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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 : Rien Duine, Schaepmanhoeve 42, 
extern 2743 JW Waddinxveen, tel. 0182-631210 of 06-38221132

e-mail: mcduine@ziggo.nl

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : zie voorzitter

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
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de ijssel op de markt in moordrecht
met een leuk vervolg

nu wel winst voor de ijssel 1 tegen so
rotterdam in eerste competitietreffen

uit het rsb jaarverslag 2017/18

na zevenmaal verlies weer winst 
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77e ledenvergadering de ijssel

neal twigt de verrassende concurrent
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stuivertje wisselen om koppositie in
clubcompetitie
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laatste nieuws rsb-competitie.
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Op 1 september werd De IJssel 
55 jaar. Vijf jaar geleden werd het de
halve eeuw uitgebreid gevierd en werd
vijftig jaar clubgeschiedenis uitgebreid
beschreven in de jubileumuitgave ´De
IJssel 50 jaar´. In dit eerste nummer
van het seizoen 2018/19 een aanvul-
ling met het wel en wee in het elfde
lustrum. Veel verder terug gaat Mick
van den Berg in een nieuwe column
‘Met een vleugje nostalgie’.  
Een verslag van het voorgaande en
het programma voor een nieuw sei-
zoen wordt bij een vereniging vastge-
steld op de jaarvergadering. Bij de
RSB is er nauwelijks sprake van een
programma. Dat bleef beperkt tot het
vaststellen van de competitie-indeling.
Ook de verslagen van de bestuursle-
den over het afgelopen jaar werden
voor kennisgeving aangenomen. Voor
de lezers van IJsselschaak wat ver-
meldenswaardige feiten uit die versla-
gen. Daarnaast een verslag van de
jaarvergadering bij De IJssel. 

De activiteiten van De IJssel op de
Moordrechtse (jaar)markt haalden de
nieuwskolommen van de KNSB web-
site. Leuk voor vereniging en zeker
voor de penningmeester, zo valt te
lezen. 
De competities zijn ook weer van start
gegaan. In dit nummer het resultaat
van de eerste ronde van de rapidcom-
petitie in een nieuw jasje en van de
seizoenstart snelschaak. Ook de RSB
competitie is weer begonnen. Bij De
IJssel 1 twee vroegere steunpilaren
die dankzij de scheiding tussen de lan-
delijke en regionale competitie weer
van de partij konden en wilden zijn.
Die versterking leidde in ieder geval tot
successen voor beide teams in de eer-
ste ronde. In de clubcompetitie is de
eerste periode inmiddels achter de
rug. De koploper wisselde per speel-
ronde, zo blijkt uit het verslag. Ditmaal
ook een competitiepartij. Frank Visser
doet verslag van zijn spannende ver-
liespartij tegen Léon Jacobse. 

De jeugd startte noodgedwongen tijde-
lijk onder nieuwe leiding en ook met
nieuwe deelnemers. De heersende
jeugdkampioen is nog steeds de sterk-
ste aldus het competitieverslag.
Voorts in de rubriek Uit de media ge-
publiceerde wetenswaardigheden uit
de schaakwereld o.a. herinneringen
aan Fischer, Kortsnoj versus Karpov
en het Kremlin, kijken naar schaken,
de laatste hoop voor Internos, de
schaakolympiade en een nieuwe
FIDE-president. En ook nog 25 vragen
van de voorzitter aan een clublid.
Gaarne attentie voor de aankondiging
van het invitatietoernooi dat eveneens
met alle andere geplande activiteiten is
terug te vinden op het jaarprogramma. 
De redactie wenst iedereen veel lees-
plezier met dit nummer of de kleuren-
editie op de website. IJsselschaak 121
zal naar verwachting in januari ver-
schijnen. Bijdragen hiervoor, graag
voor het begin van het nieuwe jaar, zijn
als altijd van harte welkom.
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van de redactie

van de voorzitter

Lijstjes…. Zeker in mijn hoofd maar
ook op papier maak ik wel eens lijstjes,
de beste voetballers, muziekstukken of
componisten bijvoorbeeld. Ook heb ik
zo een lijstje van mijn favoriete scha-
kers, ik geloof niet dat na het komend
wereldkampioenschap schaken (dat
begin november gaat starten) ik in mijn
lijstje een plekje moet vrij maken voor
een van deze twee spelers. Waar-
schijnlijk wist u niet eens dat er een
match gespeeld ging worden. Met veel
genoegen kijk ik dan terug naar mat-
ches dien de jaren '60-'80 van de vo-
rige eeuw gespeeld werden. De
enorme veel mooie krantenartikelen

die dagelijks de kranten versierden
met complete partijen en analyses
soms volledige pagina's. Bij De IJssel
maken we ook gebruik van lijstjes, of
je nu 100 of 200 potjes voor onze club
speelt alles wordt vast gelegd. Op een
onlangs verschenen lijstje (ratinglijstje
november) zijn ten opzichte van de vo-
rige weer enkele nieuwe en bekende

nieuwe namen te vinden. Het is erg fijn
dat vader en zoon Evengroen ( de
nieuwe nummers 1 en 2 ) nu ook voor
onze club kunnen spelen en ook op
een hoger niveau elders. Naast hen
wens ik ook nieuw lid Crelis Molenaar
heel veel plezier in Moordrecht en op
onze mooie schaakclub.
Allemaal een mooi seizoen gewenst!!



Voorgaande jaren heette het jaarmarkt,
daarvoor braderie maar dit jaar, op 8
september, was het wat onduidelijk.
Rommelmarkt? In ieder geval een
nieuwe organisator, ook uit Moordrecht,
Geco Reijm. De markt was beduidend
kleinschaliger dan vorige jaren met
meer plaatselijke deelnemers. De hoop
is dat dit aantal komende jaren zal toe-

nemen. Daarmee keert de markt dan
weer terug naar vroegere jaren toen
het werd georganiseerd door de winke-
liersvereniging. Ook de plaatsing is wat
gewijzigd nu er vanwege toegankelijk-
heid voor de brandweer nog maar aan
één zijde van de Kerklaan kramen
mogen staan. Daarvan was de schaak-
kraam er een van. Kraamkapitein Ton

van Smirren had de nodige moeite om
dit jaar de kraambezetting rond te krij-
gen. Naast de altijd aanwezige secreta-
ris, die ook de aankleding verzorgde,
waren dit Teus Boere, Peter Koolmees,
Neal Twigt en Gerard van der Wouden.
Ook de voorzitter kwam nog even
langs. Druk met schaakbelangstellen-
den hadden zij het niet, maar voor
langslopende marktbezoekers was het
duidelijk dat de Moordrechtse schakers
nog steeds actief zijn. Daarnaast was
er voldoende gelegenheid voor een
praatje met oude en minder oude be-
kenden.
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de ijssel op de markt in moordrecht met
een leuk vervolg

Secretaris met klein-
dochter Anne.

Peter Koolmees, Neal Twigt en een 
partijtje duoschaak.

De aanwezigheid op de jaarmarkt had
nog een aardig vervolg. Voor de aan-
kleding van de kraam wordt gebruikge-
maakt van het promotiepakket van de
KNSB dat de verenigingen kunnen
aanvragen ten behoeve van de Natio-
nale Sportweek. De toezending hier-
van ging gepaard met het navolgende
verzoek: 
‘We gaan de komende twee weken op
de website van schaken.nl en schaak-
bond.nl laten zien wat schaakvereni-
gingen zoal te bieden hebben. Daar

hebben we jullie inbreng bij nodig. We
doen hierbij dan ook de oproep om
een berichtje met foto in te sturen. Uit
de inzenders zullen we (maximaal) 10
berichtjes selecteren die we belonen
met € 100 voor de club en plaatsing op
de site. Als jullie in deze periode niet
iets speciaals organiseren, kan ook
een berichtje over jullie club worden in-
gestuurd. Als het maar geschikt is voor
potentiële nieuwe leden. Schrijf dus
iets over jullie geslaagde wervings -
actie, lesaanbod voor beginners sfeer-

volle clubavond of talententrainingen.
Een filmpje erbij mag natuurlijk ook.’
De IJsselsecretaris stuurde een kort
verslagje plus foto en ontving op
21september het volgende bericht van
de KNSB: ‘Jullie artikel is geplaatst:
https://www.schaken.nl/nieuws/de-ijs-
sel-op-de-jaarmarkt-moordrecht-tij-
dens-de-sportweek. Jullie mogen dan
ook € 100 declareren via bijgevoegd
declaratieformulier o.v.v. Nationale
Sportweek 2018.’ (Aad)

gouda open 2018
‘Outsider Robby Kevlishvili slaat toe’ melde het AD Groene Hart van 4 september. Hij won de 26e editie van het op 1 september door

sv. Messemaker 1847 georganiseerde Open Kampioenschap van Gouda. Hoewel ‘outsider’, hij behoort met de eveneens van de partij

zijnde broers Van Foreest, Liam Vrolijk en Max Warmerdam tot de top van de Nederlandse jeugd.  Wel bleef hij de acht deelnemende

grootmeesters voor. Daniël Fridman (Letland) deelde met Lucas van Foreest en Koen Leenhouts de tweede plaats. Merkwaardig was

de foto in het verslag van het AD, niet van de winnaar maar van Lucas van Foreest. 

Met precies 100 deelnemers was de belangstelling beduidend minder dan voor de vorige editie met 136. Dat betrof met name de 

A-groep (> 2000), van 48 naar 37 deelnemers en de C-groep (<1650) van 63 naar 32. 

Van de clubs uit de Zuidplas regio weinig belangstelling. De vorig jaar zo succesvolle Henk-Jan Evengroen was niet van de partij. Wel

zijn vader Jan, maar die had het druk met de zaalinrichting en dat eiste zijn tol, nummer laatst in groep A. In groep B eindigde Wim

Mulder met 4 uit 7 in de middenmoot. (Aad)



In het eerste competitietreffen van dit
seizoen moest De IJssel 1 het opne-
men tegen SO Rotterdam 1. Het sterk-
ste team van de twee aan de RSB-
competitie deelnemende achttallen van
de ooit roemrijke club. Er waren tijden
dat Rotterdam met acht teams deel-
nam, waarvan zes in de RSB-competi-
tie (2000-2005). Jarenlang speelde de
vereniging met een team in de hoogste
klasse van de KNSB. Vorig seizoen
ging ook die positie verloren na degra-
datie naar de 1e klasse van de lande-
lijke competitie. Van het daarin dit
seizoen optredende team maakten vijf
spelers ook deel uit van het huidige
eerste team in de regionale RSB com-
petitie. 
In 2017 verloor De IJssel 1 in Moor-
drecht, eveneens in de eerste wed-
strijd, met 2½-5½. Bij De IJssel waren
Jan en Henk-Jan Evengroen toen niet
van de partij. Dankzij de scheiding van
de landelijke en regionale competitie
konden, en wilden, zij nu weer voor De
IJssel uitkomen. Een welkome verster-
king. Zij speelden in plaats van de nu
in De IJssel 2 spelende Menno van
Dijk en Frank van de Pavoordt. Bij Rot-
terdam waren Joop Elderhorst, Arthur
Rongen en Wim van Munster toen niet
van de partij. 
Henk-Jan kreeg op 4 oktober in Rotter-
dam de kans de score te openen toen
hij een vroeg remiseaanbod kreeg. Met
een ver opgerukte randpion hield hij de
zwarte stukken bezig, maar zijn tegen-
stander sloeg op zijn beurt via het cen-

trum terug. Henk-Jan besloot dat er
nog genoeg mogelijkheden waren om
nu al voor remise te gaan. Geruime tijd
later moest het eerste verliespunt ge-
noteerd worden. Justin had in de ope-
ning een paar pionnen geofferd, maar
kreeg daar niet voldoende compensa-
tie voor. Uiteindelijk bleek de situatie
onhoudbaar en moest hij opgeven. Er
volgden vervolgens een heleboel remi-
ses. Hans had een ruimere stelling,
maar kreeg niet te kans succesvol door
te breken. Met het slinken van de tijd
was remise de verstandige keuze.
Leen moest de hele partij flink in de
verdediging. Dit deed hij echter zorg-
vuldig en ook hier leidde dit tot remise.

