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van de redactie
In de sportjaaroverzichten aan het eind
van 2018 nauwelijks of geen aandacht
voor schaken. Wel in dit nummer van
IJsselschaak met traditiegetrouw in vogelvlucht de schaakhoogtepunten op
wereld-, nationaal-, regionaal- en clubniveau van het afgelopen jaar. Een
hoogtepunt was ongetwijfeld de tweekamp om de wereldtitel. In een extra
uit de media hiervoor ruime aandacht.
Flitsen uit persberichten van voor en
tijdens de match. Wat verwachtten en
vonden de schaakjournalisten ervan?
Veel ruimte is ingeruimd voor verslagen van de teamwedstrijden voor de
RSB competitie. Aansprekende resultaten met name bij de achttallen vooral
dankzij de terugkeer van de Evengroenen. Of dat ook het geval is nu in het
nieuwe jaar de broers Jacobse niet
meer beschikbaar zijn, zal moeten
worden afgewacht. Ook bij de viertallen een veelbelovende start met kansen op ereplaatsen. Dat goede
resultaat is er nu al in de bekercompetitie waar de kwartfinale inmiddels is

bereikt en dat was lang geleden. Een
koning die werd ‘geslagen’ zorgde voor
wat ophef en dus aandacht voor de
gewijzigde spelregels.
Het eerste toernooi is achter de rug.
Leden, oud-leden en gasten - enkele
zelfs van ver -, sloten het jaar af met
het invitatietoernooi. De deelnemers
kregen eieren voor hun geld, aldus het
verslag. Inmiddels ging ook het toernooi om de Zilveren Dame van start.
Tevergeefs zal worden gezocht naar
de rapportage, dat kon er in dit nummer niet meer bij. Dat was wel het
geval met de eerste schermutselingen
om de K.O.-beker.
De clubcompetitie is halfweg maar wie
de opvolger van de op dit moment nog
op kop staande clubkampioen wordt is
nog lang niet duidelijk. Gezien het
overvolle programma komen sommigen nauwelijks aan deelname toe. Het
verslag signaleert vijf titelkandidaten.
Al helemaal afgerond is de rapidcompetitie met een winnaar die op vele
fronten in de slag is. Voor het eerst

voor hem een titel bij De IJssel.
Het jeugdschaak zou wel wat meer belangstellenden kunnen gebruiken. Helpende handen zijn er voldoende. Voor
de heersende jeugdkampioen is er
weinig concurrentie, zo blijkt.
Wederom is er een bijdrage uit het verleden. Ditmaal uit het oprichtingsjaar
van De IJssel. De eerste beker van
een later prominent lid.
Zonder de mediaberichten over de wk
tweekamp is de rubriek uit de media
beperkter van omvang. Aandacht is er
voor een nieuwe juniorenwereldkampioen met ambities, het wereldrecord
partijen zonder nederlaag, het andere
wk, een rebelse winnaar van het wk
rapid en wat is sport en hoort schaken
daarbij?
De redactie wenst alle lezers naast
een vreugdevol nieuw schaakjaar veel
leesplezier met dit nummer of de kleureneditie op de website. IJsselschaak
122 zal naar verwachting in april verschijnen. Bijdragen hiervoor zijn als altijd van harte welkom.

jaar, geen WK of EK bij het voetbal
of Olympisch spelen wel een WK
voetbal bij de dames in juni. Het
schaakjaar begint in Nederland
traditioneel in Wijk aan Zee, Aad
van de Meer speelde de weekvierkamp, Menno van Dijk de tienkamp en zelf speelde ik de

weekendvierkamp mee. Een toernooi met een prachtige traditie ook
interessant om gewoon eens te kijken. Deze quote, van de Deense
grootmeester Bent Larsen (19352010), hangt met koeienletters in
sporthal “De Moriaan”, al decennia speellocatie van het toernooi:

van de voorzitter
Het seizoen is inmiddels halverwege, bij de RSB-wedstrijden
staan we er goed op. Bij de huishoudelijke competitie moet de
echte strijd nog op gang komen,
wie Léon Jacobse gaat opvolgen
blijft dus nog even afwachten. Bij
de grote sporten geen bijzonder

