neder-
laag derhalve tegen een team wat on-

getwijfeld als nummer één zal eindigen
in deze klasse. Geen vreugdevolle
avond dus en een defecte brug bij
Spijkenisse maakte het allemaal nog

erger. Het was al dik zaterdag  voordat
iedereen thuis was. (Aad) 
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Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.

Spijkenisse V1 1986 - De IJssel V1 1766 3½ - ½

1 Erik Both 2156 - Léon Jacobse 1923 1 - 0
2 Kostandinos Sideras 1916 - Gerard vd Wouden 1692 ½ - ½
3 Rob Kalkman 1937 - Frank vd Pavoordt 1795 1 - 0
4 Fabian van Buuren 1937 - Rien Duine 1656 1 - 0

De op 11 december geplande wedstrijd van De IJssel V1 tegen Fianchetto V1 werd wegens weersomstandigheden afgelast
en zal nu op 22 januari plaatsvinden.

stand 1e divisie B:
mp bp 1 1 2 2 3 3 4 4

1 Spijkenisse V2 4 7 x x 3½ 3½

2 Ersmus V1 2 4 x x 1 3

3 De IJssel V2  2 3½ ½ x x 3

4 Fianchetto V1 0 1½ 1 ½ x x

fortuinlijk halfje van jubilaris
goed voor winst van de ijssel V2
tegen de willige dame V1
Voor de vrijwel jaarlijkse viertalwed-
strijd tegen De Willige Dame in Dor-
drecht ditmaal niet meer de
poffertjeskraam maar een nieuwe loca-
tie waar het beduidend minder ruim
was. Een koorrepetitie in de kerkzaal
ernaast was ook niet zo prettig voor de
concentratie. Het gezang scheen Cas-
per niet te deren, hij speelde goede

aanvallende partij waarin hij zijn tegen-
stander steeds verder terugdrong en
eindige partij met een niet dekbaar
mat. Matzetten was er niet bij want
voor het zover was gaf zijn tegenstan-
der op. Aad had het ook prima naar
zijn zin. Hij kreeg weer zijn pionnen ver
naar voren waardoor de tegenstander
ze allemaal op een kluit in het midden
kreeg. Na wat stukken te hebben ge-
ruild kreeg hij de kans voor een pen-
ning met een loper op dame en

koning. Met een dame voor een loper
was het vervolgens niet zo moeilijk
meer om de winst binnen te halen.
Toen was het nog een uurtje wachten
op Frans en Ton. Bij Ton ging het lang
gelijk op maar hij liet zich een pionne-
tje afsnoepen en moest voorzichtig
schuiven voor remise. Zijn tegenstan-
der had wel een betere pionnenstelling
maar zag ook direct geen winst en ac-
cepteerde remise toen de situatie op
het eerste bord drastisch veranderde.



Daar had Frans die bezig was aan zijn
300e RSB-wedstrijd (!) geen gemakke-
lijke avond. De opening mislukte en
rond de twintigste zet leek het einde
nabij. De koning kwam op de tocht te
staan en werd belaagd door paard en
dame. Toen Frans echter het paard ca-
deau kreeg waren de rollen omge-
draaid. Het remiseaanbod, wat
teamwinst betekende, kon vervolgens
door zijn tegenstander niet worden ge-
weigerd. Een 3-1 winst dus en dat
stemde zeer tot tevredenheid.
(AadvdM)
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Frans, Aad, Ton en Casper
op puntenjacht in 
Dordrecht.

nieuwerkerk de sterkste in vier-
tallenduel tegen de ijssel V2
Viertal twee telt zes spelers, maar de
helft daarvan was niet beschikbaar op
12 december voor de wedstrijd tegen
Nieuwerkerk a/d IJssel V1. Aad van
den Berg schoof aan om de lege plaats
op te vullen. De eerste deelname voor
de initiatiefnemer van de RSB viertal-
lencompetitie. 
De meest interessante partij van de
avond was die van Wouter. Reeds
vroeg in de partij zorgde hij met aanval-
lende combinaties voor het nodige
vuurwerk. Het leek succesvol, pion-
winst en de tegenstander in het nauw
met de nog niet gerokeerde koning.

Met een dubbelstukoffer werd ook de
dame veroverd, maar die nam nog wel
een toren mee. Drie stukken voor de
dame dus en daarnaast wel drie extra
pionnen. Met zijn twee torens op open
lijnen voor de koning had zijn tegen-
stander echter de nodige aanvallende
compensatie. Wouter vond niet de
juiste verdediging en werd mat gezet.
Dat was een tegenvaller. Bij Aad (vdB)
was afruil van stukken favoriet bij zijn
tegenstander. Het enige voordeeltje,
open lijn en dubbelpion, bleek weinig
waard toen ook torens en dame van
het bord gingen. Het eindspel met nog
bijna alle pionnen op het bord en
(slechte)loper tegen paard bood weinig

kansen meer en dus werd remise over-
eengekomen. Veel beter ging het bij
Aad (vdM). Die won al vroeg in de partij
twee pionnen. Daarmee was het nog
lang niet gedaan. Zijn tegenstander
bood nog lang knappe tegenstand en
bezweek pas toen er alleen nog pion-
nen op het bord stonden en een ervan
vrij kon doorlopen. Een positief resul-
taat hing toen af van de partij van Ton.
Die was aanvankelijk redelijk in even-
wicht, maar de kansen keerden nadat
er pardoes twee pionnen sneuvelden
en vervolgens ook nog een kwaliteit.
Na verlies van nog een stuk was het
gedaan en trok Nieuwerkerk met 2½-
1½ aan het langste eind. (Aad)

De IJssel V2 1347 - Nwk. a/d IJssel V1 1383 1½ - 2½

1 Wouter Schmahl 1313 - Hans Dijkers 1391 0 - 1
2 Aad vd Berg 1493 - Joost Molenaar 1519 ½ - ½
3 Ton van Smirren 1178 - Bas Koote 1386 0 - 1
4 Aad vd Meer 1405 - Cees Verschoor 1237 1 - 0

stand 2e divisie A:
mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 RSR Ivoren Toren V2 6 9½ x 2½ 3 4

2 3-Torens V3 6 7½ x 2½ 2½ 1½

3 Nieuwerkerk a/d IJ. V1 4 6½ x 2½ 2 2

4 De IJssel V2  2 6 1½ 1½ x 3

5 Moerkapelle V1 2 5½ 1 1½ x 3

6 De Pionier V1 2 4 0 1½ x 1½

7 Messemaker 1847 V1 2 5 1½ 2 1½ x

8 De Willige Dame V1 1 4 2 1 1 x

De Willige Dame V1 1355 - De IJssel V2 1313 1 - 3

1 Fons Claessen 1363 - Frans Dubois 1388 ½ - ½
2 Piet Schuller 1346 - Aad vd Meer 1405 0 - 1
3 Willem Platje 1357 - Ton van Smirren 1178 ½ - ½
4 Rob Truijens - Casper de Pijper 1281 0 - 1

het 53e toernooi om de zilveren dame
Op 22 januari is de 53e editie van het toernooi om de Zilveren Dame van start gegaan. Titelverdediger en zesvoudig
winnaar Henk Jan Evengroen is ook nu weer de grote favoriet. Zijn grootste concurrenten zijn Justin en Léon Ja-
cobse en Frank Visser. In totaal zijn er 32 deelnemers waarvan er 16 starten in de hoofdgroep die strijdt om de Zil-
veren Dametrofee. Ook groep twee, waar het gaat om de Hoekveldtrofee, telt bij de start 16 deelnemers. Na drie
ronden krijgen zij gezelschap van de 8 afvallers uit de hoofdgroep. 
De volgende vijf ronden vinden plaats op 12/2, 5/3, 23/4, 14/5 en 4/6.