Bij Ad bleven het bord lang vol stukken
en na het afruilen bleef er nog steeds
een gelijkwaardige stelling over. Op dat
moment zag het er echter hoopvol uit,
want aan de bovenste borden waren
het de ijsselspelers met de betere stel-
lingen. De geplande tegenstander van
Frank kwam helaas niet opdagen en
zijn vervanger begon met een flinke
tijdsachterstand. Uiteindelijk won Frank
een pion, maar door een onzorgvuldig-
heidje was dit niet voldoende voor een
overwinning. Léon was in een open
stelling twee pionnen voor gekomen.
Het toreneindspel was echter niet een-
voudig en langzaam maar zeker kwam
zijn tegenstander weer in het spel. De
partij nam een onverwachte wending
toen Léon zijn toren wegblunderde.
Zijn tegenstander toonde zich (te)
sportief en bood remise aan, wat gretig
aangenomen werd. Jan maakte de
stand gelijk. In eerste instantie leek hij,
door een paar pionnen te winnen, de
partij langzaam naar zich toe te trek-
ken. Toch kwam er een wild vervolg
met vele (schijn)offers van beide kan-
ten. Gelukkig bleek dat Jan uiteindelijk
het beste gerekend had en na het af-
ruilen van de zware stukken bleef er
een gewonnen eindspel over. De be-
slissing viel dus aan het bord van
Henk-Jan. Hoewel de stelling redelijk
in evenwicht leek, was de zwarte ko-
ning wel naar het midden van het bord
gejaagd. Daar volgde een mooi mat en
zo was de eerste overwinning een feit:
3½-4½.. (Léon/Aad)
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nu wel winst voor de ijssel 1 tegen 
so rotterdam in eerste competitietreffen

SO Rotterdam 1  1832 - De IJssel 1 1893 3½ - 4½

1 Marc Schroeder 1988 - Henk-Jan Evengroen 2157 0 - 1
2 Henny Versteeg 1911 - Jan Evengroen 2097 0 - 1
3 Marius Strijdhorst 1913 - Leon Jacobse 1964 ½ - ½
4 Gerrit Markus 1749 - Frank Visser 1873 ½ - ½
5 Joop Elderhorst 1813 - Justin Jacobse 1849 1 - 0
6 Cor Treure 1749 - Ad de Veld 1699 ½ - ½
7 Arthur Rongen  1812 - Hans Lodeweges 1871 ½ - ½
8 Wim van Munster 1724 - Leen Boonstra 1631 ½ - ½

Overige uitslagen klasse 1e ronde klasse 1A:

Barendr/IJ'monde 1    1911 - Nieuwerkerk a/d IJ. 1 1800 4  - 4
SOF/DZP 1             1874 - HZP Schiedam 1    1827 4½ - 3½
Overschie 2           1726 - Dordrecht 3           1736 5½ - 2½



5/11 De IJssel 2 - Sliedrecht 4 + HH-9
6/11 di Shah Mata – De IJssel (beker)
12/11 Erasmus V1-De IJssel V1+HH-10+Messemaker V1-De IJssel V3
19/11 De IJssel V2-De Willige Dame V1+HH-11
21/11 wo SOF/DZP 1 - De IJssel 1
26/11 1e ronde KO-beker
30/11 vr Overschie 3 - De IJssel 2
3/12 HH-12
10/12 De IJssel V1-Dordrecht V2+De IJssel V3-Spijkenisse V3+HH-13
17/12 Rapid 2
28/12** vr Invitatietoernooi
2/1 ** wo HH-14
7/1 De IJssel 1 - Nieuwerkerk a/d IJ. 1+HH-15+Erasmus V3-De IJssel V2
14/1 ZD 1
21/1 HH-16+2e ronde KO-beker
28/1 HH-17
1/2 vr CSV 4 - De IJssel 2
4/2 ZD 2
11/2 De IJssel V2-PASCAL V2+HH-18 + Barendr/IJ'monde 1 - De IJssel 1
15/2 vr RSR Ivoren Toren V3-De IJssel V3
18/2 De IJssel 2 - Moerkapelle 2 + HH-19
22/2 vr Charlois Europoort V2-De IJssel V1
25/2*** ZD3 
4/3 De IJssel V1-Spijkenisse V1+De IJssel V3-Moerkapelle V1+HH-20
11/3 De IJssel 1 - HZP Schiedam 1 + HH-21
14/3 do WSV V1-De IJssel V2
18/3 HH-22 + Messemaker 1847 2 - De IJssel 2
25/3 HH-23 + kwartfinale KO-beker
29/3 vr RSR Ivoren Toren V2-De IJssel V3
1/4 ZD 4
5/4 vr Overschie 2 - De IJssel 1
8/4 De IJssel 2 - HI Ambacht 2 + HH-24
12/4 vr Charlois Europoort V1-De IJssel V1
15/4 De IJssel V3-Dordrecht V3+HH-25
24/4 wo ZD 5
29/4**** HH-26 + halve finale KO-beker
6/5 De IJssel V2-Hendrik Ido Ambacht V1+HH-27
13/5 De IJssel V1-Dordrecht V1+HH-28
18/5 za Panc Vink Zuidplas T12 toernooi
20/5 De IJssel V3-Charlois Europoort V3+HH-29
27/5 ZD 6
3/6 Doorgeefschaak
12/6 wo HH-30 + finale KO-beker
17/6 HH-31
24/6 Ledenvergadering + snelschaak

* herfstvakantie, ** kerstvakantie, *** voorjaarsvakantie, **** mei vakantie
HH: 1 t/m 8 1e periode, 9 t/m 16 2e periode, 17 t/m 23 3e periode, 24 t/m 31 4e periode.
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jaarprogramma de ijssel 2018/19

uit het rsb jaarverslag 2017/18

Qua clubleden is de teruggang in seni-
orleden nog geen halt toegeroepen. Er
was een daling van bijna 50 seniorle-
den. Daarentegen zijn er nu 32 jeugd -
leden meer. In totaal helaas dus wel een
daling van 1%. Hoewel het aantal
jeugdleden in absolute zin dus wel stijgt
valt op dat het verloop maar liefst 40%
is. Ruim 200 kinderen zijn gestopt.

Daarentegen is er een nog groter aantal
nieuwe jeugdleden bijgekomen. Bij de
senioren is 10% gestopt, maar we heb-
ben toch ook 5% nieuwe schakers
mogen verwelkomen.
Op 1 augustus 2018 telde de RSB 1085
senioren-hoofdleden, waaronder 2 indi-
viduele leden, en 549 jeugd-hoofdleden.
Een totaal aantal hoofdleden van 1634.

De KNSB heeft een aanvalsplan om
veel meer mensen (weer) aan het
schaken te krijgen. Een van de speer-
punten is het stimuleren van schaken
op scholen. In Rotterdam is daar al het
een en ander van te merken. Rotter-
dam Sport Support is aan de slag om
schoolclusters met verenigingen te
koppelen. Er zijn momenteel vier ver-



enigingen in Rotterdam die nu ook
schoolschaakvereniging zijn. Daar-
naast is er de Stichting Schoolschaak
Rotterdam met als doelstelling dat op
minimaal 80% van de Rotterdamse ba-
sisscholen schaken wordt aangebo-
den. Er worden inmiddels enkele
nieuwe jonge trainers opgeleid.

Voor de RSB wat betreft het jeugd-
schaak een druk jaar met de organisa-
tie van het Huttontoernooi georgani-
seerd hebben en het NK Basisonder-
wijs 2018. Daarnaast zijn er enkele ini-
tiatieven om het schaken naar scholen
te brengen. Hier werkt de RSB actief
aan mee. Zo is de stichting School-
schaak Rotterdam opgericht. Deze
heeft als doelstelling 80 % van de ba-
sisschoolkinderen in Rotterdam kennis
te laten nemen met het schaken. Hier-
voor zijn veel trainers nodig en de eer-
ste lichting met schoolschaaktrainers
is inmiddels opgeleid. Ook de stichting
Corry Vreeken heeft plannen om
schaaklessen te verzorgen maar dan
voor kinderen op AZC’s. Dit alles naast
de vele schoolschaaktoernooien die lo-
kaal worden gespeeld en georgani-
seerd door de verenigingen op hun
locatie. Door deze initiatieven timmert
het schaken aan de weg op de scho-
len. Het aandeel van de jeugd is groei-
ende in Nederland en dat is heel goed
om te zien.

Het boekjaar 2017/2018 sluit met een
positief resultaat van € 302 (vorig jaar
een positief resultaat van € 166). Voor
het boekjaar was een negatief resul-
taat begroot van € 42. Het gereali-
seerde resultaat is dus gunstiger dan
de begroting. Het resultaat is iets lager
dan de tussentijdse prognose van mei
2018 (positief resultaat van € 437). Bij
de inkomsten en uitgaven waren er ten

opzichte van de begroting zowel mee-
als tegenvallers. Het eigen vermogen
excl. reserves (€13.655) van de RSB
bedraagt per 30 juni 2018 € 44.112 (na
verwerking van het positieve resultaat
van € 302). 

Aan de RSB-competitie 2017/2018
deden in totaal 78 teams mee, het-
geen er acht minder zijn ten opzichte
van het voorgaande seizoen. Opval-
lend veel 5e teams sneuvelden ten op-
zichte van seizoen 2016/2017.
De geheel van de achttallencompetitie
losstaande viertallencompetitie werd
gespeeld met in totaal 35 teams. Dit
was er 1 meer ten opzichte van het
voorgaande seizoen. Er speelden 12
teams in de 1e Divisie (1 meer dan
vorig seizoen) en 23 teams in de 2e
Divisie (gelijk aan vorig seizoen).

In de promotieklasse behaalde Over-
schie 1 met 12 matchpunten uit 7 wed-
strijden het kampioenschap, daarmee
de degradatie in het voorgaande sei-
zoen ongedaan makend. Charlois Eu-
ropoort 3 en 4 eindigden beiden op 10
matchpunten, maar Charlois Europoort
3 had 3½ bordpunten meer, waarmee
het tweede werd. Door terugtrekkingen
in de KNSB-competitie én de 4e plaats
van Messemaker 1847 2 op de KNSB-
lijst van beste promovendi 2016/2017
bleek deze 2e plaats toch nog recht te
geven op promotie naar de 3e klasse
KNSB.

In 2017 werd het PK van de RSB 2017
wederom georganiseerd door SV Spij-
kenisse in hun speellokatie De Boe-
kenberg, van 9 t/m 19 augustus 2017.
Er deden in totaal 30 spelers mee, een
absoluut dieptepunt in de geschiedenis
van het PK. Er hadden zich 8 spelers
aangemeld voor de A-groep en 22

voor de B-groep. 
Het toernooi werd gewonnen door FM
Gert Timmerman met een score van 6
uit 7, zodat hij zich voor het eerst sinds
1995 (!) Persoonlijk Kampioen van de
RSB mag noemen. Dit was zijn tiende
PK-titel, waardoor hij nu de trotse defini-
tieve bezitter is van twee wisselbekers. 

Tijdens het seizoen is een enquête
verstuurd naar de besturen waarmee
de behoefte naar ondersteuning van
kadervorming geïnventariseerd is. Het
ging dan met name om ondersteuning
van de RSB bij het (laten) volgen van
cursussen voor schaaktrainers,
scheidsrechters of indelingsdeskundi-
gen. Helaas hebben nog niet veel ver-
enigingen feedback gegeven. In grote
lijnen komt het hierop neer dat er mo-
menteel weinig interesse is voor on-
dersteuning van kadervorming.