“Normal people have to see Napels before they die…..
not a Chess Grandmaster he had to win Wijk aan Zee first’’
Bestuur en commissie top12 gaan
binnenkort weer beginnen met de
voorbereidingen van ons top12-

toernooi, hopelijk heeft u de datum
ook in uw agenda “zaterdag
18 mei” mogelijk als deelnemer of
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als bezoeker natuurlijk.
Ik wens een ieder fijne tweede
seizoenshelft toe.
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het schaakjaar 2018 in vogelvlucht
Het hoogtepunt van dit schaakjaar was
internationaal natuurlijk de WK-match
waarin wereldkampioen Carlsen met
succes zijn titel verdedigde tegen
Caruana met een 3-0 winst in de tiebreak na een 6-6 eindstand. De weToernooien
gesloten toernooien
Stavanger (9)
St. Louis (10)
Berlijn (8) kand
Shamkir (10)
Shenzhen (6)
Wijk aan Zee (14)
Biel (6)
Baden-Baden (10)
Dortmund (8)
Open toernooien
Reykjavik (248)
Gibraltar (275)
Douglas (165)

reldkampioen en zijn uitdager waren
ook succesvol in de grote toernooien.
Caruana won uiteraard het kandidatentoernooi in Berlijn en daarnaast nog
twee toernooien. Carlsen won er drie
en werd daarnaast ook nog viermaal

rating
gem.

1

2

3

2791
2788
2786
2768
2756
2750
2740
2736
2720

Caruana
Aronian
Caruana
Calrsen
Vachier-Lagrave
Calrsen
Mamedyarov
Caruana
Nepomniachtchi

Calrsen
Carlsen
Mamedyarov
Ding Liren
Giri
Giri
Calrsen
Carlsen
Giri

Baskaran
Aronian
Wojtaszek

Lagarde
Yilmaz
Vachier-Lagrave Nakamura
Naiditsch
Kramnik
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Nakamura
Caruana
Karjakin
Karjakin
Ding Liren
Kramnik
Vachier-Lagrave
Aronian
Kovalev

tweede. Met drie tweede plaatsen,
waarvan in Wijk aan Zee na een
tie-break zorgde Giri voor Nederlands
succes. Hieronder een overzicht van
de belangrijkste toernooien.
5

6

Anand
Mamedyarov
Ding Liren
Radjabov
Yangyi
Mamedyarov
Svidler
Vitiugov
Duda

So
Vachier-Lagrave
Kramnik
Mamedyarov
Vitiugov
Anand
Navara
Vachier-Lagrave
Meier

Aronian
Anand
Grischuk
Wojtaszek
Wojtaszek
So
Georgiadis
Blübaum
Kramnik

Perelshteyn
Rapport
Grischuk

L'Ami
Vitiugov
Nakamura

Eljanov
Adams
Hao

(tussen haakjes het aantal deelnemers)

Naast de toptoernooien is er een toenemend aantal toernooien met de
combinatie rapid- en snelschaak. De
belangrijkste hiervan waren de toernooien voor de Grand Chess Tour, het
(financieel) smakelijk extraatje voor de
wereldtoppers, in Parijs, Leuven en St
Louis. Daartoe behoorde ook het toernooi in St Louis, klassiek schaak, het
enige toernooi waarin Carlsen van de
partij was. De vier hoogst geklasseerde deelnemers, Aronian, Caruana,
Nakamura en Vachier-Lagrave plaatsten zich voor de finale in Londen die
werd gewonnen door Nakamura.
Aan het eind van het jaar werd er in St
Petersburg (Rusland) ook gestreden
om de wk titels rapid- en snelschaak.
Hier nam de Rus Danil Dubov de
rapidtitel over van Anand. Bij het snelschaak prolongeerde Carlsen zijn titel.
Dat deed ook Wenjun Ju uit China bij
het rapid voor vrouwen. De snelschaaktitel ging hier ditmaal naar
Katharyne Lahno uit Rusland
Net als bij de mannen stond ook bij de
vrouwen de wereldtitel op het spel. De
Chinese Tan Zhongyi prolongeerde
haar wk titel niet. Die bleef wel in Chinese handen, Wenjun Ju won de tweekamp met 5½-4½. Een paar maanden
later verdedigde zij haar titel met succes. In de finale van het k.o. toernooi
werd Katharyne Lahno uit Rusland in
de tie-break verslagen.
Saric uit Kroatie veroverde in Batumi
(Georgie) de EK titel. Wojtaszek uit