Sinds 1991 organiseert De IJssel een
toernooi waar naast de leden ook hun
introducés welkom zijn, het invitatie-
toernooi. Al sinds 2002 wordt hiermee
het jaar afgesloten. Door wedstrijdlei-
der Léon Jacobse samengestelde
teams van drie deelnemers streden op
27 december in snelschaaktempo om
de prijzen. Ditmaal waren er 27 deel-
nemers, 14 leden en 13 gasten. Goed
voor 9 teams, een mix van jong en
oud, sterk en minder sterk. Naast oude
bekenden was het ook leuk om een
paar nieuwe gezichten te verwelko-
men. Met name was er een flinke dele-
gatie uit Schoonhoven aanwezig.
Onder de gasten ook Peter Morgen-
rood die al in 1978 voor het eerst op

de ledenlijst stond en in 2000 voor het
laatst. 
Lang ging het team van de Macdani-
ëls, de winnaars van vorig jaar, aan de
leiding. Maar halverwege de avond
werden zij achterhaald door het team
met de fanatieke Olivier en Tobias Lip-
schart onder aanvoering van Rien
Duine. Op drie keer gelijkspel na won-
nen zij alle wedstrijden en daarmee
dus een terechte eerste plaats. Met
een honderd procent score was Oli-
vier, de jongste Lipschart, goed voor
meer dan de helft van de behaalde
bordpunten. Het team van Teus Boere,
Sjaak in ’t Veld en Nanne Uitenbroek
eindigde vlak erachteraan op de
tweede plaats. Het team Stefan Lip-

schart/Aad van den Berg/Aad van der
Meer maakte het podium compleet.
Sowieso waren alle teams aan elkaar
gewaagd, wat wel blijkt uit het feit dat
er geen enkele 3-0 uitslag viel.
Voor de prijzen was de uitslag niet van
belang. Er waren naast drie zakken
snoep alleen 1/5 staatsloten. Gerard
van der Wouden, de afwezige medeor-
ganisator, vond dat kennelijk vol-
doende variatie. Een geslaagde
schaakavond aldus de deelnemers en
dat stemde ook organisator Léon Ja-
cobse tot tevredenheid. Op papier
hierbij nog een dikke verdiende pluim
voor hem voor de hoofdrol in de orga-
nisatie. (Léon/Aad)
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rien duine en jeugdige lipscharts winnen
invitatietoernooi

De eindstand en onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 mp bp

1. Rien Duine, Olivier en Tobias Lipschart x 1,5 2,5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 13 15,5

2. Teus Boere, Sjaak in 't Veld en Nanne Uitenbroek 1,5 x 2,5 2 2 1,5 2 1 2,5 12 15

3. Stefan Lipschart, Aad vd Berg en Aad vd Meer 0,5 0,5 x 2 2 1 2 2 2 10 12

4. Arie Sr, Arie Jr en Christian Macdaniël 1,5 1 1 x 2 2 1 2 2 9 12,5

5. Hans Lodeweges, Ton v Smirren en 

Huibert Looren de Jong 1,5 1 1 1 x 2 0,5 2,5 2,5 7 12

6. Wim Mulder, Neal Twigt en Peter Morgenrood 1 1,5 2 1 1 x 1 2 2 7 11,5

7. Pim te Lintelo, Frans en Kinga Voorrips 1 1 1 2 2,5 2 x 1 1 6 11,5

8. Leon en Frank Jacobse, Richard van Lent 1 2 1 1 0,5 1 2 x 1,5 5 10

9. Frits, Michel en Peter Vink 0,5 0,5 1 1 0,5 1 2 1,5 x 3 8

Wedstrijdleider Léon, pluim verdiend!

Steun voor Ton van de jongste deelnemer
Kinga Voorrips.

De Winnaars: Olivier, Tobias en Rien.

Punt voor Olivier tegen Teus in de match
tegen de grootste concurrenten.

Frits Vink tegen oud-lid Peter Morgenrood
bij de strijd tussen de vinken tegen team
Mulder cs.



Na vier speelronden lijkt handhaving
van de eerste klasse positie voor De
IJssel 1 er in te zitten. Dit vooral dankzij
winst tegen de koploper in de vierde
ronde. Met in de laatste drie ronden
nog wedstrijden tegen de degradatie-
kandidaten Messemaker 3 en Dor-
drecht 2 voor de boeg behoort hand-
 having nu zeker tot de mogelijkheden. 
Hieronder de verslagen van de wedstrij-
den in de 2e, 3e en 4e ronde. 

fianchetto ditmaal de sterkste
Fianchetto 1 de tegenstander van De
IJssel 1 op 6 november werd vorig sei-
zoen in eigen huis met 4½-3½ geklopt.
De eerste drie borden van dat team
ontbraken nu en dat zou dus ondanks
het gemis van Pim te Lintelo kansen
moeten bieden. Hun vervangers bleken
echter uit het goede hout gesneden.
In een vooruit gespeelde partij had Jus-
tin het onderspit gedolven en de Schie-
dammers startten dus met een 0-1
voorsprong. Dat had ook een 1-0 ach-
terstand kunnen zijn, als Justin in het
eindspel niet net de verkeerde zet had
genomen. Na de 49e zet van wit stond
hier de volgende stelling op het bord:

Justin (zwart) speelde hier 49…g2? en
na 50.Tc1 Pf1 51.a7 g1D 52.a8D Dxf2
53.Da6+ trok wit aan het langste eind.
Na 49…gxf2 en vervolgens 50.Tc1 f1D
51.Txf1 Pxf1 52.a7 f2 53.a8D Pe3 was
de winst voor hem geweest. 
Het verlies van Justin werd door zijn
broer goedgemaakt. Die profiteerde op-
timaal van een slechte opening van zijn
tegenstander en had al na 14 zetten de
buit binnen. Naast hem kwam echter
ook Frank al in de beginfase fors in het
nadeel door verlies van een stuk tegen
een pion. Hier werd echter wel doorge-
speeld. Ook Gerard ging met een onno-
dige verlies van een pion in de fout. Met
een mooi valletje wist hij de pion echter
weer terug te winnen en zag vervolgens
zijn remiseaanbod aangenomen. Dat