In het verleden stond er op de RSB-
website een lijst met gediplomeerden.
Met de komst van de nieuwe website
enkele jaren geleden was deze lijst
nog niet opnieuw geplaatst. Afgelopen
tijd is deze lijst geüpdatet waarbij te-
vens gevraagd is wie nog op deze lijst
wil verschijnen. De lijst met gediplo-
meerden is inmiddels weer beschik-
baar op de website. 

Het Europese Hof van Justitie heeft
een uitspraak gedaan waardoor wed-
strijdbridge niet meer onder het begrip
“sport” valt in de zin van de btw-richtlijn
en dus niet uit dien hoofde kan worden
vrijgesteld. Het Hof sluit echter niet uit
dat de lidstaten kunnen oordelen dat
wedstrijdbridge onder het begrip „cul-
turele diensten” in de zin van de richt-
lijn valt. Een en ander zou dus mutatis
mutandis ook voor het schaken kun-
nen gaan gelden.
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na zevenmaal verlies weer winst voor de ijssel 2

Op 15 maart 2017 won De IJssel 2 in
Oude Tonge met 4½-3½ van SOF/DZP
2. Een overwinning die goed bleek
voor promotie naar de 2e klasse. Daar
was niet naar uitgekeken, ‘De IJssel 2
promoveert met tegenzin’ meldde IJs-
selschaak 114. Het team bleek inder-
daad niet goed genoeg voor de 2e
klasse met zeven nederlagen op rij. Nu
een klasse lager en met vier spelers
die vorig seizoen uitkwamen voor De
IJssel 1, dat moest goed zijn voor een
goede competitiestart. En dat was in-
derdaad het geval. Daar moesten wel
wat kilometers voor worden afgelegd

want de tegenstander op 8 oktober
was opnieuw het tweede team van de
Oostflakkee /Zwarte Pion combinatie,
SOF/DZP 2 dus, nu spelend in Middel-
harnis, welgeteld 68 kilometer van
Moordrecht. Beide teams telde vijf
spelers die ook destijds van de partij
waren. 
Het eerste bordpunt leek al snel in de
maak. Sjaak als altijd in een hoog
tempo spelend maakte een toren buit
en de zege leek binnen handbereik.
Ook zelf ging hij echter in de fout, ver-
speelde zijn extra toren en dat bete-
kende het einde van de winstkansen.

Nog dik voor tien uur de eerste pun-
tendeling. Op de meeste andere bor-
den gingen de partijen toen nog gelijk
op. Gerard zag al gauw geen winstmo-
gelijkheden meer en ook hier werd ver-
volgens al vroeg remise
overeengekomen. Kansen kwamen er
wel voor Léon en die werden ook
benut. Bij Frank stond al vroeg in de
partij een eindspel op het bord. Een
kolfje naar zijn hand, maar toen er on-
nodig een pion sneuvelde was het
vechten voor remise. Dat lukte hem
wel. Op drie borden moest De IJssel
fors in de verdediging. Menno won een



kwaliteit tegen een pion, maar zijn ko-
ning kwam daardoor behoorlijk op de
tocht te staan. Leen zag twee pionnen
de mist in gaan waar hij niets voor
terug had en bij Aad stichtte een opge-
rukte randpion veel onheil in de ko-
ningsstelling. Alle gevaren konden
echter deels met hulp van de tegen-
stander worden bezworen. Leen kon in
het eindspel ontsnappen en uiteindelijk
met eeuwig schaak remise afdwingen.
Menno wist zijn koning in veiligheid te
brengen en trok daarna zelf met suc-
ces ten aanval en dat zorgde voor de
tweede winstpartij. Bij Aad werd de
randpion een sta-in-de-weg voor zijn
tegenstander en was het gevaar na
een afgedwongen stukkenruil bezwo-
ren. Het resterende eindspel leek
moeilijk te winnen tenzij hij kon profite-
ren van de grote tijdnood van zijn te-
genstander. Aad besloot dit niet te
doen en zijn aangeboden remise werd
uiteraard aangenomen. Daarmee was
de teamwinst een feit. Zoals zo vaak
was het slotakkoord voor Rien. Lang
leek de strijd hier volledig in evenwicht
maar uiteindelijk kreeg hij toch een
kansrijke stelling:

‘De stelling vraagt om Lxf4’, aldus
Rien, ‘Ik had niet al te veel tijd meer en
durfde het niet aan, omdat na gxLf4,
Dxf4† de zet Tg3 goed lijkt. Thuis zag
ik al snel de winnende voortzetting.
Jullie ook? (oplossing zie pagina 17).’
Ondanks dat trok hij in zijn laatste mi-
nuten toch aan het langste eind. (Aad)
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SOF/DZP 2 1567 - De IJssel 2 1665 2½ - 5½

1 Jan van Genderen 1749 - Léon Jacobse 1964 0 - 1
2 Cesar van Prooijen 1613 - Frank vd Pavoordt 1799 ½ - ½
3 Daniel Mulder 1588 - Gerard vd Wouden 1699 ½ - ½
4 Leon Struik 1559 - Rien Duine 1674 0 - 1
5 Barrt Loosjes 1581 - Leen Boonstra 1631 ½ - ½
6 Jan de Haan 1483 - Menno van Dijk 1556 0 - 1
7 Anton Visser 1530 - Aad vd Berg 1470 ½ - ½
8 Maart vd Waal 1431 - Sjaak in ´t Veld 1525 ½ - ½

Overige uitslagen 1e ronde klasse 3C:

Messemaker 1847 2 1558 - CSV 4 1327 5½ - 2½
HI Ambacht 2 1504 - Moerkapelle 2 1589 2 - 6
Sliedrecht 4 1155 - Overschie 3 1478 ½ - 7½
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Snelschaken, lang niet alle leden hou-
den daarvan. Ooit was er een snel-
schaakcompetitie maar die is om die
reden weer van het programma afge-
voerd. Nu is er alleen nog snelschaken
als toetje na de twee ledenvergade -
ringen. 
Van de twee op basis van ratingsterkte

samengestelde groepen ging op
27 augustus de strijd in de sterkste
groep naar verwachting tussen de
broers Jacobse. Ditmaal trok Justin
aan het langste eind ondanks een 
verliespartij tegen Frank van de Pa-
voordt. Dankzij de winst in de onder-
linge partij tegen Léon was de eerste

plaats voor hem. 
In de tweede groep ging de winst naar
Peter Morgenrood. Alleen Ton van
Smirren wist hem te kloppen. De  num-
mers twee, Teus Boere en Aad van der
Meer speelden onderling remise en
bleven daardoor een halfje op hem
achter. (Aad)

snelschaak seizoenstart

De eindstand en onderlinge resultaten:

groep A 1 2 3 4 5 6 tot
1 Justin Jacobse x 1 0 1 1 1 4
2 Léon Jacobse 0 x 1 1 1 1 4
3 Frank vd Pavoordt 1 0 x 1 0 1 3
4 Ad de Veld 0 0 0 x 1 1 2
5 Wim Mulder 0 0 1 0 x 1 2
6 Rien Duine 0 0 0 0 0 x 0

groep B

1 Peter Morgenrood x 1 1 1 0 1 4
2 Teus Boere 0 x ½ 1 1 1 3½

Aad vd Meer 0 ½ x 1 1 1 3½
4 Peter Koolmees 0 0 0 x 1 1 2
5 Ton van Smirren 1 0 0 0 x 1 2
6 Peter de Jong 0 0 0 0 0 x 0

77e ledenvergadering de ijssel

Het schaakseizoen bij De IJssel startte
op 27 augustus zoals altijd met een le-
denvergadering die werd bijgewoond
door 15 leden. Verslagen van de 75e
en 76e vergadering werden ongewij-
zigd goedgekeurd evenals het jaarver-
slag 2017/18 (met een kleine correctie
in het competitieoverzicht). 
Bij de prijsuitreiking was er een speci-
ale prijs voor Léon Jacobse niet alleen
voor het behalen van het clubkampi-
oenschap, het rapidkampioenschap en
topscorer van De IJssel 1 maar ook
voor zijn bestuursdeelname met name
als wedstrijdleider extern. Daarnaast
werd aan hem de wisselbeker voor het
winnen van de k.o.-bekercompetitie
uitgereikt. Prijzen waren er eveneens
voor Justin Jacobse (nummer 3 club-
competitie), Frank van de Pavoordt
(topscorer De IJssel 2), Gerard vd
Wouden ( topscorer De IJssel 1) en
Wouter Schmahl (topscorer De IJssel
V2). Na loting gingen de periodeprijzen
naar: Justin Jacobse (A), Wim Mulder

(B), Aad vd Berg (C) en Peter Morgen-
rood (D).  Frank Visser (nummer 2
clubcompetitie) was afwezig. 
Bij de bestuursverkiezing werd voorzit-
ter Frank van de Pavoordt voor een
nieuwe zittingsperiode herkozen. Léon
Jacobse was niet meer herkiesbaar.
Rien Duine werd gekozen als zijn op-
volger.  
De vergadering ging akkoord met het
voorgestelde programma 2018/19.
Grotendeels conform 2017/18 met als
belangrijkste wijzigingen/aanvullingen: 
- Het invitatietoernooi zal plaatsvin-

den op vrijdag 28/12. Gerard van
der Wouden zoekt zelf een mede-
organisator.

- De begeleiding van het jeugd-
schaak. zal worden verzorgd door
Frank van de Pavoordt, Aad van
der Meer, Neal Twigt en Wim Mul-
der. Speciale trainingsavonden zul-
len worden verzorgd door Hans
Lodewegers, en Gerard vd Wou-
den/Wouter Schmahl. Een en

ander wordt opgenomen in een
speciaal jeugdprogramma.

- De opzet van de rapidcompetitie
wordt gewijzigd in twee speelron-
den (Zwitserssysteem).  

- Bij het toernooi om de Zilveren
Dame zal er naar worden gestreefd
dat deelnemers aan de hoogste
groep alle speelronden aanwezig
zijn of bij verhindering hun wed-
strijd inhalen.  Einde toernooi zo
mogelijk voor begin juni.

De rekening en verantwoording
2017/18 was in orde bevonden door
de kascontrolecommissie en werd
goedgekeurd. De vergadering ging ak-
koord met de begroting 2018/19. De
contributie bleef ongewijzigd. Kascon-
trolecommissie 2018/19: Rien Duine,
Frans Dubois en Mick vd Berg (plvv).  
Bij de rondvraag nadere info over ge-
bruik van het schaakmateriaal. Het ge-
constateerde niet up-to-date zijn van
de website had een technische oor-
zaak en was van korte duur. (Aad)



In plaats van vier, zoals in voorgaande
jaren, telt de rapidcompetitie dit sei-
zoen slechts twee speelronden. De in-
deling is ook niet meer in groepen met
promotie en degradatie. Wel nog vijf
partijen voor ieder per speelronde per
partij met bij winst 5 punten, remise 3
punten en verlies 1 punt. Afwezigen in
deze ronde die de tweede speelronde
meespelen starten dan met 10 punten.
Indeling van de wedstrijden volgens
Zwitserssysteem. Hierbij worden in
elke ronde zo veel mogelijk de spelers
met hetzelfde aantal punten tegen el-
kaar ingedeeld, maar dezelfde spelers

spelen nooit tweemaal tegen elkaar.
Hierdoor worden dus in het verloop
van het toernooi de sterkere spelers
tegen elkaar ingedeeld evenals de
zwakkere. 
De indeling van de eerste ronde is op
basis van KNSB rating, nummer 1
tegen 8, 2 tegen 9, etc. Hierin al gelijk
een verrassing, de enige, met een
winstpartij van Neal Twigt tegen Ad de