Polen werd tweede en de Rus Sjugirov
derde en bij de vrouwen waren de eerste plaatsen voor Gunina (Rusland),
Dzagnidze (Georgie) en Ushanina
(Oekraine)..
Bij de toppers van de toekomst, wk
junioren onder de 20, in Turkije ging de
titel bij de jongens naar Parham
Maghsoodloo uit Iran. Bij de meisjes
was de Russische Aleksandra Maltsevskaya hier de beste.
De landenteams kwamen in actie op
de Olympiade in Batumi waar China
voor de USA en Rusland de winst afsnoepte. Ook bij de vrouwen ging de
eerste plaats naar China voor
Oekraïne en Georgië.
Vanwege de Olympiade geen wk voor
landenteams dit jaar. Wel de Europacup voor clubteams. Die werd een
prooi voor Mednyi Vsadnik St.Petersburg uit Rusland met als spelers Svidler, Vitiugov, Fedoseev, Matlakov,
Rodshtein, Alekseenko en Goganov.
Tijdens de Olympiade In Batumi werd
ook een nieuwe FIDE president gekozen, in de plaats van de omstreden
Iljoemzjinov werd dit nu de Rus Arkadi
Dvorkovitsj.
De top 10 van de FIDE ratinglijst per 11-2019 met tussen haakjes de posities
begin 2018: 1. Carlsen 2835 (1), 2.
Caruana 2827 (2), 3. Mamedyarov
2817 (3 ), 4. Ding Liren 2813 (9), 5.
Giri 2783 (15), 6. Vachier-Lagrave
2779 (5), 7. Kramnik 2777 (7), 8.
Anand 2773 (11), 9. Grischuk 2771
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(12), 10. Aronian 2797 (4). Verdwenen
uit de top 10: So (6), Nakamura (8) en
Svidler (10).
In Nederland werd Sergey Tiviakov
nationaal kampioen met anderhalve
punt voorsprong op Erwin L’Ami die op
basis van SB score tweede werd. Ook
de nummers 3 t/m 5, Jorden van Foreest, Erik van den Doel en Ivan Sokolov scoorden 4 punten. Titelverdediger
Loek van Wely kwam er met een zevende en voorlaatste plaats niet aan te
pas. Giri was ook ditmaal niet van de
partij. Bij de vrouwen zegevierde oudgediende Zhaoqin Peng.
De rapidtitel ging naar Ivan Sokolov.
Titelverdediger Jorden van Foreest
eindigde als tweede. Bij de vrouwen
prolongeerde Anne Haast opnieuw
haar rapidtitel. Bij het internetschaak
won Loek van Wely van Jan Smeets
en prolongeerde daarmee zijn nationale titel. Wiggert Pols uit Krimpen a/d
IJssel werd verrassend kampioen bij
de A-jeugd en Robin Duson uit Hoorn
werd bij de meisjes zowel kampioene
bij A- als B-jeugd.
.Bij de Nederlandse toernooien een
tweede plaats voor Giri, na tie-break,
in het door Carlsen gewonnen Tata
Steel toernooi in Wijk aan Zee. Van
Wely eindigde net als vorig jaar als
nummer laatst. In de door Gurjathi uit
India gewonnen B-groep was Jorden
van Foreest met een vijfde plaats de
beste Nederlander.
Winnaars bij de andere belangrijke
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toernooien waren Ottomar Ladva uit
Estland van het Schaakfestival Groningen, die Liam Vrolijk op basis van
weerstandspunten net voor bleef.
Voorts Erwin l´ Amii van het NK Open,
Sandro Mareco (Argentinie) van het
Hogeschool Zeeland toernooi in Vlissingen, Bassem Amin (Egypte) van
het Hoogeveen Open en Roeland
Pruijsers van het twaalfde Leiden
Chess Tournament.
Internationale successen waren er met
name voor Giri. Hij werd tweede in
Dortmund en Shenzhen (China). Geen
hoofdrol voor de Nederlanders op het
EK in Batumi Minsk (Wit-Rusland). Met
een 18e plaats kwalificeerde Benjamin Bok zich voor deelname aan de
World Cup 2019.
Bij het WK voor junioren in Gebze
(Turkije) was Nederland met twee
deelnemers van de partij. Titelkandidaat Jorden van Foreest werd 13e en
Robby Keslishvili 99e. De beste resultaten bij het WK jeugd in Griekenland
waren voor Lucas van Foreest met
een 19e plaats bij de groep tot 18 jaar
en Liam Vrolijk met een 29e plaats bij
de groep tot 16 jaar. Robin Duson
werd 44e bij de meisjes tot 16 jaar. Bij
het EK in Riga eindigden Max Warmerdam en Robby Keslishvili als 12e en
13e . Een 17e plaats was er voor
Machteld van Foreest bij de meisjes
tot 12 jaar.
Op de Olympiade in Batumi stelde Nederland teleur met een 40e plaats bij
de mannen en een 26e plaats bij de
vrouwen.
LSG Intelli Magic uit Leiden veroverde
de landstitel bij de clubteams maar dolf
in de finale om de KNSB beker het onderspit tegen MuConsult Apeldoorn.
Met ingang van de competitie 2018/19
werd de KNSB competitie losgekoppeld van de regionale competities. Dit
leidde tot een toename van 207 teams.
De competitie werd uitgebreid van 3
naar 6 klassen.
Eddy Sibbing, de directeur van het
Max Euwe centrum, werd de nieuwe
bezitter van de Max Euwering. Er werd
geen Schaker van het jaar gekozen.
Wel een Talent van het jaar, dat werd
Liam Vrolijk. De Verenigingsprijs was