vonden Hans en Ad een goed plan,
want ook hier volgde een vroegtijdig re-
miseaanbod en dat vonden ook hun te-
genstanders wel een goed idee.
Immers daarmee kwam de last voor
een goed teamresultaat, met het inge-
calculeerde verlies van Frank, op de
schouders van de twee mannen aan de
laatste borden. Op beide borden waren
de stellingen op dat moment nog rede-
lijk in evenwicht. Van winstkansen was
evenwel nog geen sprake. Dat gold dus
eveneens voor de tegenstanders. ‘Het
was billenknijpen’, aldus teamleider
Kees Sio op de website. Het feit dat

beide IJsselspelers wel voor de winst
moesten gaan, maakte het er voor hen
niet eenvoudiger op. Desondanks een
remiseaanbod van Leen, dat werd na-
tuurlijk afgewezen. Aan het slot ging
ook de tijdsdruk een rol spelen. In het
toren loper eindspel miste Leen een
voortzetting die hem in het voordeel
had kunnen brengen. In plaats daarvan
verspeelde hij zijn loper en was het
daarna snel gedaan. Ook bij Menno
ging het mis. Hij verrekende zich en dat
kostte een kwaliteit met ook nog een
fiks stellingvoordeel voor zijn tegenstan-
der. Daar was geen houden meer aan.
Inmiddels had ook Frank definitief het
onderspit gedolven. Hij had wellicht ge-
hoopt in de tijdnoodfase nog wat te
kunnen ‘rommelen’, maar zover kwam
het niet. (Aad)
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prolongatie eerste klasse zit
er in voor de ijssel 1



De IJssel 1 1777 - Fianchetto 1            1814 2½ - 5½

1 Léon Jacobse 1923 - Martijn van der Vaart   1889 1 - 0
2 Frank Visser 1914 - Erik Smeekes            1881 0 - 1
3 Justin Jacobse 1907 - Guido Blankenstein 0 - 1
4 Gerard vd Wouden 1692 - Kees Sio                1810 ½ - ½
5 Hans Lodeweges 1838 - Ben Riksen              1789 ½ - ½
6 Ad de Veld 1673 - Bas van Driel          1789 ½ - ½
7 Leen Boonstra 1636 - Kees van Toor           1775 0 - 1
8 Menno van Dijk 1630 - Rene Mersch             1767 0 - 1
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eerste winst tegen spijkenisse 3
Het eerste team begon dit seizoen met
twee nederlagen in eigen huis. Tegen
Spijkenisse 3, dat ook twee keer ver-
loor, was het doel dan ook om nu eens
punten te pakken. Gezien de ratingver-
schillen leek dit geen onmogelijke op-
gave. Vorig seizoen werden zij
ongeslagen kampioen, maar de vier
sterkste spelers van dat team zijn dit
seizoen niet van de partij. 
Het begin was in ieder geval goed:
Justin speelde zijn partij vooruit, won
een pion en vervolgens de partij. Op
de avond zelf op 1 december ging het
echter gelijk op, en het duurde lang
voordat de eerste uitslagen genoteerd
konden worden. Menno won vanuit
een gelijk middenspel een pionnetje,
maar dit was niet voldoende voor de
winst. Ook bij Hans werd het remise

na lang zorgvuldig manoeuvreren op
een vol bord. Remise werd er in ieder
geval genoeg aangeboden. Zo ook bij
Gerard, die een mooi loperpaar had,
maar slordig een pion weggaf. Die kon
hij later wel weer terugwinnen, maar in
het toreneindspel gingen er nog meer
pionnen verloren. Remise door eeuwig
schaak was misschien haalbaar, maar
de kansen keerden volledig toen hij
een toren cadeau kreeg. Terwijl zijn te-
genstander zichzelf zat uit te schelden,
haalde Gerard het punt binnen. Léon
kreeg (en weigerde) driemaal een re-
miseaanbod. Met oprukkende pionnen
won hij een pion die helemaal tot de
zevende rij kwam. Bij het ruilen van de
dames gaf zijn tegenstander een
paard weg en toen was het snel ge-
daan. Ad had de hele partij zeer ge-
drongen staan, maar wist toch een

tegenaanval op te zetten. Ook hij won
een stuk na een dameruil en na een
lange wandeling van de witte koning
werd ook hier gewonnen. Leen was na
hard werken in een gewonnen eind-
spel terecht gekomen. Helaas kwam
hij, nerveus door de klok, een kwaliteit
achter en verloor de partij. De laatste
partij was van Frank Visser. Zowel hij
als zijn tegenstander hadden er naar
eigen zeggen al vanaf de opening een
foutenfestival van gemaakt. Frank
kwam daar beter uit. In het eindspel
was zijn loperpaar duidelijk sterker dan
de toren. 
De 6-2 overwinning betekende dat er
op dat moment nog drie teams onder
De IJssel stonden en dat was zeker
geen slechte uitgangspositie voor de
twee helft van de competitie. (Léon)

Spijkenisse 3 1647 - De IJssel 1             1777 2 - 6

1 Herman van Os 1487 - Leon Jacobse       1923 0 - 1
2 Werner Hubner 1838 - Frank Visser            1914 0 - 1
3 Patrick Meijer 1679 - Justin Jacobse      1907 0 - 1
4 Richard Koopman 1712 - Gerard van der Wouden   1692 0 - 1
5 Steyn de Lange          1725 - Hans Lodeweges          1838 ½ - ½
6 Gijsbert Looij          1668 - Ad de Veld              1673 0 - 1
7 Mane Reljic             1505 - Leen Boonstra           1636 1 - 0
8 Karel van den Burg      1559 - Menno van Dijk          1630 ½ - ½

verrassende zege tegen koplo-
per erasmus 2
Na drie competitieronden deelde Eras-
mus 2, de tegenstander van De IJssel
1, met Fianchetto 1 de koppositie met
beiden nog een honderd procent
score. Dat leek vooraf een moeilijke
avond te worden op 8 januari voor het
eerste team van De IJssel dat aantrad
met twee invallers. Frank van de Pa-
voordt en Rien Duine namen de plaats
in van de verhinderde Hans Lodewe-
ges en Menno van Dijk.
De wedstrijd begon goed voor De IJs-
sel met al snel een kansrijke stelling
op het bord bij Justin. Door een aange-
nomen pionoffer op g5 kwam zijn te-
genstander in de problemen. Met de
door een toren bezette open lijn werd
een koningsaanval ingezet. En met
succes, de vijandelijke dame sneu-
velde en met daarvoor alleen een
loper als compensatie leek de strijd
hier gestreden. Inmiddels stond er al

een halfje op het formulier voor Ge-
rard. Met nog een vol bord accep-
teerde zijn tegenstander zijn
remiseaanbod. Minder goed ging het
bij Leen. Hij kwam een kwaliteit en
twee pionnen achter, dat werd vechten
tegen de bierkaai. Remise vervolgens
bij Ad. Aanvankelijk leek hij wel kansen
te krijgen maar die verzandden naar-
mate de partij vorderde. Met de winst
van Justin en het verlies van Leen een
2-2 stand met nog circa een half uur te
spelen. Invaller Rien was bezig met
een prima partij. Met een sterk bezette
open h-lijn maakte hij het zijn tegen-
stander knap lastig. Geen tijdnood dit-
maal, wel bij zijn tegenstander en dat
komt niet vaak voor. Na winst van een
kwaliteit sneuvelde ook de vijandelijke
dame en was de partij gespeeld. Een
gelijkspel leek in zicht. En zelfs meer
toen Léon onverwacht de winst pakte.
Daar had het lang niet naar uitgezien,
geen aanvalskansen en nauwkeurig