Veld. Het bleek geen toevalstreffer.
Ook in de volgende ronden waarin de
indeling op basis van de ranglijst
plaatsvond wist hij drie van zijn vier
partijen te winnen. Daaronder ook die
tegen Frank Vissser en Léon Jacobse,
die hem wel hielp door zijn dame ca-
deau te doen. Justin Jacobse was de
enige die hem de baas was. Die won
viermaal en alleen de remise tegen
zijn broer kostte hem enkele punten.
Ook de andere junior, Wouter Schmahl
boekte een goed resultaat. Hij won
driemaal en deelt nu met Frank Visser
en Wim Mulder de vierde plaats. (Aad)
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neal twigt de verrassende concurrent van
justin jacobse na eerste rapidronde

Stand en onderlinge resultaten na de eerste speelronde: 

tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Justin Jacobse 23 x 1 ½ 1 1 1
2 Neal Twigt 21 0 x 1 1 1 1
3 Léon Jacobse 19 ½ 0 x 1 1 1
4 Frank Visser 17 0 0 x 1 1 1
5 Wim Mulder 17 0 x 0 1 1 1
6 Wouter Schmahl 17 0 0 x 1 1 1
7 Leen Boonstra 15 0 0 1 x ½ 1
8 Sjaak in 't Veld 15 0 0 x ½ 1 1
9 Ad de Veld 15 0 0 ½ x 1 1
10 Aad vd Berg 13 0 0 0 x 1 1
11 Teus Boere 13 0 0 0 x 1 1
12 Rien Duine 11 0 0 ½ 0 x 1
13 Peter de Jong 9 0 0 0 0 x 1
14 Ton van Smirren 5 0 0 0 0 0 x



In het vorige nummer van IJssel-
schaak, stond een mooi artikel over
Moordrechtse schaakfamilies. Ook de
Bergen werden er genoemd. Het arti-
kel riep bij mij herinneringen op. Zo
herinner ik me dat bij ons thuis het
schaakbord nooit ver weg was. Niet
dat we een hoog niveau nastreefden
maar mijn vader was een liefhebber en
altijd te porren voor potje. Zijn zoons
kregen op deze manier het spelletje
met de paplepel ingegoten. Alle vier
speelden zij het spel behoorlijk en
waarom het beperkt bleef tot zijn
zoons is mij altijd een raadsel geble-
ven. Maar misschien combineert het
vrouwelijke  niet zo erg met het spelle-
tje. Toch heb ik indertijd begrepen dat
het spelletje niet via mijn vader maar
via mijn moeder (die nauwelijks kon
schaken) en haar familie ons huis was
binnengekomen. 
Op (de middelbare) school werd ook
geschaakt en vaak belandden de Ber-
gen al snel in vertegenwoordigende
teams. Het niveau was weliswaar ook
toen nog niet zo hoog maar er werd
een behoorlijk partijtje meegespeeld.
Schaaklessen waren er niet, zelfs niet
toen ik op de middelbare school zat en
samen met mijn jongste broer Frans
een paar jaar bij schaakclub Messe-
maker belandde waar mijn vader ook
speelde. Ook daar werd toen niets aan
training gedaan. Mijn oudere broers
heb ik daar trouwens niet gezien; ik
denk dat die toen een leeftijd hadden
dat andere dingen veel aantrekkelijker
waren. Maar Aad ging in 1967 wel bij

mijn vader bij de net opgerichte Moor-
drechtse schaakvereniging spelen.
Maar dat is natuurlijk geen nieuws.
Onlangs ben ik verhuisd. En ook nog
naar een kleinere woning waardoor ik
al mijn bezittingen moest doorploegen
om te beslissen wat wel en wat niet
moest meeverhuizen. Tot mijn verras-
sing kwam ik ook nog een notitie-
boekje van mijn vader tegen. Dat
besloot ik natuurlijk te bewaren. Maar
nu ik het voor dit stukje wilde gebrui-
ken kan ik het echter niet meer terug-
vinden. Waarschijnlijk heb ik het op
een heel logische plek gelegd maar
waar dat is ben ik nog niet achter. Ik
had één van zijn partijen voor dit arti-
kel willen gebruiken maar dat gaat dus
niet. 
Maar gelukkig is daar altijd mijn broer
Aad. In zijn archief is altijd alles te vin-
den en hij toverde een partij tevoor-
schijn die hij tegen onze vader speelde
(en verloor). Die partij werd gespeeld

bij De IJssel en laat zien dat ook Arie
van den Berg sr een aardig potje kon
schaken. Dat bleek ook toen hij in
1971 winnaar werd van het toernooi
om de Zilveren Dame. Deze partij is
weliswaar niet uit dat seizoen maar
van een jaar eerder. 
En .. mocht het notitieboekje van mijn
vader weer boven tafel komen, kom ik
er weer op terug. 

A. vd Berg sr – A. vd Berg jr
ZD De IJssel, 25.03.1970
1.c4 Pf6 2.Pc3 d6 3.f4 g6 4.d4 Lg7 
5.e4 e5 6.fxe5 dxe5 7.d5 Pbd7 8.Pf3
0–0 9.Le2 De7 10.Tb1 Pc5 11.Ld3
Lg4 12.b4 Pxd3+ 13.Dxd3 Ph5 
14.0–0 f5 15.Pg5 fxe4 16.Txf8+ Txf8
17.Pcxe4 Lf5 18.Le3

18…Pf6? 19.Lc5 Lxe4 20.Pxe4 Df7
21.Lxf8 Dxf8 22.b5 Pg4 23.Tf1 Lf6
24.De2 Kg7 25.Dxg4 (1–0)
(Mick)
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met een vleugje nostalgie…

de ijssel 55 jaar, het elfde lustrum, 
2014 t/m 2018
De IJssel vierde in september 2013
het 50 jarig bestaan met 26 senior -
leden en 11 jeugdleden. Vooral bij de
jeugd, in 2012 nog 29, in de laatste vijf
jaar een sterke daling, in 2015 nog
maar 4 jeugdleden. Dankzij initiatieven
van Casper de Pijper steeg dit aantal
weer tot 10 in 2018. Bij de senioren
bleef het schommelen rond de 25
leden. Bekende namen die definitief
afhaakten: Ronald Mandersloot, Ad
Multem, vader en zoon Macdaniël en,
om gezondheidsreden, in 2018 Casper
de Pijper. Triest was het overlijden van
erelid en oud-voorzitter Panc Vink eind
2016 en enkele maanden eerder van

zijn broer Jan. 
In het bestuur nam Frank van de Pa-
voordt in 2016 de voorzittershamer
over van Gerard van der Wouden. Een
jaar eerder ging het financieel beheer
van Sjaak in ´t Veld naar Aad van der
Meer en de portefeuille extern wed-
strijdleider ging in 2018 van Léon 
Jacobse naar Rien Duine. De jeugd -
zaken werden vanaf 2016 tot 2018 be-
hartigd door Casper de Pijper en
vervolgens door de voorzitter. Van-
wege hun verdiensten voor de vereni-
ging werden Teus Boere (2015) en
Gerard van der Wouden (2016) be-
noemd tot erelid van De IJssel. Aan

secretaris Aad van den Berg werd eind
2016 de gouden speld voor 50 jaar lid-
maatschap van de KNSB uitgereikt.  
Het jaarprogramma werd in 2015 uit-
gebreid met een doorgeefschaaktoer-
nooi. In navolging van de RSB werd
het speeltempo voor de clubcompetitie
en externe wedstrijden bij de aanvang
van het seizoen 2014/15 gewijzigd in
90 minuten plus 5 seconden per zet.
Kostenstijgingen en daling van het le-
dental noopten tot contributieverho-
ging. Bij de start van het seizoen
2014/15 tot 115 euro voor senioren en
50 euro voor de jeugd en twee jaar
later nogmaals tot 130 en 55 euro. Ge-



hoorgevend aan wettelijke verplichtin-
gen kwam er in 2018 een privacy
statement.    
IJsselschaak is anno 2018 nog een
van de weinige bestaande clubbladen
in de RSB regio. In 2013 verscheen de
100e editie. Dat was niet het enige
waarmee De IJssel qua publiciteit en
PR aan de weg timmerde. Zowel in
2016 als in 2017 was de club opgeno-
men in door de KNSB uitgegeven
kaart- en kwartetspelen. Een massa-
kamp tegen 3-Torens (Bergschenhoek)
luidde het seizoen 2017/18 in. En ook
op de jaarmarkt in Moordrecht was er
weer ieder jaar een schaakkraam. 
Voorts was er ook in dit elfde lustrum
ieder jaar een invitatie/gezelligheids-
toernooi. De deelname daalde in de
loop van deze vijf jaar wel met circa
30%. Bij de succesvolle trio’s driemaal
de familie Lipschart. Vader Stefan en
Tobias wonnen in 2014 en 2015 met
als derde man respectievelijk Ruben
Evengroen en Wim Mulder en in 2017
Tobias en Olivier gesteund door Rien
Duine. 

Ook de Macdaniëls (Arie jr, Arie sr,
Jitse) waren in 2016 nog eenmaal de
sterkste en in 2013 won het drietal
Wim Mulder/Cees Kayser/Wouter
Schmahl. 
De clubtitel ging in 2014 nog naar Pim
te Lintelo, maar een jaar later moest hij
de eer laten aan Léon Jacobse en ver-
volgens was hij niet meer van de partij.
Viermaal op rij legde zijn opvolger be-
slag op de titel. Vaste podiumplaatsen
waren er voor Frank Visser, Hans Lo-
deweges en eenmalig ook voor Gerard
van der Wouden en Justin Jacobse. 
In de RSB-competitie heroverde De
IJssel in 2014 de plaats in de 1e
klasse en wist zich, al was het soms
op het nippertje, daarin te handhaven.
Voor De IJssel 2 ging nog eenmaal de

heen en weer van 3e naar 2e klasse..
In 2017 promoveerde het team met
enig geluk dankzij een tweede plaats,
maar eindigde daar puntloos als laat-
ste. De IJssel 3 deed in 2013/14 nog
eenmaal mee en daarna werd het
team opgeheven wegens een tekort
aan beschikbare spelers. Succesvoller
was De IJssel bij de viertallen. Na de
opheffing van De IJssel 3 kwam er een
tweede viertal en in 2015, toen de
RSB besloot tot invoering van een 1e
en 2e divisie, ook een derde viertal. In
2016 werden beide teams in de 2e di-
visie kampioen en in 2017 De IJssel
V1 in de 1e divisie. 