voor HSG Hilversum. Die prijzen betroffen het voorgaande jaar, 2017 dus.
De top tien van de KNSB ratinglijst per
1-11-2017 (Nederlandse nationaliteit)
met tussen haakjes de posities per 111-2018: 1. Giri 2777 (1), 2. Van Kampen 2653 (3), 3. Bok 2640 (6), 4. L’Ami
2638 (5), 5. Van Wely 2635 (2), 6. Van
Foreest 2620 (4), 7. Van den Doel
2615 (11), 8. Stellwagen 2601 (7), 9.
Tiviakov 2600 (10). 10. Smeets 2597
(8). Verdwenen uit de top 10 Sokolov
2596 (9),
In de top 100 van de FIDE ranglijst
waren Giri (5e) en Van Kampen (92e)
eind 2018 de enige Nederlanders.
Bij de RSB ging de kampioenstitel
2018/19 naar Ricardo Klepke van Spijkenisse. Hij was de nummer twee en
het hoogst geëindigde RSB lid in het
eerste RSB Open dat de plaats heeft
ingenomen van het Persoonlijk Kampioenschap. Het toernooi werd gewonnen door Liam Vrolijk die speelt voor
de Kenhemmer Combinatie.
De overige titels betreffen nog het seizoen 2017/18. De kampioenstitel A
jeugd ging naar William Gijsen van
Sliedrecht, de clubtitel bij de achttallen
naar Overschie 1, de titels voor de
viertallen 1e divisie naar Spijkenisse
V1 en V2 en Dordrecht V1 en voor de
2e divisie naar Charlois Europoort V2,
RSR Ivoren Toren V2, en Spijkenisse
V5 en de RSB beker tenslotte ging
naar De Willige Dame. De jeugdclubkampioenschappen (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 KlimOp uit Capelle aan de IJssel. Zij wonnen zowel het jeugdclubkampioenschap in de AB-, C-, als D-categorie.
Bij de E-categorie zegevierden RSR
Ivoren Toren. Ook de Groene Hart Cup
was dit jaar weer voor de Klim-Op.
Het ledenaantal bedroeg per 1 augustus 2017 1085 seniorleden en 549
jeugdleden. Een daling van ongeveer
1% in vergelijk met vorig jaar
(1134/517).
Bij De IJssel, in september 55 jaar
oud geworden, was 2018 het jaar van
Léon Jacobse. Hij won de clubtitel, de
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rapidtitel en de ko-beker. Daarnaast
ontving hij een oorkonde ter gelegenheid van zijn 100e RSB-wedstrijd voor
De IJssel. Een mooie afsluiting van
zijn schaakcarrière bij De IJssel nu hij
vanaf eind 2018 voor zijn werk grotendeels in Hamburg vertoeft.
Op het podium van het Panc Vink Top
12 toernooi dezelfde personen als in
2017 alleen in een andere volgorde.
Nu werd Henk-Jan Evengroen nummer één, Jan Evengroen tweede en
Léon Jacobse derde. Bij de runners-up
ging de eerste plaats naar Gerard van
der Wouden. Evenals vorig jaar was
Henk-Jan Evengroen de sterkste in het
toernooi om De Zilveren Dame. De
Hoekveldtrofee werd een prooi voor
Aad van der Meer. Nummer een op het
invitatietoernooi aan het eind van 2018
was het team bestaande uit Bernard
Evengroen, Rien Duine, Mick van den
Berg en Peter Morgenrood. Het doorgeefschaak, voor de derde maal op
het programma, werd gewonnen door
het duo Léon Jacobse/Wouter Schmahl.
Eind 2018 pakte Wim Mulder de rapidtitel 2018/19.
Het eerste team van De IJssel handhaafde de positie in de 1e klasse en
voor het vorig jaar naar de tweede
klasse gepromoveerde tweede team
werd het een heen en weer. In het
RSB bekertoernooi 2017/18 sneuvelde
het viertal van De IJssel in de eerste
ronde tegen het team van streekgenoot Moerkapelle. In de bekerstrijd
2018/19 gaat het beter en werd eind
2018 de kwartfinale bereikt.
Het jeugdschaak startte nog met Casper de Pijper aan het roer. Vanwege
gezondheidsproblemen moest hij afhaken en ging de leiding over naar Frank
van de Pavoordt. Naast de lessen ook
weer een jeugdcompetitie. Winnaar en
jeugdkampioen 2017/18 werd opnieuw
Nick McPherson. Casper de Pijper
was ook dit jaar nog actief betrokken
bij het schoolschaak. Hiervoor werd de
financiële steun van de gemeente
Zuidplas gecontinueerd.
Wisseling van de wacht was er ook bij
het bestuur waar Rien Duine de plaats
innam van Léon Jacobse. (Aad)
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jaarprogramma de ijssel 2019
21/1
28/1
1/2
4/2
11/2
15/2
18/2
22/2
25/2*
4/3
11/3
14/3
18/3
25/3
29/3
1/4
5/4
8/4
12/4
15/4
24/4
29/4**
6/5
13/5
18/5
20/5
27/5
3/6
12/6
17/6
24/6