verdedigen. Via een open f-lijn kwa-
men er in de laatste speelminuten ech-
ter toch kansen en die wist hij zowaar
te verzilveren. Ook Frank (V) had
goede winstkansen. Hij had een stuk
buit gemaakt, maar daarvoor kreeg
zijn tegenstander wel sterke aanvals-
kansen. Het stuk werd teruggegeven
en vervolgens moest hij zijn dame
geven voor twee torens en waren de
winstkansen nihil. Met twee torens
tegen de dame nog wel goed genoeg
voor remise en dat werd het ook. De
andere Frank (vdP) was  minder suc-
cesvol. De gehele partij was het verde-
digen geblazen en was het wachten op
een kansje in de slotfase. Met mat in
het vooruitzicht ging hij in de laatste
minuten voor de laatste kans, eeuwig
schaak of tijdsoverschrijding door zijn
tegenstander. Beiden mislukten en dus
zelfs geen halfje voor hem. (Aad)



De IJssel 1 1775 - Erasmus 2 1852 4½ - 3½

1 Léon Jacobse 1923 - Pieter Sturm 1944 1 - 0
2 Frank Visser 1914 - Arno van Houten 1823 ½ - ½
3 Justin Jacobse 1907 - Leo de Jager 1793 1 - 0
4 Gerard vd Wouden 1692 - Leo Verhoeven 1889 ½ - ½
5 Frank vd Pavoordt 1795 - Candel Flanders 1842 0 - 1
6 Ad de Veld 1673 - Davin Mostert 1874 ½ - ½
7 Leen Boonstra 1636 - Ruurd Ouwehand 1752 0 - 1
8 Rien Duine 1656 - Wim Posthumus 1902 1 - 0

stand 1e klasse B
mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Fianchetto 1 8 21½ x 4½ 5½ 5½ 6

2 Shah Mata 1 6 21 x 3½ 4½ 6½ 6½

3 Erasmus 2 6 18½ 4½ x 3½ 5 5½

4 SO Rotterdam 2 4 17½ 3½ 3½ x 5½ 5

5 De IJssel 1 4 15½ 2½ 4½ 2½ x 6

6 Dordrecht 2 2 14 1½ 3 3 x 6½

7 Messemaker 1847 3 2 12 2½ 2½ 1½ x 5½

8 Spijkenisse 3 0 8 2 1½ 2 2½ x
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schaken in groningen
Deelname van leden van De IJssel aan toernooien buiten de eigen clubtoernooien is over het algemeen beperkt en dan veelal nog
in de eigen regio. Heel bijzonder was derhalve de deelname van Justin Jacobse aan een toernooi in Groningen.
Al sinds 1963 wordt daar aan het einde van het jaar onder verschillende benamingen een schaaktoernooi georganiseerd. Van Nie-
meijertoernooi werd het eerst Gasunietoernooi, daarna Koop Tjuchemtoernooi en (van 2003 tot en met 2006) het Harmonietoer-
nooi. Daarna werd het Schaakfestival Groningen. 
Dit jaar waren er ruim 300 deelnemers. Twee open groepen respectievelijk voor deelnemers met een rating >2000 en <2100 met
62 en 69 deelnemers met 9 speelronden. Voorts vier groepen met elk circa 40 deelnemers naar sterkte ingedeeld met vijf speel-
ronden en nog 7 vierkampen. Daarnaast nog een studententoernooi en een jeugdtoernooi.
De hoofdgroep van het toernooi werd gewonnen door de Nederlandse grootmeester Benjamin Bok. Justin speelde in de tweede
groep. Met 5½ uit 9 eindigde hij hier op een gedeelde 10e plaats. (Aad)



22/1                       ZD 1
29/1                       De IJssel V2-Moerkapelle V1 + HH 2.7
1/2             do        Fianchetto V1-De IJssel V1           
5/2                         De IJssel 2-Eramus 3 + HH 3.1
12/2                       ZD-2
13/2           di         Dordrecht 2-De IJssel 1
19/2                       Erasmus V1-De IJssel V1 + HH 3.3
22/2           do        De Pionier V1-De IJssel V2
26/2 *               HH 3.4
5/3                         ZD-3
8/3             do        De Pionier 1 - De IJssel 2
12/3                       De IJssel 1-Shah Mata 1 + HH 3.5
19/3                       De IJssel V1-Spijkenisse V2 + De IJssel V2-Messemaker V1 + HH3.6
26/3                       HH 3.7 + De IJssel 2-Sliedrecht 3
4/4             wo       HH 3.2 + kwartfinale K.O.-beker
9/4                         HH 4.1 + Messemaker 3-De IJssel 1
16/4                       HH 4.2
17/4           di         3 Torens V3-De IJssel V2
23/4                       ZD-4
30/4 ** HH 4.3
7/5                         HH 4.4 + halve finale K.O.-beker
12/5           za        Panc Vink Top 12 toernooi
14/5                       ZD-5
23/5           wo       HH 4.5  
28/5                       Doorgeefschaak
4/6                         ZD-6
11/6                       HH 4.6 + finale K.O.-beker
18/6                       HH 4.7
25/6                       Ledenvergadering + snelschaak

* voorjaarsvakantie, **meivakantie, 2/4 2e Paasdag, 21/5 2e Pinksterdag.
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jaarprogramma de ijssel 2018

nick mc pherson nog steeds de sterkste bij de jeugd
De heersende jeugdkampioen Nick Mc
Pherson is na zeven competitieronden
nog steeds de sterkste in de jeugd-

competitie. Alivia Badri is zijn grootste
concurrent, maar die dolf al tweemaal
het onderspit tegen hem. Inmiddels telt

de competitie met de komst van het
nieuwe jeugdlid Quinten Eckelmans
weer acht deelnemers. 