In 2017/18 wegens onvoldoende be-
schikbare spelers geen twee maar één
in de 2e divisie. De succesvolste pun-
tenverdieners waren  Léon Jacobse
(tweemaal De IJssel 1 en De IJssel
V1) en Sjaak in ’t Veld (driemaal bij De
IJssel V2 en V3). Tot de meervoudige
topscorers behoorden ook Rien Duine
(De IJssel 2 en De IJssel V2), Stefan
Lipschart (tweemaal De IJssel 2), Arie
Macdaniël jr (De IJssel 3, De IJssel
V3), Aad van der Meer (De IJssel V2
en V3), Frank van de Pavoordt (De
IJssel 1 en De IJssel 2), Frank Visser

(tweemaal De IJssel 1) en Gerard van
der Wouden (tweemaal De IJssel V1).  
Oorkondes waren er voor Mick van
den Berg, Frans Dubois en Rien Duine
die in 2017 de grens van 300 RSB
wedstrijden voor De IJssel overschre-
den. Een oorkonde voor 200 wedstrij-
den was er voor Teus Boere (2013),
Ad Multem (2014), Sjaak in ’t Veld
(2016) en Gerard van der Wouden
(2014). Voorts voor 100 RSB wedstrij-
den voor Menno van Dijk (2015), Léon
Jacobse (2018), Pim te Lintelo (2013),
Hans Lodeweges (2014), Aad van der
Meer (2014) en Ton van Smirren
(2015). 
Evenals in het voorgaande lustrum ook
de laatste vijf jaar weinig succes in de
RSB bekerstrijd. Geen enkele maal
kwam De IJssel verder dan de tweede
ronde. 
Met gemiddeld ruim 35 deelnemers,
waaronder een kwart niet-leden,
steeds flinke belangstelling voor het
toernooi om de Zilveren Dame. Met
nog meer overmacht dan in het voor-
gaande lustrum heersten de bij het
Goudse Messemaker 1847 spelende
Evengroenen. In het 49e toernooi in
2014, met ‘gouden glans’ ter gelegen-
heid van het 50 jarig bestaan, zege-
vierde Jan maar in de vier volgende
edities trok Henk-Jan aan het langste
eind. De concurrentie kwam met name
van Léon Jacobse en Frank Visser.
Podiumplaatsen waren er ook voor
Pim te Lintelo, Wim Mulder, Dick Bac
(SV Moerkapelle) en in de jubileumedi-
tie voormalig Messemakerlid Sander
Blok. Voor degenen die de finalegroep
niet haalden was er de strijd om de
Hoekveldtrofee. Een paar maal haal-
den favorieten de finalegroep niet en
daarmee werden zij hier gelijk kans-
hebber. Zo ging die trofee in 2016 naar
Bernard Evengroen en in 2017 naar
Frank Visser. De overige winnaars
waren Nanne Uitenbroek (Internos,
Boskoop), Arie Macdaniël sr en Aad
van der Meer. 
Ook In het VINK Top 12 toernooi,
vanaf 2017 ter nagedachtenis aan de
overleden oud-voorzitter en erelid van
De IJssel, het Panc Vink Zuidplas Top
12 toernooi ging de strijd om de podi-
umplaatsen met name tussen Jan en
Henk-Jan Evengroen en Léon Ja-
cobse.  Eenmaal winst voor Jan en
viermaal voor Henk-Jan en met drie-
maal winst op rij ging de wisselbeker
na 20 jaar definitief naar hem. Voor
Léon bleef het bij eenmaal een tweede
en driemaal een derde plaats. Succes-
sen voor De IJssel waren er voorts in
2018 met Gerard van der Wouden als
winnaar van de kandidatengroep en de
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Olivieren Tobias Lipschart met Rien Duine.

Léon Jacobse, de succesvolste IJssel-
schaker in dit lustrum.

De IJssel V1 kampioen (2017).



winst in de verenigingsvierkamp door
het viertal Arie Macdaniël jr en sr, Aad
van der Meer en Peter Morgenrood. 
De dalende belangstelling voor het
jeugdschaak diende zich al aan in
2013 aan. Het betekende het einde
van een succesvolle jeugdschaakperi-
ode. Ook wisseling van de leiding, in
2014 nam Arie Macdaniël jr het over
van Gerard van der Wouden en vanaf
2015 werd dit Casper de Pijper. Mede
door zijn activiteiten bij het school-
schaak in Moordrecht en schaakactivi-

teiten van BRAinS, Welzijn Zuidplas
weer een tiental jeugdleden. Activitei-
ten die financieel werden gesteund
door de gemeente Zuidplas. De talent-
volle Lipschart broers verkasten naar
De Klim Op in Capelle a/d IJssel. Na
hun vertrek was Neal Twigt in 2014 de
sterkste bij de jeugd. Daarna meldde
hij zich bij de senioren. Een jaar later
ging de titel naar Joppe in ’t Veld. De
titel bleef vervolgens een jaar vacant.
Herstart van de jeugdcompetitie le-
verde in 2017 een nieuwe titelhouder,
Nick McPherson en die werd dit even-
eens in 2018. 
De k.o.-beker werd tweemaal een
prooi voor Frank van de Pavoordt
(2014, 2016). In 2015 won Pim te Lin-
telo, in 2017 Frank Visser en in 2018
Leon Jacobse. De laatste zegevierde
ook driemaal in de rapidcompetitie. Al-
leen in 2014 won Pim te Lintelo en in
2016 Frank Visser. 
Vanaf het seizoen 2015/16 werd er op
initiatief van Hans Lodeweges een
clubavond gewijd aan het doorgeef-

schaak. Het duo Gerard van der Wou-
den/Sjaak in ’t Veld won de eerste edi-
tie, Frank Visser met Neal Twigt de
tweede en de laatste in 2018 door
Léon Jacobse/Wouter Schmahl. (Aad)
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Wisselbeker na 20 jaar definitief naar
Henk-Jan Evengroen.

Jeugdleider Casper de Pijper met jeugd-
kampioen Nick McPherson.

jubileumviering
Op 1 september van dit jaar bestond
De IJssel 55 jaar. Na de uitgebreide
viering van het 50 jarig bestaan in
2013 ditmaal slechts een bescheiden
viering met naast wat extra versnape-
ringen een kort intermezzo tijdens de
eerste competitieronde. Een ´petje op,
petje af´-quiz door de voorzitter met
Ton van Smirren als winnaar en voor
elk lid twee flesjes bier met een 
speciaal De IJsseletiket. 

INVITATIE
vrijdagavond  28 december

TOERNOOI
Tussen kerstmis en nieuwjaarsdag op vrijdagavond 28 december organiseert De IJssel het 28e Invitatie/gezellig-

heidstoernooi. Dan is het bij De IJssel weer vrij entree voor gasten. Iedere schaakliefhebber is dan van harte wel-

kom, dus niet alleen seniorleden, jeugdleden en donateurs en hun introducés, maar ook andere schaakliefhebbers.

Door de wedstrijdleiding worden uit de deelnemers teams van drie personen samengesteld, een mix van jeugd en

ouderen en van sterkere en zwakkere spelers. De trio’s strijden vervolgens in snelschaaktempo om de prijzen. Bij

uitstek een goede gelegenheid om eens sfeer te (laten) proeven bij De IJssel. Het toernooi vindt plaats in De Zes-

punt, Molenlaan 1a te Moordrecht. Deelname melden ter plaatse voor de aanvang van het toernooi (19.45 uur) of

bij secretaris Aad van den Berg (aad@bigberg.tweakdsl.nl, 06-48696029).
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25 vragen aan…léon jacobse

- Van mijn vader, toen ik 7 was.
Wat is je beste karaktereigenschap ?
- Bescheiden. 
En je slechtste ?
- Besluiteloos.
De beste film ?
- Monty Python and the holy grail.
Favoriete acteur of actrice ?
- Rusell Crowe.
Favoriete schrijver ?
- David Baldacci.
Favoriete kunstenaar ?
- Claude Monet.
Wie is je favoriete schaker aller tijden ?
- Max Euwe.
Voor welk tv-programma blijf je thuis ?
- ‘Wie is de mol’ en ‘Doctor Who’.
Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan schaakstudie ?
- Eén.
Wat is je favoriete schaakboek ? 
- De serie ‘secrets of opening surprises’
Ajax of Feijenoord ?
- Geen van beide, zelf een balletje trappen oké, maar ernaar kijken vind ik totaal niks aan.
Op welke partij stem je ?
- D66 of Groenlinks.
Naar welke muziek luister je het liefst ?
- Klassieke muziek, vooral impressionistische kamermuziek.
Welke sport beoefen je naast schaken ?
- Fietsen.
Welke hobby’s  beoefen je in je vrije tijd ?
- Pianospelen.
Welke krant lees je serieus ?
- Geen vaste, maar ik lees regelmatig het AD.
Op welke leeftijd speelde je je eerste serieuze partij ?
- 12, jeugdtoernooi in het WTC in Rotterdam.
Wat is je beste toernooiresultaat dat je ooit hebt geboekt ?
- Het winnen van de Zilveren Dame en de tweede plaats in het Top12 toernooi zijn me erg dierbaar. De meeste andere 

podiumplaatsen behaalde ik in jeugdtoernooien , waarvan een 7e plaats op het NK rapid (per geboortejaar) en een 
gedeeld 3e plaats op het NK snelschaak (A-groep) als ‘beste’ beschouwd kunnen worden.

Ben je gelovig c.q. bijgelovig ?
- Nee.
Wat is je favoriete vakantieland ?
- Frankrijk.
Wat eet je het liefst ?
- Koffie met taart kun je me altijd voor wakker maken.
Wat drink je het liefst ?
- Koffie
Wat mis je op de club ?
- Een grotere groep leden zou zorgen voor meer afwisseling qua tegenstanders, maar dat is nou eenmaal moeilijk in een

klein dorp. Daar tegenover staat dan weer dat de vereniging wel zeer actief en gezellig is.
(Frank)

Geboren ?
- 3 Juni 1990 in Rotterdam.
Voor welk beroep ben je opgeleid, en welk beroep oefen je uit ?
- Opgeleid als chemicus. Gepromoveerd in de fysische chemie (hopelijk per 29

november ;)) en daarna als postdoc in dit vakgebied verder bij de Deutsches
Elektronen Synchrotron (DESY) in Hamburg.

Van wie heb je schaken geleerd ? Hoe oud was je ?



stuivertje wisselen om koppositie in clubcompetitie
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ledenvaria
Met ingang van dit seizoen staan  de namen van Jan en Henk-Jan Evengroen weer op de ledenlijst bij De IJssel.
Jan was eerder lid van 1988 tot 2009 en vertrok toen naar Messemaker 1847 in Gouda. Henk-Jan was lid vanaf
1999 en ook hij werd in 2009 lid van Messemaker 1847. Door de invoering van de scheiding tussen de landelijke en
regionale competitie kunnen en wilden zij naast voor Messemaker in de landelijke competitie ook weer voor De IJs-
sel spelen. Ook Judie van Eck werd opnieuw lid. Zij was eerder lid in de periode 2011-2013. Voorts meldde het jaar-
verslag al het lidmaatschap van Crelis Molenaar. Hij is inmiddels verhuisd van Volendam naar Moordrecht en
verwacht in november van de partij te zijn. Na Stefan Lipschart, Casper de Pijper en Lotte van der Wouden hebben
ook Arie Macdaniël jr en sr hun lidmaatschap beëindigd. 
Bij de jeugd twee nieuwe gezichten: Sam de Haas en Eva Krabbendam. Afgehaakt bij het begin van dit seizoen
Quinten Eckelmans, Sjoerd Hogendoorn en Ioan Palsgraaf.
Per 1 november telt de ledenlijst nu 26 seniorleden en 10 jeugd/juniorleden. 

De clubcompetitie 2018/19 startte met
22 deelnemers. De competitie is ver-
deeld in vier periodes van respectieve-
lijk 7, 8, 8 en 8 speelronden.
Aanvankelijk was dit 8, 8, 7, 8. Reeds
bij de indeling van ronde 7 leidde dit
echter tot problemen met een aantal
duels met het nodige sterkteverschil
tussen tegenstanders. Reden was dat
aan het einde van een competitieperi-
ode diverse spelers met name in het
bovenste en vooral in het onderste ge-
deelte van de ranglijst niet meer tegen

elkaar konden uitkomen. Met minder
deelnemers is dit nu eerder het geval
dan in voorgaande jaren. 
Het was stuivertje wisselen om de kop-
positie tijdens het eerste gedeelte van
de competitie. De afwezigheid van de
clubkampioen was daar voornamelijk
debet aan. Toen hij wee mee ging spe-
len pakte hij mede dankzij zijn hoge
waardecijfer na twee ronden met winst
tegen Frank Visser (zie partij) en Ge-
rard van der Wouden weer de eerste
plaats. Aanvankelijk voerde Leen

Boonstra die startte met driemaal winst
de ranglijst aan. Daarna waren het
achtereenvolgend Hans Lodeweges,
Gerard van der Wouden, Frank Visser
en weer Hans Lodeweges. Zij waren
met Justin Jacobse de hoofdrolspelers
in de eerste periode.  De puntenver-
schillen zijn evenwel miniem dus de
volgorde kan weer snel wijzigen. Leen
Boonstra boekte na zijn sterke start
ook drie nederlagen en die vijftig pro-
cent score er ook voor Mick van den
Berg. Minder goed verging het Frank



van de Pavoordt met een negatief re-
sultaat in de twee ronden waar hij van
de partij was. Desondanks op de rang-
lijst nog net voor Rien Duine met 3 uit
5. Ook voor Wim Mulder, die wel alle
ronden van de partij was, met viermaal
verlies en slechts eenmaal winst een
matige competitiestart. In de tweede
helft van de ranglijst een opvallend

goede competitiestart voor Neal Twigt
met 5 uit 8. Zowel Sjaak in ’t Veld als
Frans Dubois zijn hier nog zonder ne-
derlaag. Een opvallend lage positie is
er voor Ad de Veld met viermaal ver-
lies, wel tegen top tien spelers. Ook
Teus Boere heeft nog niet zijn vorm
van vorig seizoen.  Hij verspeelde de
nodige halfjes tegen de staartgroep. 