vr
vr
vr

do
vr
vr
vr
wo

za

wo

HH-16+2e ronde KO-beker
HH-17
CSV 4 - De IJssel 2
ZD 2
De IJssel V2-PASCAL V2+HH-18 + Barendr/IJ'monde 1 - De IJssel 1
RSR Ivoren Toren V3-De IJssel V3
De IJssel 2 - Moerkapelle 2 + HH-19
Charlois Europoort V2-De IJssel V1
ZD3
De IJssel V1-Spijkenisse V1+De IJssel V3-Moerkapelle V1+HH-20
De IJssel 1 - HZP Schiedam 1 + HH-21
WSV V1-De IJssel V2
HH-22 + Messemaker 1847 2 - De IJssel 2
HH-23 + kwartfinale KO-beker
RSR Ivoren Toren V2-De IJssel V3
ZD 4
Overschie 2 - De IJssel 1
De IJssel 2 - HI Ambacht 2 + HH-24
Charlois Europoort V1-De IJssel V1
De IJssel V3-Dordrecht V3+HH-25
ZD 5
HH-26 + halve finale KO-beker
De IJssel V2-Hendrik Ido Ambacht V1+HH-27
De IJssel V1-Dordrecht V1+HH-28
Panc Vink Zuidplas T12 toernooi
De IJssel V3-Charlois Europoort V3+HH-29
ZD 6
Doorgeefschaak
HH-30 + finale KO-beker
HH-31
Ledenvergadering + snelschaak