Stand na de zesde speelronde:
prt w r v score

1. Nick Mc Pherson 5 5 0 0 158,0

2. Alivia Badri 5 3 0 2 103,3

3. David Knoop 5 3 0 2 96,0

4. Ioan Palsgraaf 4 1 0 3 68,7

5. Carlijne Vervoort 5 2 0 3 68,7

6. Luna Twigt 3 1 0 2 60,0

7. Quinten Eckelmans 1 0 1 0 49,7

8. Sjoerd Hoogendoorn 5 1 1 3 38,7
Binnenkort gaat ook het schoolschaak
op de Achtbaan weer van start. Vol-
gens de Schaakbond wordt het scha-

ken steeds populairder onder basis-
schoolleerlingen (zie ook de rubriek uit
de media). Ook door de Gemeente

Zuidplas  wordt dit gewaardeerd, voor
2018 is opnieuw een vervolgsubsidie
(180 euro) toegekend. (Aad) 

frank visser aan kop in clubcompetitie
Een met diverse activiteiten volge-
boekt programma heeft zijn conse-
quenties voor de clubcompetitie. Met
daarnaast nog de nodige absentie
vanwege ziekte, studie, vakantie en
werk kwamen de meeste deelnemers
niet verder dan maximaal drie of vier
wedstrijden. De resultaten daarvan
leidden desondanks wel tot verschui-
vingen op de ranglijst. Met drie over-
winningen op naaste concurrenten

deed Frank Visser goede zaken en
nam hij de koppositie over van Léon
Jacobse. Die lijkt op dit moment zijn
grootste belager. De naaste achtervol-
gers zijn Justin Jacobse, Gerard van
der Wouden, Rien Duine, Frank van
de Pavoordt en na vier zeges op rij
ook Wim Mulder. Nederlagen tegen de
broers Jacobse maakten een einde
aan Rien’s ongeslagen status. Minder
goed ook verging het Ad de Veld die

Competitie-avond begin november.



met een ½ uit 3 zakte naar de achtste
plaats. Ook Hans Lodeweges, die
deze periode maar weinig in actie
kwam, verspeelde een paar plaatsen.
Daarna weinig verschuivingen. Nieuw-

komer Peter Morgenrood had met 2½
uit 3 een prima start. Een plusscore
was er ook voor Frans Dubois en Cas-
per de Pijper met respectievelijk 2½ uit
4 en 3 uit 5. Meer dan vijftig procent

was er voor de meesten niet. Neal
Twigt, die drie nullen liet aantekenen,
zakte een paar plaatsen. Hieronder de
stand met de onderlinge resultaten.
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gr resultaten ronde 8 t/m 13 na avc gt club waarde totaal

rating cijfer

1 Frank Visser (FV) A GW1, LJ1, JJ1 1x* 2x 1889 86 738

2 Léon Jacobse (LJ) A JJ½, FV0, RD1 1x* 2x 1842 81 684

3 Justin Jacobse (JJ) A LJ½, GW1, FV0, RD 1 2x 1808 77 625

4 Gerard vd Wouden (GW) A FV0, JJ0, AV 1, SV 1 2x 1759 72 599

5 Rien Duine (RD) B TB½, LJ0, JJ 0 3x 1695 66 565

6 Frank vd Pavoordt (FP) A WM1 2x 3x 1715 68 540

7 Wim Mulder (WM) B FP0, LB1, AV1, SV1, TB1 1x* 1669 64 532

8 Ad de Veld (AV) A HL½, WM0, GW0 1x 2x 1658 63 511

9 Hans Lodeweges (HL) A AV½ 4x 1x 1702 67 508

10 Aad vd Berg (AB) C TB1 1x* 3x 1x 1536 53 456

11 Sjaak in 't Veld (SV) B FD½, WM0, AvM1, GW 0 2x 1585 57 439

12 Mick vd Berg (MB) B 6x 1654 63 438

13 Leen Boonstra (LB) B WM0, CP1 2x* 2x 1505 51 405

14 Teus Boere (TB) C RD½, FD½, AB0, SL½, WM0, WS 1 1472 49 403

15 Frans Dubois (FD) C SV½, TB½, AvM½, WS1 1x 1x 1423 46 377

16 Arie Macdaniël sr (AMsr) C 4x* 2x 1466 49 353

17 Stefan Lipschart (SL) C TB½, PM½ 2x* 2x 1399 44 345

18 Aad vd Meer (AvM) C NT1, FD½, SV0 1x 2x 1366 42 344

19 Arie Macdaniël jr (AMjr) C 4x 2x 1486 50 336

20 Casper de Pijper (CP) D PJ1, WS0, LB0, PJ1, TS1 1x 1305 39 307

21 Wouter Schmahl (WS) D CP1, FD0, TB0 3x 1374 43 305

22 Peter Morgenrood (PM) D TS1, NT1, SL½ 1299 39 294

23 Neal Twigt (NT) D AvM0, TS0, PJ1, PM0 2x 1186 33 259

24 Ton van Smirren (TS) D NT1, PJ½, PM0, CP0 2x 1149 32 233

25 Peter de Jong (PJ) D CP0, NT0, TS½, CP0 3x* 1153 32 207

26 Peter Koolmees (PK) D 6x 1260 37 142

na=niet aanwezig (* inclusief bye ko beker),  avc=afwezig ivm RSB-wedstrijden, gt=geen tegenstander

strijd om k.o.-beker van start
In het seizoen 2009/10 kwam voor het
eerst de K.O.-bekercompetitie op het
programma. Dit seizoen dus de ne-
gende editie. Er zijn vijf speelronden.
De tegenstanders worden steeds be-
paald door middel van loting onder de
niet uitgeschakelde deelnemers. Bij
oneven aantal deelnemers in een
speelronde wordt dit aangevuld met
vrijlotingen. In de derde speelronde tot
acht deelnemers. Het speeltempo is
gelijk aan dat van de clubcompetitie.
Bij remise beslissen twee of zo nodig
meer snelschaakpartijen wie door mag
naar de volgende ronde. 
De loting voor de eerste ronde van dit
schaakseizoen had enkele interes-
sante duels opgeleverd, maar daar-
naast ook een paar van de categorie
‘kat en muis’. Wouter Schmahl deed
het lang niet slecht tegen Léon Ja-
cobse maar werd in het eindspel met
een pion achter afgetroefd. Teus Boere
dacht Frank Visser te kunnen verras-
sen in een koningsaanval met een
stukoffer. Hij overzag echter een sim-
pel pionzetje en kwam toen dus een
stuk achter. Aad van der Meer werd
vlot uitgeteld door Sjaak in ’t Veld en

Casper de Pijper was kansloos tegen
Frank van de Pavoordt. Mick van den
Berg, ondanks medische problemen
toch van de partij, redde het niet tegen
Justin Jacobse. Een verrassende winst
was er voor Neal Twigt die Frans Du-
bois verschalkte met een door zijn te-
genstander gemiste combinatie. Ton
van Smirren werd tegen Peter de Jong
slachtoffer van zijn eigen valletje.
Peter won een stuk en later ook de
partij. Gerard van der Wouden leek
tegen Wim Mulder na stukwinst op
weg naar de volgende ronde maar
miste een listige combinatie die hem
direct op verlies zette. Bij Hans Lode-

weges tegen Ad de Veld ging het lang
gelijk op. Het mondde uit in een eind-
spel waarin Hans een pluspion had,
maar wel een dubbelpion. Dat plusje
bracht hem uiteindelijk wel de winst.
Spannend was het bij Leen Boonstra
tegen Rien Duine. Hier was Leen met
een stuk voor twee (vrij)pionnen mate-
rieel in het voordeel. Met de vrijpion-
nen had Rien echter behoorlijke
compensatie. In de slotfase miste Rien
in het eindspel met toren en vijf pion-
nen tegen toren plus loper en drie pi-
onnen met nog amper bedenktijd op
de klok een goede voortzetting. Na to-
renruil offerde Leen zijn loper voor de
vrijpionnen en kon vervolgens met een
goede positie voor zijn koning de winst
afdwingen. De enige wedstrijd waarin
snelschaakpartijen de beslissing
moesten brengen was die tussen Arie
Macdaniël sr en Stefan Lipschart. Bei-
den wonnen er een en in de beslis-
sende derde trok  Stefan aan het
langste eind. Aad van den Berg ten-
slotte ging zonder te spelen naar de
volgende ronde, tegenstander Peter
Koolmees liet het afweten.
Om tot acht kwartfinalisten te komen,