Winnaars van de periodetitels (1e peri-
ode): Léon Jacobse (A), Gerard van
der Wouden  (B), Aad van den Berg
(C) en Neal Twigt (D). 

Hieronder de stand met de onderlinge
resultaten.
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gr resultaten ronde 1 t/m 8 na avc gt club waarde score

rating cijfer

Leon Jacobse (LJ) A FV1, GW 1 4x 2x 1940 92 458

Hans Lodeweges (HL) A JJ1, FV½, GW½, FP1 3x 1x 1867 84 427

Frank Visser (FV) A HL½, JJ½, LB1, WM1, LJ0, AV 1 1x 1x 1856 82 403

Gerard vd Wouden (GW) B MB1, FP1, WM½, HL½, JJ½, LJ0 2x 1732 70 396

Justin Jacobse (JJ) A HL0, WM1, FV½, AV1, GW½, LB1 1x 1805 77 385

Leen Boonstra (LB) B WM1, AV1, RD1, FV0, MB0, JJ0, WM½ 1x 1600 58 313

Frank vd Pavoordt (FP) A GW0, HL0 3x 2x 1x 1690 66 282

Rien Duine (RD) B LB0, AB½, SV½, WM1, AM1 2x 1x 1574 56 277

Wim Mulder (WM) B LB0, JJ0, GW½, MB1, FV0, AV½, RD0, LB½ 1571 56 273

Mick vd Berg (MB) B GW0, WM0, LB1, TB1 3x 1x 1634 61 272

Aad vd Berg (AB) C AM0, WS1, RD½, FD½, PM1 2x 1x 1491 50 263

Sjaak in 't Veld (SV) B PM1, RD½, NT1 3x 2x 1488 50 260

Aad vd Meer (AM) C AB1, FD½, NT0, TB½, PM½, WS1, PK1, RD0 1x 1378 43 240

Neal Twigt (NT) D TB½, PK1, AM1, TS1, WS0, PM1, SV0, FD½ 1363 42 235

Ad de Veld (AV) B WS½, LB0, JJ0, WM½, FV0 2x 1x 1514 52 225

Frans Dubois (FD) C PM½, AM½,TS1, WS½, AB½, NT½ 2x 1389 44 224

Wouter Schmahl (WS) C AV½, PM½, AB0, FD½, NT1, AM0 1x 1x 1398 44 204

Peter Morgenrood (PM) D FD½, WS½, TB1, SV0, AM½, NT0, AB0, TB½ 1315 40 197

Teus Boere (TB) C NT½, TS½, PM0, AM½, PK½, PJ1, MB 0, PM ½ 1271 37 190

Ton van Smirren (TS) D PK1, TB½, FD0, NT0, PJ1 3x 1209 34 166

Peter Koolmees (PK) D TS0, NT0, TB½, AM 0 4x 1165 32 120

Peter de Jong (PJ) D TS0, TB0 5x 1x 1090 29 112

na=niet aanwezig,  avc=afwezig ivm clubactiviteiten, gt=geen tegenstander

een spannend competitieduel

Al vele malen kwamen zij elkaar tegen
op het bord, Frank Visser en Léon Ja-
cobse. Voor de clubcompetitie de laat-
ste vijf jaar gemiddeld vier keer per
jaar. Vaak spannende partijen. Dat
was ook ditmaal bij de eerste confron-
tatie van het seizoen 2018/19 het
geval. Hieronder die partij met com-
mentaar van Frank en cursief tussen
[ ] wat toevoegingen van de eindredac-
teur/Fritz. 

Frank Visser – Léon Jacobse
HH De IJssel, 15.10.2018

1.Pf3 c5 2.e4 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Db6 Mijn vermoeden is dat de theorie
deze zet afkeurt.  Immers 5. Le3 ligt
erg voor de hand.  Zo’n röntgenaanval
op de dame is nooit lekker. Léon kiest
er gelijk voor uit deze situatie te stap-
pen. En gaat voor de pionwinst op b2.
[NICbase, de New In Chess online da-
tabase, geeft 494 partijen met 4…Db6
met 148 maal winst voor wit, 211 maal
voor zwart en 135 maal remise. Het

meest gespeelde antwoord is 5.Pb3
maar ook Pb5 en Pxc6 komen voor.
Slechts 16 partijen met 5.Le3.] 5.Le3
Dxb2 Een citaat uit mijn eigen jeugd (
ik schrijf dat aan Donner toe, maar
evenzo goed was het meer een alge-
meen ingeburgerde zegswijze ) luidt: “
sla nooit op b2  (of met verwisselde
kleuren b7), ook niet als het goed is “.
6.Pb3 Pb4 7.Ld3 Pxd3+ 8.Dxd3 Df6
De dame is weer op eigen helft. En als
enige stuk ontwikkeld. 9.Pc3 Een zet
die zeer voor de hand ligt. Maar niet te
onderschatten.  De sprong naar d5 of
b5 en vandaar uit naar het onbe-
schermde veld c7 betekent voor zwart
goed opletten. 9…e5 Wat anders?
Met e5 is Pd5 voorlopig niet zo drei-
gend, want de dame kan over de
zesde rij die dreiging wel afwenden.
Om zelf wat veiliger te staan zou wel-
licht Dd8 na Pd5 ook een optie zijn.
Om ipv e5 een andere pion één of
twee velden naar voren te  schuiven
heeft nadelen.

Gaat wit voor een strategische keus,
waarbij hij als plan heeft om zwart
langzaam weg te drukken? Of kiest hij
juist voor tactisch spel door zijn cen-
trumpionnen  op te offeren en te kijken
of dat voldoende aanvalskansen tegen
de zwarte dame en koning oplevert?
Er komen drie zetten in aanmerking:
Ta1d1, 0-0-0 of 0-0. Keuze 1 en 2 zijn
strategisch het beste. Veld d6 is een



ernstige zwakte en wit kan door de d-
lijn te bezetten – met in de toekomst
misschien een stuk op d6– zwart flink
vast zetten. Toch koos ik voor de korte
rokade met het plan het centrum open
te gaan breken. [Fritz heeft hier een
duidelijke voorkeur voor Pb5 en in min-
dere mate voor f4, Pd5 of 0-0.]
10.0–0 Ld6 11.f4 Op de volgende zet
gevolgd door e5 ziet er romantisch uit.
Maar er is vast een sterker alternatief.
[11.Pd5 krijgt evenals 11.f4 een waar-
dering van ongeveer  +1.] 11…exf4
12.e5 [ Fritz: 12.Pb5 Le5 13 Lxf4 Lxf4
14.Txf4 Dxf4 15.Tf1 met ongeveer +2!]
12...Lxe5 13.Tae1 Pe7

14.Lxf4? Deze stand is razend inge-
wikkeld. Hoewel moeilijk te vinden – ik
zag  het in ieder geval niet achter het
bord -  is 14.Lc5 veel sterker. Dat houdt
de lijn g1-a7 bezet, waardoor 14….
Db6+ uit de stelling is. En de keep-zet
d6 die zwart  in de partij op zet 15
speelt zou op de 14e zet niet keepen.
Met 15.Pe4 is zwart dan in grote moei-
lijkheden. Hij zal zijn dame moeten
wegspelen en na 16. Pxd6  stort de
zwarte stelling als een kaartenhuis in
elkaar. Een mogelijke voortzetting na
14.Lc5 in plaats van het gespeelde Lf4:
14….d6 15.Pe4 Dg6 16.Pxd6 Lxd6
17.Lxd6 (Dxd3? Eerst Txe7+) Le6
18.Db5+ en de zwarte koning komt niet
goed weg of er gaat veel materiaal ver-
loren. [Fritz gaat na 14.Lc5 voor 14…0-

0 15.Pe4 Dh4 16.g3 fxg3 17.hxg3 en
nu kan de dame het paard niet meer
dekken.] 14...Db6+ Niet gezien. Het
beste lijk nu de loper maar weer terug
naar veld e3. 15.Kh1 Te snel gespeeld
en niet de beste zet. Zwart kan nu con-
solideren met d6 en komt in het voor-
deel. 15….d6 16.Lg5 Weer een
zwakke zet.  Deze keer na lang naden-
ken. Afwikkelen met 16.Lxe5 dxe5
17.Txe5 Le6 is veel beter en wit kan
met moeite wellicht remise bereiken
[Ook Fritz geeft hier gelijkspel]. De zet
die ik speelde lokt f6 uit en ik dacht
misschien met Pd5 en een stukoffer op
f6 wat chaos uit te lokken. Léon houdt
het hoofd echter koel en speelt de
beste zetten. 16…f6 17.Pd5 Pxd5
18.Dxd5 Dc6 (0–1). (Frank Visser)
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jeugdschaak

Na het definitieve vertrek van Casper
de Pijper werd de leiding bij het jeugd-
schaak overgenomen door voorzitter
Frank van de Pavoordt. Vanwege een
knieoperatie is hij echter voorlopig uit-
geschakeld. Gelukkig bleek Aad van
der Meer bereid de leiding bij de jeugd
op de clubavond tijdelijk op zich te
nemen. Met assistentie van Neal Twigt
en Wim Mulder een prima oplossing.
Daarnaast waren Hans Lodeweges en
Gerard van der Wouden beschikbaar

voor af en toe extra training met daar-
naast een snelschaakwedstrijd.
Jammer was dat enkele jeugdleden af-
haakten. Alivia Badri vanwege verhui-
zing en Quinten Eckelmans, Sjoerd
Hogendoorn en Ioan Palsgraaf vonden
het niet leuk meer of hadden er geen
tijd meer voor. Een nieuw gezicht is
Eva Krabbendam en ook Sam de Haas
is inmiddels definitief lid geworden.
Op dit moment telt de jeugdcompetitie
zeven deelnemers. Jeugd kampioen

Nick gaat na acht ronden aan de lei-
ding. Hij verloor geen enkele partij, wel
eenmaal remise tegen David. Nummer
twee Ruben speelde nog maar vier
partijen, maar die won hij allemaal.
Carlijne is nummer drie. Zij verloor vier
partijen tegen Nick, de andere vier
won zij wel. Eva moest nog wennen,
startte met driemaal verlies maar
daarna ging het beter met vier punten
in de laatste vijf partijen. 

De stand na acht ronden:
prt w r v score

1. Nick McPherson 8 7 1 0 219.0
2. Ruben Koeverden 4 4 0 0 120.7
3. Carlijne Vervoort 8 4 0 4 108.0
4. Eva Krabbendam 8 3 2 3 86.0
5. Luna Twigt 8 4 0 4 76.0
6. David Knoop 8 1 3 4 73.0
7. Sam de Haas 6 0 0 6 20.0

programma tot het eind van het jaar:
5/11 Schaakles (Hans Lodeweges) en snelschaak
12/11 Competitie
19/11 Schaakles (Gerard vd Wouden) en snelschaak
26/11 Competitie
3/12 Schaakles (Gerard vd Wouden) en snelschaak
10/12 Competitie
17/12 Kerstavond met prijzen

Oplossing stelling Rien Duine (zie 

pagina 8): na ...Lxf4, gxf4; Dxf4m, Tg3

wint Txc3!!!