*voorjaarsvakantie, ** mei vakantie, HH: 16 t/m 23 3e periode, 24 t/m 31 4e periode.
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met een vleugje nostalgie...
Doordat ze bij schaakvereniging De
IJssel wat kwistig waren met bekers,
heb ik in mijn schaakleven heel wat
bekers gezien. De één nog fraaier dan
de andere. Ik heb ze lange tijd bewaard maar m’n laatste verhuizing
hebben de meesten niet overleefd. Ik
heb er nog een paar. De oudste heeft
een klein formaat en is niet afkomstig
van De IJssel maar zorgt er nog altijd
voor dat ik mij het desbetreffende toernooi herinner.
Ik was 17 jaar toen ik hem kreeg. Het
was het schoolschaaktoernooi van
1963. Ik was één van de deelnemers
namens het Christelijk Lyceum. Hoewel ik de school vertegenwoordigde
die in die jaren vaak de titel veroverde,
voelde ik me toen echt niet kansrijk. Ik
kon best een aardig partijtje schaken
en ging ook in die tijd al met mijn vader
mee naar schaakclub Messemaker
maar ik was toch vooral een huisschaker en dacht niet dat ik veel kwaliteit in
huis had. Maar m’n kansen stegen wel
omdat de sterkste schaker van het
Christelijk Lyceum geen deelnemer
aan het schoolschaaktoernooi was.

Dat was Danny Hortensius ( ja, de
broer van Ton die nog steeds bij Messemaker speelt). Danny was echter
ook een sterke dammer en had besloten om dat jaar deel te nemen aan het
schooldamtoernooi dat tegelijkertijd
werd gespeeld.
Van de wedstrijden in het toernooi herinner ik me niet veel maar ik weet nog
wel dat ik in een partij tegen een voor
de rest kansloze schaker m’n kansen
bijna verspeelde toen ik al vroeg in de
partij de dame weggaf. Gedachtig m’n
latere motto ‘er komt altijd een 2e
kans’, gaf ik echter niet op maar
speelde gewoon door. En het lukte ook
nog. Hoe weet ik niet meer maar tenslotte won ik de partij. Daardoor bleef
ik in de kop van de ranglijst meedraaien en eindigde uiteindelijk op de
1e plek En daarmee werd ik de schoolschaakkampioen van 1963. Ik kreeg
een grote wisselbeker mee naar huis
en een kleintje om me eraan te herinneren.
En dat doet het bekertje nog steeds.
(Mick)

Uit het archief van de secretaris dit
knipseltje uit de Goudsche Courant
van destijds dat meldde dat W. v.d.
Berg (Mick was toen nog Wim) aan
kop ging bij de finale om het schoolschaakkampioenschap.

léon jacobse cum laude gepromoveerd

Op 29 november is Léon Jacobse in Leiden
cum laude gepromoveerd op het proefschrift
"Platinum Elecrtrochemistry trough a
magnifying glass".
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wim mulder rapidschaakkampioen
De rapidcompetitie telde dit seizoen
maar twee speelronden. Eén ronde
niet kunnen meespelen betekent in dat
geval dat je kansloos bent voor de eerste plaats. Dat overkwam drie deelnemers die na de eerste ronde tot de
titelkandidaten behoorden. Justin Jacobse had graag voor zijn vertrek naar
de USA zijn lidmaatschap bij De IJssel
willen afsluiten met een rapidkampioenschap. Vanwege een congres in
Londen kon hij niet aanwezig zijn. Zijn
broer Léon vertoeft inmiddels grotendeels in Hamburg en ook Frank Visser
was verhinderd. Zij moesten het doen
met de afwezigheidspremie van tien
punten.
Gezien hun resultaten in de eerste
speelronde behoorden Neal Twigt met
21 punten en Wim Mulder en Wouter
Schmahl met elk 17 punten daardoor
tot de grootste kanshebbers. Dat veranderde snel. Neal kon ditmaal niet op
tegen de andere kanshebbers en won