winnaars k.o.-beker

2010 Ad Multem
2011 Hans Lodeweges
2012 Hans Lodeweges
2013 Ad Multem
2014 Frank van de Pavoordt
2015 Pim te Lintelo
2016 Frank van de Pavoordt
2017 Frank Visser



waren er voor de tweede ronde vier
winnaars uit de eerste ronde vrijgeloot.
De resterende acht traden aan voor
een tweede ronde partij. Leen Boon-
stra kreeg tegen Aad van den Berg al
vroeg in de partij een aanvallende stel-
ling op het bord. De daaruit voortvloei-
ende koningsaanval leverde hem
uiteindelijk slechts een kwaliteit op.

Dame en toren bleken echter bedui-
dend sterker dan dame en paard,
winst voor Leen dus. Frank Visser
kreeg het niet cadeau van Wim Mulder
maar dankzij zijn loperpaar en een ver-
overd pionnetje kreeg hij een over-
wicht waar Wim niet tegen op kon.
Peter de Jong leek op voorhand kans-
loos tegen Léon Jacobse, desondanks

gaf hij goed partij. Toen hij een stuk
verspeelde was het echter over en uit.
Sjaak in ’t Veld tenslotte hoefde niet in
actie te komen, tegenstander Neal
Twigt was afwezig. 
De vier winnaars gaan met Frank vd
Pavoordt, Hans Lodeweges, Justin Ja-
cobse en Stefan Lipschart die waren
vrijgeloot, naar de kwartfinale. (Aad)
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uit de media
In november werd op Kreta gespeeld
om het EK voor landenteams. Gert
Ligterink in de Volkskrant van 11/11:
“Nederland voldeed met de negende
plaats aan de bescheiden verwachtin-
gen. ‘We hebben ditmaal geen bijster
sterke ploeg’, zei eerste bordspeler
Anish Giri van tevoren. Captain Loek
van Wely was evenmin optimistisch.
Hij maakte zich vooraf zorgen over de
matige vorm van Benjamin Bok en
Ivan Sokolov, die aan het derde en
vierde bord de puntenleveranciers
zouden moeten zijn. Die zorgen bleken
terecht. Bok en Sokolov eindigden bei-
den met 2,5 uit 6 in de min. Dat Neder-
land zich in de subtop handhaafde,
was te danken aan Giri en Erwin
L’Ami, die de eerste twee borden naar
behoren verdedigden en vooral aan
Jorden van Foreest die als reserve-
speler uitstekend debuteerde met een
score van 5 uit 7. Spannend was de
strijd om de toernooizege. Met een ho-
mogeen team zonder de sterren Kram-
nik en Karjakin was Rusland op de
juiste weg tot de kansen keerden door
een zware 3-1 nederlaag tegen Azer-
beidzjan in de voorlaatste ronde. De
Azeri’s namen de leiding over en hiel-
den die in de slotronde ternauwernood
vast met een 2-2 tegen Oekraïne. Rus-
land behaalde evenveel matchpunten
als Azerbeidzjan, maar werd door het
Sonnenborn-Berger tiebreaksysteem
verwezen naar de tweede plaats.” 
Hans Böhm (Telegraaf 11/11) vond dat
het EK minder verrassingen op dan de
serie Europese financiële hulppakket-
ten voor Griekenland. Bij de start was
de papieren voorspelling 1.Rusland
2.Azerbeidzjan 3.Oekraïne en Neder-
land op 10. Na de volle negen ronden
was het verschil dat Azerbeidzjan de
gouden medaille kreeg en Nederland
op plaats 9 eindigde. Bij de vrouwen
voorspelden de statistieken 1.Rusland
2.Georgië 3.Oekraïne en Nederland op
14 en zo geschiedde.
Johan Hut (HDC media 11/11) over het
Nederlandse herenteam: ‘Het team is
al een tijdje aan het verjongen, zo zei
ook Anish Giri in een kort maar leuk
filmpje op de KNSB-site. Loek van
Wely, Ivan Sokolov en Sergei Tiviakov

zijn ‘een beetje aan het stoppen’, zo
zei onze nummer één. Voor Van Wely,
nog wel Nederlands kampioen, is dat
wel een beetje waar. Hij ging nota
bene mee als non-playing captain. So-
kolov stelde op het Nederlands kampi-
oenschap teleur met alleen maar
remises, maar Tiviakov is gretig als
vanouds. Het team bestond dit keer uit
de jonkies Giri, Benjamin Bok en Jor-
den van Foreest, de 32-jarige Erwin
l’Ami en de 49-jarige Sokolov. Laatst-
genoemde deed het met 2,5 uit 6 het
slechtst, Bok behaalde dezelfde score,
maar tegen iets sterkere tegenstand
en de anderen scoorden naar beho-
ren. De jongste, Van Foreest, was met
5 uit 7 topscorer. Giri, inmiddels 23
jaar, ziet binnen korte tijd ook wel
Lucas van Foreest in het team komen
en ziet zichzelf al de oudste speler
worden. Erwin l’Ami zit tussen de
begin-twintigers en de veertigers en
zal er voorlopig toch wel bij blijven. Hij
staat stevig vierde op de Nederlandse
ranglijst. Wel besteedt hij veel tijd aan
het seconderen van Giri, met name op
het gebied van openingsvoorberei-
ding.’ 

Voor de schaaktoppers val er veel geld
te verdienen. Hans Ree in het NRC
(18/11): ‘Dankzij de aanhoudende goe-
dertierendheid van de miljardair Rex
Sinquefield werden van 9 tot 14 no-
vember in St. Louis vier tweekampen
gespeeld van vluggertjes en rapidpar-
tijen met verschillende bedenktijd: 5,
10, 20 en 30 minuten. Ik wil niet zeg-
gen dat meedoen daar belangrijker
was dan winnen, maar het scheelde
niet veel. De winnaars (Carlsen, Ca-
ruana, So en Nakamura) verdienden
60.000 dollar en hun verslagen tegen-
standers (respectievelijk Ding Liren,
Grisjtsjoek, Leinier Dominguez en To-
palov) 40.000 dollar.’
‘Grote Amerikaanse schakers uit het
verleden zullen jaloers naar het prij-
zenfonds van 100 duizend dollar per
tweekamp hebben gekeken. Zij moes-
ten voor een fractie van dat bedrag
hun inkomen verdienen in weekend-
toernooien’, schreef Gert Ligterink in
de Volkskrant (18/11). 

Menen arrogante schakers zich daar
te bevinden? Een opgave uit de cryp-
tofilippine van het AD van 24/11. Dat
was natuurlijk: ivoren toren. En nog
een uit de Telegraaf van 25/12: Stuk-
ken die in schaakcafés veel te zien
zijn? Kroeglopers. 