10 jaar geleden, 17 januari 2008, over-
leed Bobby Fischer op IJsland. Reden
voor journalist Max Pam voor een bij-
drage in Het Parool van 1 augustus met
als titel Het roemloze einde van een duis-
ter genie. Pam haalt in het artikel herin-
neringen op aan de beroemde tweekamp
tegen de Rus Boris Spasski in 1972 in
Reykjavik en zijn levensjaren daarna. Ter
plaatse vindt hij weinig terug wat aan die
match en Fischer herinnert. Wel zijn graf
bij Laugardaelakirkja, een klein kerkje,
niet ver van Selfoss. Pam: ‘Achter een
hekje vind ik Bobby’s steen. Er staan wat
bloemetjes voor, die hun beste tijd heb-
ben gehad. Hier ligt iemand die de wereld
versteld deed staan en na zijn dood niet
meer opgemerkt wilde worden. Op de te-
rugweg rij ik nog even langs het Bobby
Fischer Center In Selfoss. Het ligt twee
hoog achter in een typisch IJsland huis;
een paar goedwillende IJslanders hebben
een klein Fischertentoonstellinkje ge-
maakt. Het bestaat vooral ui kopieën van
de schaakstukken en notatiebiljetten die
zijn gebruikt. De bureaustoel waarop hij
tegen Spasski schaakte, is verdwenen,
maar de stoel uit het boekenantiquariaat
Bókin te Reykjavik staat in een hoekje.
Daar zat Bobby vaak op tijdens zijn laat-
ste dagen. In die stoel las hij een tijd-
schrift of een schaakboek. Ik word
uitgenodigd om erop plaats te nemen,
maar dat weiger ik. Uit respect’ 

Herinneringen aan Fischer ook in NIC
2018/5.De 90 jarige Amerikaan Pal Benko
doet hierin verslag van gemiste kansen
tegen zijn vriend en rivaal voor wie hij veel
bewondering heeft. ‘Ik denk dat niemand
meer voor het schaken in Amerika heeft
betekend als Fischer. Zijn match om het
wereldkampioenschap in 1972 in Reykja-
vik werd door iedereen in de USA gevolgd
en schiep wereldwijde belangstelling.
Zelfs mensen die nog nooit van schaken
hadden gehoord volgden de match. Het
ledental van de Amerikaanse schaakbond
verdubbelde. Prijzen op toernooien verbe-
terden en sommige spelers  konden een
bescheiden bestaan opbouwen met het
geven van schaaklessen.’

De in Zuid-Londen opgegroeide Shreyas
Royal is pas 9 jaar en geldt nu al als een
van de grootste schaaktalenten ter we-
reld. Hij heeft Groot-Brittannië vertegen-
woordigd op internationale
jeugdtoernooien. Maar Groot-Brittannië
dreigde Shrez, zoals zijn bijnaam luidt,
kwijt te raken. Volgens de strenge Britse
immigratiewetten hadden de Royals in
september hun koffers moeten pakken
voor een terugkeer naar India, omdat de
verblijfsvergunning van Shreyas’ vader Ji-
tendra Singh – al zes jaar in Groot-Brit-
tannië werkzaam als IT’er - was verlopen.
Die vergunning kon alleen worden ver-
lengd als hij 120.000 Britse pond

(133.000 euro) of meer per jaar ver-
diende. Dat was niet zo. De Brits schaak-
bond was boos, omdat sommigen bewe-
ren dat schaken geen sport is. Want voor
‘echte sport’ worden wel regelmatig uit-
zonderingen gemaakt. Volgens de baas
van de Britse schaakbond, Dominic
Lawson, is de bureaucratie 'knettergek'
geworden als Shrez zou worden wegge-
stuurd. 
Parlementariers kwamen n actie en met
succes. Volgens minister Javid is
Shreyas ‘een van de meeste getalen-
teerde schakers van zijn generatie’.
Reden genoeg om voor Shrez en zijn fa-
milie een uitzondering te maken op de
strenge Britse immigratiewetten. Op last
van minister Javid krijgt hij nu alsnog een
nieuwe werkvergunning die vijf jaar geldig
is. (Bob van Huët, AD 11/12 augustus)

Hans Ree in het NRC (4/8) over het
grootmeestertoernooi in Biel met o.a. we-
reldkampioen Carlsen onder de deelne-
mers: ‘Aan het begin van het toernooi
was er een foto waarop je een handjevol
toeschouwers zag in een grote lege zaal.
Het was een droevig gezicht. Beseften de
schaakliefhebbers in Biel niet dat ze ge-
luksvogels waren? Ze konden de wereld-
kampioen zien spelen in een toptoernooi,
maar ze kwamen niet opdagen. Ze ble-
ven thuis en sloegen waarschijnlijk af en
toe een blik op hun telefoontje om te zien
hoe het er voor stond. Verwende gasten,
misschien doordat het al de 51ste afleve-
ring van het jaarlijkse schaakfestival in
Biel was. Ik snapte de thuisblijvers toch
wel. Het is een verschrikkelijke krachtsin-
spanning om een schaakpartij geconcen-
treerd te volgen, veel erger dan om er
een te spelen. De tijd kruipt voor de toe-
schouwer, voor de speler vliegt hij. Ik
nam me vroeger wel eens voor om een
partij om het wereldkampioenschap in het
theater waar het zich afspeelde van het
begin tot het eind te volgen. Ik zou dan
urenlang proberen te bedenken wat de
spelers dachten. Ik zou er misschien een
betere schaker door worden, misschien
zelfs een beter mens. Het lukte nooit. Ik
had wel het geduld om vijf uur achter el-
kaar te schaken, maar niet om een half
uur te kijken.’  

‘Witte lelie laatste hoop voor schaakver-
eniging Inter Nos’ aldus een bericht in het
AD van 22/8. De in 1906 opgerichte ver-
eniging dankt haar naam aan de daglelie
Hemerocallis InterNos’. Om de naamsbe-
kendheid te vergroten  begon voorzitter
Kees Jan Kraan, voormalig plantenkwe-
ker, drie jaar geleden met het kweken van
een  witte daglelie voor Internos. Eind au-
gustus tijdens de ledenvergadering wer-
den de leliebollen aan de nog 17
resterende leden uitgereikt. De hoop is
dat de naamsbekendheid leidt tot aanwas
en dat daarmee de club uit Boskoop van
de ondergang kan worden gered.  

‘Schakers azen na degradatie op eerher-
stel’ zo luidde de kop boven een artikel

van Pieter van der Laan in het AD
Groene Hart van 13/9. De Goudse scha-
kers degradeerden het afgelopen seizoen
van de 1e naar de 2e klasse van de lan-
delijke KNSB competitie. ‘We speelden
allemaal onder ons gebruikelijk niveau.
Geen idee hoe dat kwam, maar dat
kostte ons de kop. Dat moeten we recht
zetten’ volgens  Jan Evengroen  in het ar-
tikel. Omdat de teamgrootte nu weer te-
ruggaat naar 8 teamleden moeten Rob
Hoogland en Arjan van der Leij hun
plaats afstaan. Teamcaptain Peter Ypma
ziet een terugkeer wel zitten: ‘Onze groot-
ste concurrenten zijn De Wijker Toren en
DD. In tegenstelling tot ons verenigings-
beleid betalen deze clubs enkele sterke
spelers. Desondanks zijn wij op papier
sterker dan DD en slechts ietsje zwakker
dan De Wijker Toren’. Teamsamenstelling
dit seizoen: Peter Scheeren, Peter Ypma,
Wim Heemskerk, Ed Roering, Henk-Jan
Evengroen, Erik Hennink, Jan Evengroen
en Ben van Geffen. 
Maar nog geen week later, op 18/9
meldde het AD ‘Favoriet Messemaker
1847 stelt teleur bij opening’. De kampi-
oensaspiraties kregen al in de eerste
ronde een flinke knauw. De Goudse
schakers verloren in Leiden met 4½-3½
van outsider Oestgeest ’80. 

Wie goed had opgelet had hem zondag-
avond 9 september kunnen zien op de
Belgische tv zender Canvas, de docu-
mentaire Closing Gambiet  - 1978 Korch-
noi versus Karpov en the Kremlin van
Alan Byron. De toelichting op internet:
‘Nadat Bobby Fischer in 1972 Boris
Spasski versloeg op het WK schaken,
waren de Sovjets erop gebrand om de
titel te heroveren, en wel door de inzet
van Anatoli Karpov, een trouw lid van de
Communistische Partij. Fischer weigerde
zijn titel te verdedigen en dus won Kar-
pov. Zijn eerste titelverdediging was dan
weer tegen Viktor Kortsjnoj, een criticus
van het Sovjetregime en bekende overlo-
per sinds 1976. Terwijl de rivalen hun
strijd beslechten op het schaakbord,
woedt achter de schermen een psycholo-
gische oorlog met KGB-agenten, doods-
bedreigingen, gecodeerde yoghurt en
een vreemde sekte tegen wie een klacht
liep wegens moord.’ 

De komende WK-match staat officieel in
november in Londen gepland en tot die
tijd kijken we met argusogen naar de ver-
richtingen tussen de hoofdrolspelers
Magnus Carlsen, de kampioen, en Fabi-
ano Caruana, de uitdager. Eind augustus
liep een supertoernooi in St. Louis af
waarin traditiegetrouw de beste tien spe-
lers ter wereld worden uitgenodigd. En
voor deze zesde editie schoven ook Carl-
sen en Caruana weer aan.
Wellicht roept dat vragen op want
waarom zouden ze zich niet terugtrekken
in een trainingskamp voor optimale voor-
bereiding voor de belangrijkste krachtme-
ting? Het prijzenfonds in St. Louis is
300.000 dollar en de prijzenpot voor het
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WK is een miljoen euro. Het kan zijn dat
er nog een verborgen optie wordt onder-
zocht. De onderhandelingen met Londen
zijn gedaan door de inmiddels op non ac-
tief gestelde omstreden FIDE-voorzitter
Kirsan Iljumzjinov, heerser over de auto-
nome republiek Kalmukkië van de Russi-
sche Federatie. Dus wellicht dat St. Louis,
de residentie van Caruana, nog een over-
bod wil doen en op zo’n korte termijn
moeten dan in ieder geval de spelers op
één lijn zitten. (Hans Böhm, Telegraaf 1/9)

Is het eigenlijk leuk om tien van de sterk-
ste schakers ter wereld bij elkaar te stop-
pen en tegen elkaar te laten spelen?
Nou, het is gemakzuchtig, als je zo rijk
bent als de Amerikaanse miljardair Rex
Sinquefield of in het verleden Joop van
Oosterom. Ook in Wijk aan Zee is het
vaak gebeurd en het is natuurlijk ook echt
wel leuk. Maar het gebeurt de laatste
jaren wat te vaak, spelers onder de top
twintig krijgen weinig kans de elite te ont-
moeten. Het Sinquefield-toernooi dat de
afgelopen weken in Saint Louis werd ge-
speeld, was beslist geen reclame voor
deze formule.
Het toernooi werd gespeeld tussen tien
schakers die bij de eerste veertien op de
wereldranglijst staan. Natuurlijk werd er
zwaar gestreden, maar van de 45 partijen
eindigden er 37 in remise, oftewel 82 pro-
cent. Geen reden om van de remisedood
van het schaakspel te spreken, een oude
term, eerder moet het als een incident
worden gezien. Uit de top tien waren af-
wezig Ding Liren, Vladimir Kramnik en
Anish Giri. Onze landgenoot mag natuur-
lijk een lange neus trekken naar de spe-
lers. Hij werd zo vaak beschimpt om zijn
vele remises, maar zie hier, in een elite-
toernooi kan het gewoon heel moeilijk zijn
om van elkaar te winnen.
Levon Aronian, Magnus Carlsen en Fabi-
ano Caruana wonnen het toernooi met
twee overwinningen en zeven remises.
Maar liefst zes van de tien spelers bleven
ongeslagen. Dat is natuurlijk niet de be-
doeling van een toernooi. In de zevende
en achtste ronde eindigden alle partijen in
remise. In de negende ronde, toen meer
dan de helft van de spelers nog toernooi-
winnaar kon worden, werkte Aronian zich
alsnog naar de eerste plaats met een
spectaculaire overwinning op Grisjoek.
De WK-match tussen Carlsen en Caruana
in november gaat heel spannend worden.
Dat maakte dit toernooi weer eens duide-
lijk. (Johan Hut, HDC Media 1/9)

Met 185 deelnemende teams in de Open
sectie en 151 bij de Vrouwen is de Olym-
piade gigantisch. Hoe schril steekt daarbij
af, dat er maar 11 ronden gespeeld wor-
den! Veel te weinig om een ook maar
enigszins rechtvaardige eindstand te
creëren, zeker wanneer je clean Zwit-
serse indelingen hanteert (nr. 1 tegen
helft + 1, enz.) zodat je begint met enkele
‘opwarmrondjes’. Dat moet echt anders.
Speel 15 ronden Zwitsers of bedenk een
heel andere formule!