Het laatste van de vier Grand Prix
toernooien (Mallorca) werd gewonnen
door Aronian en Jakovenko. In het to-
taalklassement gaan de eerste twee
plaatsen naar Mamedyarov (Azerbeid-
jaan) en de Grischuk (Rusland). Zij
plaatsten zich daarmee voor het kandi-
datentoernooi. Geplaatst waren al de
Rus Karjakin, de verliezer van de vo-
rige wk tweekamp, en de finalisten van
de World Cup, Aronian (Armenië)  en
Ding Liren (China). Voorts op basis
van rating de Amerikanen So en Ca-
ruana en via een wild card van de or-
ganisatoren, de Rus Kramnik.

Bij het open toernooi in Douglas op het
eiland Man was remise in de laatste
ronde tegen Nakamura voor Carlsen
voldoende voor de eindzege. Zijn te-
genstander had een halve punt achter-
stand en moest dus winnen om
toernooiwinnaar te worden. Na de 13e
zet van Nakamura (zwart) staat het als
volgt: 

Carlsen speelt hier 14.Lxf6. Nu moet
zwart wel gaan voor eeuwig schaak,
aldus Jan Timman in NIC 2017/7. Na
14…gxf6 15.b4 wint wit. 14…Pc2+
15.Ke2 Pd4+ 16.Ke1 Pc2+ en na her-



haling van de zetten werd remise over-
eengekomen. 

Het jeugdwereldkampioenschap (voor
spelers die op 1 januari 2017 nog geen
20 jaar waren) werd van 13 tot 25 no-
vember gespeeld in Tarvisio, een
stadje op het drielandenpunt van Italië,
Slovenië en Oostenrijk. Wie in oude tij-
den jeugdwereldkampioen werd, kon
denken dat hij de sterkste schaker van
zijn generatie was, en soms was dat
ook zo. Spassky, Karpov, Kasparov en
Anand werden eerst jeugdwereldkam-
pioen en later kampioen bij de volwas-
senen. Tegenwoordig doen de beste
jonge schakers vaak niet mee, want ze
zijn te druk met de wedstrijden van de
grote mensen. Magnus Carlsen bij-
voorbeeld heeft na zijn dertiende niet
meer in jeugdwedstrijden gespeeld. De
Nederlandse afvaardiging naar Tarvi-
sio bestond uit grootmeester Jorden
van Foreest en in zijn gevolg vier
jonge Nederlandse meesters, waaron-
der zijn broer Lucas. Jorden was de
hoogste in rating van het toernooi. Hij
kon goede hoop hebben om wereld-
kampioen te worden. Het scheelde
een haartje. In de laatste ronde moest
hij tegen de Noor Aryan Tari. Als Van
Foreest zou winnen, was hij wereld-
kampioen. Tari kreeg het moeilijk,
maar hij hield remise en hij werd kam-
pioen. (Hans Ree, NRC 2/12)

Herman Grooten op Schaaksite.nl
(3/12) over de start van het Londen
Classic: ‘De eerste twee ronden vielen
zwaar tegen. Alle partijen eindigden in
remise en dat komt tegenwoordig toch
minder vaak voor. Je zou kunnen zeg-
gen dat de spelers, die al zoveel par-
tijen tegen elkaar spelen in een jaar
tijd, elkaars huiswerk gingen testen.
En als dan bleek dat als men vond dat
de tegenstander inderdaad goed ge-
studeerd had er zo snel mogelijk naar
remise mocht worden afgestevend. De
eerste de beste gelegenheid dat zich
dan een zetherhaling voordeed, werd
door alle combattanten aangegrepen
om het halve punt veilig te stellen.
Omdat de spelers zich in deze mo-
derne tijd moeten verantwoorden in
een interview na afloop, kan zo’n ze-
therhaling natuurlijk een mooi excuus
zijn.’

‘Veel remises in Londen was gewoon
toeval’, schreef Johan Hut in zijn co-
lumn voor de HDC Media (16/9). ‘Sterft
schaken de remisedood? Die vraag
kwam hier en daar op na de derde
ronde van de London Chess Classic.
In Engeland waren tien van de sterkste
schakers ter wereld bijeen. In de eer-
ste drie ronden eindigden alle vijftien
partijen in remise! In de vierde, vijfde
en zesde ronde eindigde er steeds één

partij in een beslissing en daarna
kwam het een beetje los. In de laatste
drie ronden werden er nog zeven be-
sliste partijen aan toegevoegd, dus on-
geveer de helft van het aantal partijen
van die ronden. Zie het maar als toe-
val, net zoals het toeval is dat Anish
Giri al zo lang met dit imago wordt
achtervolgd. De deelnemers in Londen
zeiden al grappend dat ze om de
‘Anish Giri Cup’ speelden. Neerlands
sterkste schaker is helemaal geen re-
miseschuiver, maar zijn partijen wor-
den het toch vaak en die van anderen
veel minder. Die eerste drie ronden in
Londen vormen een curiosum, niet
meer dan dat. De schaakwereld zou
trouwens niet hoeven te rouwen als
een hoog remisepercentage alleen
voor de absolute top geldt. Daaronder
is immers ook zoveel moois te bele-
ven. Opmerkelijk was dat dit toernooi
gewonnen werd door Fabiano Ca-
ruana, een van de kroonprinsen van
Magnus Carlsen, maar samen met de
Rus Ian Nepomniachtchi, bijna de laat-
ste op rating. Caruana won de tie-
break. Nepomniachtchi versloeg
Carlsen en ook Viswanathan Anand en
Michael Adams, die op de laatste twee
plaatsen eindigden. Dat is ook al een
reden om niet zo bang te zijn voor de
‘remisedood’. De elite die elkaar door
en door kent, dat is een element in dat
remiseproces. Zo werd er in Londen
ook over gesproken. Ze zijn bijna te
sterk om van elkaar te verliezen. Maar,
voeg ik daaraan toe, er komen altijd
wel weer schakers bovendrijven die in
de top voor verrassingen zorgen.’

Na de London Chess Classic, het laat-
ste elitetoernooi van het jaar, voert
Magnus Carlsen nog steeds met een
behoorlijke voorsprong de ratingrang-
lijst aan. Het is een kleine troost voor
de wereldkampioen, voor wie 2017 het
teleurstellendste jaar uit zijn carrière
was. Hij won geen enkel klassiek toer-
nooi, zelfs niet in zijn geliefde Wijk aan
Zee, waar hij Wesley So moest laten
voorgaan. Carlsens successen be-
perkten zich tot overwinningen in
rapid- en blitz-wedstrijden en een zege
in het open toernooi op het eiland
Man. In het snelle spel is hij nog
steeds duidelijk de sterkste, in het
klassieke, langzame spel is het ver-
schil tussen hem en zijn concurrenten
kleiner geworden. Wie ook volgend
jaar het kandidatentoernooi wint, hij zal
niet kansloos zijn in de WK-match
tegen Carlsen. (Gert Ligterink, Volks-
krant 16/9)

‘Een voorspelling waar ik me geen buil
aan zal vallen,’ aldus Hans Ree in de
NRC van 30/12,  ‘is dat de FIDE ook in
2018 verwikkeld zal zijn in schandalen.
Eind december werden de wereldkam-

pioenschappen rapid en blitz gespeeld
in Riad, de hoofdstad van Saoedi-Ara-
bië. Er was een prijzengeld dat voor
een vijfdaagse wedstrijd ongekend
luxueus is: 1,5 miljoen dollar (1,3 mil-
joen euro) voor het zogenaamde man-
nentoernooi – waarin vrouwen ook
mogen spelen, maar dat deden ze niet
– en een half miljoen voor de vrouwen.
Israël mag niet meedoen en hoe het
met de visa voor Iran en Qatar zat
bleef me onduidelijk. Hun spelers
waren in ieder geval niet bij het rapid-
toernooi. De statuten van de FIDE
zeggen: ‘FIDE- evenementen mogen
alleen worden georganiseerd door
bonden waar de vrije toegang voor
vertegenwoordigers van alle bonden is
gewaarborgd. De Algemene Vergade-
ring kan uitzonderingen maken in
geval van oorlog of extreem geweld
tussen landen, maar alleen met een
driekwart meerderheid.’ De Algemene
Vergadering van de FIDE is er in ieder
geval niet aan te pas gekomen, en ter-
wijl discussies woedden over de legiti-
miteit van deze wereldkampioen-
schappen, werd duidelijk dat de FIDE
zich voor drie jaar heeft verkocht.
De volgende twee jaren komen die
WK’s weer in Riad. Sommige 
prominenten deden niet mee, zoals de
Oekraïense wereldkampioene blitz en
rapid van vorig jaar Anna Moezytsjoek,
en de Amerikaanse topdrie Caruana,
So en Nakamura. Ieder had zijn eigen
reden om niet naar Riad te gaan, en
wie het wereldnieuws volgt weet dat
daar inderdaad verschillende goede
redenen voor bestaan.‘
Winnaar bij het rapidschaak in Riad
werd Anand. Hij scoorde evenveel
punten als de Rus Feodeseev maar
won de tie-break. Bij het snelschaak
bleef Carlsen ditmaal Karjakin voor.
Vorig jaar waren de rollen omgedraaid.
De derde plaats was hier voor Anand.
Bij de dames won de Chinese Ju de
rapidtitel en Dzagnidze uit Georgië de
snelschaaktitel. 

De Volkskrant (25/12) over de weige-
ring van de visumaanvragen door Sa-
oedi-Arabië: ‘Het is het oude systeem.
Ze hebben domweg niet gereageerd’,
aldus Israel Gelfer, een van de vice-
voorzitters van de wereldbond FIDE.
Gelfer vertelde dat alles in het werk is
gesteld om de Saoedi’s over te halen
de schakers uit Israël in te schrijven
voor het evenement. De landen onder-
houden geen diplomatieke betrekkin-
gen. Volgens Gelfer gaat Israël de
FIDE nu vragen Saoedi-Arabië de or-
ganisatie van deze WK’s in 2018 en
2019 te ontnemen. Gebeurt dat niet
dan zal de zaak worden aangekaart bij
het Hof van Arbitrage voor Sport in
Zwitserland. Het is niet duidelijk of ook
andere schakers toegang is gewei-
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gerd, maar spelers uit Qatar hielden er
al wel rekening mee dat ze geen visa
zouden krijgen.
De WK snelschaken in Saoedi-Arabië
zijn opmerkelijk. Vorig jaar zei de
grootmoefti van het land nog dat de
islam schaken afkeurt omdat het tijds-
verspilling is en leidt tot rivaliteit en
strijd onder de spelers. Sjeik Abdulaziz
Al-Sheikh schaart schaken onder gok-
ken en verwees in een interview naar
de koran waarin gokken, verdovende
middelen en afgoderij verboden wor-
den. Volgens de moefti leidt schaken
ook tot geldverspilling omdat het de rij-
ken rijker en de armen armer maakt.

Dé zet van het rapid wk werd, volgens
Ligterink in de Volkskrant (6/1), niet
gespeeld door een van de grote ster-
ren, maar door de 15-jarige Rus Andrei
Esipenko. In een perfect gespeelde
partij versloeg hij Karjakin met onder-
staande wonderschone damezet.

Na de 22e zet van Karjakin speelde
Esipenko hier 22…Db3!! 23.bxc3
(axb3? Pxb3#) 24.Lb2 Lxb2+ 25.Txb2
Dc1+ 26.Tb1 Pc2+ 27.Dxc2 Dxc2 en
zwart wint. 

Heel boeiend wordt de verdere ontwik-
keling van AlphaZero, een zelflerende
computer, die de regerend kampioen
Stockfish verpletterde over 100 par-
tijen (28 keer winst en 72 remises). AZ
versloeg ook de beste programma’s in
go en shogi. AZ werkt niet met brute
rekenkracht (de beste computers reke-
nen met een snelheid van 30 petaf-
lops, dat zijn 15 nullen) per seconde.
AZ werkt met superieure evaluatie en
daar komt de hele wereld verder mee.
(Hans Böhm, Telegraaf 6/1)

Schaken mag sommigen dan wat stof-
fig en saai in de oren klinken, de sport
is steeds populairder onder basis-
schoolleerlingen. Jongens en meisjes
vinden het spel leuk en spelen het
zowel online als offline. "Schaken heeft
een vlucht genomen", zegt Marleen
van Amerongen van de Koninklijke Ne-

derlandse Schaakbond.
De afgelopen tien jaar is het aantal
jeugdleden bij de KNSB bijna verdub-
beld. Met name leerlingen tussen de 6
en 9 jaar hebben de sport ontdekt. Wat
kinderen aanspreekt is dat de sport
ook op internet gespeeld kan worden.
"We hebben ook toernooien waarbij
kinderen in Groningen tegen tegen-
standers in Londen kunnen schaken",
zegt Van Amerongen. "Maar als je
tegen elkaar speelt, zit je het liefst te-
genover elkaar aan het bord."
Er zijn verschillende lesmethodes ont-
wikkeld waarmee scholieren het scha-
ken eenvoudig onder de knie kunnen
krijgen. Een van die methodes is
Chessity, een programma dat de afge-
lopen jaren op steeds meer scholen

wordt gebruikt. Leren schaken kan
leerlingen op veel vlakken helpen, ver-
telt Van Amerongen. "Scholieren leren
zich beter concentreren. Dat gaat met
een spel makkelijker dan in de klas.
Het vermogen om problemen op te
lossen groeit en kinderen leren beter
visualiseren, omdat ze bij schaken
meerdere stappen vooruit moeten kij-
ken."
De Schaakbond zet vol in op de jeugd.
En die strategie lijkt te werken, zegt
Van Amerongen. "Het aantal volwas-
sen leden loopt terug, maar die af-
name wordt ruimschoots
gecompenseerd door de jeugd. Kinde-
ren vinden het schaken fascinerend."
(NOS.nl, 12/1)
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