Ook is het jammer dat er om matchpunten
gespeeld wordt en niet om bordpunten,
wat veel meer strijd belooft. En de keuze
voor Batumi kan me ook niet bekoren.
(John van der Wiel, Schakers.info 2/10)

Carlsen ontbreekt op de Olympiade in
Batumi. Carlsen heeft gelijk. Caruana is
er wèl bij in Georgië. Ook hij heeft volko-
men gelijk! De aanstaande wereldtitel-
strijd, november in Londen, wordt een
gevaarlijke voor Carlsen. Hij lijkt dat te
beseffen. De verzadiging, het steeds
moeten verdedigen van je kroon, een te-
genstander die als ‘counterpuncher’ be-
reid is rustig af te wachten zonder zelf
veel kansen weg te geven: allemaal psy-
chologisch echt lastige dingen. Goede
voorbereiding zal essentieel zijn. Boven-
dien is de kans dat Noorwegen op de
Olympiade een medaille wint toch ver-
waarloosbaar. En Magnus heeft naar mij
geluisterd, toen ik hem vertelde over het
EK Landenteams 1999, ook in Batumi.
Het voortdurend uitvallen van de elektrici-
teit en warm water, soms zelfs van koud
water. Nu zal Georgië zeker een flinke
technologische en infra-structurele in-
haalslag gemaakt hebben, meldde ik
hem, binnen 200 jaar. En dan heb ik het
nog niet over die soeplepel, die mijn tong
er bijna afsneed!
Caruana is iemand die het liefst steeds zit
te spelen. Dus ook hij bewandelt het
juiste pad richting november. Zich maan-
denlang met zijn secondanten afzonde-
ren zou voor hem averechts werken.
Bovendien hebben de VS een Olympia-
detitel te verdedigen. (John van der Wiel,
Schakers.info 2/10)

Zowel bij de mannen als de vrouwen was
de eerste plaats bij de 43e Olympiade in
Batumi voor China. In een zinderende
wedstrijd slaagde het favoriete team van
de Verenigde Staten er in de laatste
ronde niet in om zijn directe tegenstander
China te verslaan. Na drie remises lag de
druk op de schouders van Nakamura
maar hij kreeg zijn opponent, Bu, Xi-
angzhi, niet omver. Door het gelijke spel,
bleef China (Ding Liren, Yu Yangyi, Wei
Yi, Bu Xiangzhi, Li Chao) op basis van
het Sonneborn-Bergersysteem zowel de
Verenigde Staten (Caruana, So, Naka-
mura, Sharkland, Robson) als Rusland
(Karjakin, Nepominachtchi, Kramnik, Vitu-
gov, Jakovenko). Wel opmerkelijk dat de
drie toplanden evenveel matchpunten
wisten te behalen en dat de medaillever-
deling op tiebreak tot stand gebracht
werd.
Ook bij de dames ging de titel dus naar
China. Daar kwamen twee ploegen bo-
venaan want Oekraïne versloeg in de
laatste ronde de Verenigde Staten met 3-
1. China sleepte een zwaar bevochten
gelijkspel uit het vuur tegen Rusland. Aan
het tweede bord had Aleksandra Gory-
achkina Shen Yang verslagen en toen
moest wereldkampioene Ju Wenjun haar
reputatie zien waar te maken tegen een
ex-wereldkampioene, Alexandra Koste-

niuk. Dat lukte waardoor ook de Chinese
dames op basis van het Sonneborn-Ber-
gersysteem de titel opeisten. (Schaak-
site.nl, 5/10)

China won alles op de olympiade. Goud
voor het team van de mannen en van de
vrouwen. Sinds 1986, toen de Sovjet-
Unie in Dubai alles won, was er niet zo’n
dubbele overwinning geweest. Verder
was de gouden medaille voor het beste
resultaat aan het eerste bord bij de man-
nen voor Ding Liren en bij de vrouwen
voor de wereldkampioene Ju Wenjun. Je
kunt het Chinese succes relativeren door
er op te wijzen dat door het wonderlijke
tiebreaksysteem hun overwinning afhing
van de uitslag in de laatste ronde tussen
Bangladesh en Panama. Als Panama had
gewonnen, was de Verenigde Staten win-
naar van de olympiade geworden. En bij
de vrouwen was het ook maar door een
mirakel in de laatste minuten dat niet Oe-
kraïne maar China won.
Maar toch. Bij de vrouwen won China al
zes keer de olympiade en bij de mannen
nu twee keer. Het WK voor landenteams,
dat in de oneven jaren wordt gehouden,
werd de laatste twee keer door China ge-
wonnen. Sinds 1991 is er bijna perma-
nent een Chinese vrouwenwereld-
kampioen en slechts af en toe kwam er
eventjes iemand uit een ander land tus-
sen. (Hans Ree, NRC 13/10)

Nederland (Giri, L’Ami, Tiviakov, Van
Wely, Jorden van Foreest) speelde geen
rol in de strijd om de medailles. De drie
topwedstrijden tegen China, de Ver-
enigde Staten en India gingen verloren.
In de slotronde bewees het team zichzelf
een slechte dienst. Een 2,5-1,5 nederlaag
tegen Mongolië leidde tot een diepe val in
het klassement naar de 40ste plaats.
Nooit eerder eindigde Nederland zo laag.
Wel was er een bronzen plak voor Giri
vanwege zijn prestatie aan het eerste
bord dat hem op een virtuele vijfde plaats
op de wereldranglijst bracht. 
De ondermaatse prestatie werd mede
veroorzaakt door het wegvallen van nati-
onaal kampioen Serge Tiviakov. Toen hij
halverwege het toernooi vernam dat in
zijn huis in Groningen was ingebroken,
keerde hij terug naar Nederland. Hij kon,
zoals Loek van Wely het uitdrukte, ‘zich
niet meer focussen’. Noodgedwongen
speelden de vier andere teamleden alle
resterende wedstrijden, wat de voorberei-
ding van de tegenstanders aanzienlijk
vereenvoudigde. (Ligterink, Volkskrant
5/10, Schaaksite.nl)

Ook bij schaakolympiade was voor een
aantal teams meedoen belangrijker dan
winnen. Zeker ruim 50 van de 336 deel-
nemende teams hadden een gemiddelde
rating lager dan De IJssel 1 en zelfs voor
het derde viertal van De IJssel (1302)
waren dat er nog 17. Schakers.info
meldde op 1 oktober al 13 partijen met
mat binnen 15 zetten. De kortste partij
werd gespeeld tussen de dames Joan

I J s s e l s c h a a k  1 2 0

19



Genota van de Republiek Palau (eilan-
dengroep in Oceanië) en Fatou Jabbie
van Gambia: 1.e4 c6, 2.Lc4 b6 3.Df3 g6
4.Dxf7# 

De Rus Arkadi Dvorkovitsj werd tijdens
de olympiade gekozen als nieuwe presi-
dent van de FIDE. Er waren drie kandida-
ten en op alle drie was het een en ander
aan te merken. De Griek Georgios Ma-
kropoulos was dertig jaar de adjudant van
de bizarre president Kirsan Iljoemzjinov.
In feite regelde Makropoulos alles. Toen
Iljoemzjinov door zijn connecties met de
Syrische president Assad op een sanctie-
lijst van het Amerikaanse ministerie van
financiën kwam, waardoor de Zwitserse
bankrekening van de FIDE werd geslo-
ten, dwong Makropoulos zijn meester om
zich terug te trekken. De Rus Arkadi
Dvorkovitsj kreeg de schaakliefde met de
paplepel mee, maar hij is vooral bekend
als politicus. Tussen 2012 en mei 2018
was hij vicepremier van Rusland. De En-
gelse grootmeester Nigel Short is een
flierefluiter die als schaakcolumnist iedere
maand dapper nieuwe vijanden maakte.
Hij had geen kans om president te wor-
den, maar had wel invloed. Woensdag
was de stemming. Short trok zich terug
en riep iedereen op om op Dvorkovitsj te
stemmen. De KNSB-afgevaardigde
stemde met zwaar gemoed op Makropou-
los, omdat hij een prominente Russische
politicus als leider van de wereldschaak-
bond het grotere kwaad vond. Dan kon je
eigenlijk al weten dat Dvorkovitsj zou win-
nen, want sinds 1982 stemt Nederland al-
tijd op de verliezende partij. Geen
schande in de moderne FIDE. De Krem-
linman Dvorkovitsj, ongetwijfeld de be-
kwaamste van de drie kandidaten, is dus
de nieuwe leider van de wereldschaak-
bond. Zijn schildknaap Short werd be-
loond met de functie van vicepresident.
(Hans Ree, NRC 6/10)

Wereldkampioen schaken Magnus Carl-
sen erkende ¬onlangs dat hij onder druk
staat nu zijn eerste plaats op de wereld-
ranglijst voor het eerst sinds 2011 in ge-
vaar is: ‘Ik zou graag een saai, politiek
correct antwoord geven, maar de waar-
heid is dat het me wel degelijk dwarszit.
¬Zeven jaar lang heb ik elke dag de lijst
aangevoerd. Het is onaangenaam dat Fa-
biano Caruana me nu op de hielen zit.’
Het Skype-interview vond plaats ¬tijdens
de Olympiade, waar de sterk spelende
WK-uitdager Caruana zijn achterstand op
de afwezige Carlsen verkleinde tot 7 ra-
tingpunten. Twee ¬weken later is dit
gaatje geslonken tot 2,4 punt na een niet
bijster indrukwekkend optreden van Carl-
sen in het toernooi om de Europa Cup
voor clubteams. In de aanstaande twee-
kamp van de Noor en de Amerikaanse-
Italiaan zal naast de wereldtitel ook de
eerste plaats op de ranglijst op het spel
staan. (Ligterink, Volkskrant, 19/10)

laatste nieuws rsb-competitie

Op de valreep nog de uitslagen van de laatste RSB-competitiewedstrij-
den. De IJssel 1 won op 29 oktober ook de tweede wedstrijd. Dordrecht 3
werd in Moordrecht met 5½-2½ geklopt. Winst was er voor Henk-Jan
Evengroen, Jan Evengroen, Frank Visser, Justin Jacobse en Frank van
de Pavoordt. Léon Jacobse speelde remise en Hans Lodeweges en Ad
de Veld verloren hun partij.
De IJssel V2 speelde op dezelfde datum met 2-2 gelijk in de eerste vier-
talwedstrijd in en tegen Maassluis. Winst was er hier voor Gerard van der
Wouden en Sjaak in ’t Veld en verlies voor Judie van Eck en Wouter
Schmahl.
Een uitgebreid verslag van deze wedstrijden volgt in IJsselschaak 121.  
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