enige nederlaag. En Ad was de enige
die Sjaak op een nederlaag trakteerde.
Met nog één partij te gaan had Wim
twee punten voorsprong op Ad en
Sjaak en drie op zijn laatste tegenstander Frank van de Pavoordt. Bij winst
was Wim zeker van de titel, zo niet,
dan was de eerste plaats voor Ad en/of
Sjaak bij winst van hun laatste partij.
Dat laatste gebeurde niet, Frank leed
zijn enige nederlaag en Wim was doordoor de rapidkampioen 2018/19.
Gezien de tanende belangstelling was
dit seizoen de opzet gewijzigd. Het is
geen succes geworden. Van de 23
competitiedeelnemers waren er maar
10 in beide ronden van de partij, 8
speelden één ronde mee en 5 deden
er in het geheel niet mee. Verhindering
blijkt een (te) grote handicap. Bezien
moet worden In hoeverre kwalificatie
voor de invitatiegroep voor het Panc
Vink Top 12 toernooi in deze opzet nog
gerechtvaardigd is. (Aad)

alleen van Wouter. Ook voor Wouter
bleef het bij eenmaal winst. Wim dolf in
zijn eerste partij het onderspit tegen
Sjaak in ’t Veld, maar bleef daarna
goed bij de les. Hij bezorgde ook de
goed op dreef zijnde Ad de Veld zijn
onderlinge resultaten ronde 2
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nog honderd procent voor de ijssel 2
In het kielzog van De IJssel 1
eveneens prima resultaten voor De
IJssel 2. Na winst in de tweede en
derde ronde deelt het team nu de koppositie met Moerkapelle 2 en Messemaker 1847 2.

winst tegen sliedrecht 4 geen
probleem
Sliedrecht 4, de tegenstander van De
IJssel 2 in de eerste thuiswedstrijd op

5 november is de nummer vier van de
aan de RSB-competitie deelnemende
teams van Sliedrecht in de RSB-competitie. Daarnaast spelen er ook nog
twee teams in de KNSB-competitie. De
eerste wedstrijd hadden zij, spelend
met een gemiddelde rating van 1155,
met ½-7½ verloren. Reden voor de
teamleider van De IJssel om niet voor
de sterkste opstelling te kiezen. Léon
Jacobse speelde niet mee en Rien
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Duine was non-playing captain. De tegenstanders traden evenwel aan met
vier andere spelers achter de borden
waaronder, om het team vol te krijgen,
een speler uit een KNSB-team. Een
mogelijkheid die nog tot verrassende
opstellingen kan leiden bij clubs met
KNSB-deelname.
Desondanks was er al vrij vroeg in de
wedstrijd op veel borden een plus voor
De IJssel te zien. Alleen bij Frank en
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Leen was het redelijk in evenwicht.
Aad (vdM) zorgde voor het eerste
punt. Zijn zenuwachtige tegenstander,
die zijn eerste RSB-wedstrijd ooit
speelde, werd weggespeeld. Met toren
en dame werd de zwarte koning midden op het bord matgezet. De 2-0
kwam voor rekening van Gerard. In
een scherp opgezette partij walste ook
hij over zijn tegenstander heen. Na
torenwinst was er geen houden meer
aan. Menno deed daar niet voor onder.
Ook hij gaf rustig een kwaliteit voor allerlei dreigingen en een niet te stuiten
aanval: 3-0. Sjaak wilde niet achterblijven. In fors tempo wist hij een vrijpion
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goede zetten. Remise werd meermalen geweigerd, maar toen ook zijn
enige aanvalskans via een open lijn
werd geblokkeerd was dat toch het logische resultaat. Frans was al vroeg
een volle toren voorgekomen. Daarna
liet hij toe dat de stelling werd dichtgeschoven en kon hij met dat voordeel
niet zo veel, zeker niet toen ook de
slinkende bedenktijd nog een rol ging
spelen. Zijn remiseaanbod zorgde voor
de eindstand van 6-2. Een prima overwinning van een sterk tweede team.
(Rien/Aad)
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Sliedrecht 4
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Mike Boom

1234
1423
1936
1221
1614
1078

½
1
0
1
½
1
1
1

-

½
0
1
0
½
0
0
0

-

nipte winst tegen overschie 3

in het eindspel met elk naast pionnen
nog een dame en toren op het bord
geen winstkansen en werd tot remise
besloten. Een mooi resultaat was er
voor invaller Wouter bij zijn debuut bij
achttallen. Hij maakte een paar pionnen buit en haalde vervolgens knap de
winst binnen, 2½-½. Minder goed verging het Leen. Hij kreeg in het centrum
een muur van witte pionnen tegenover
zich. Toen hij terugcounterde kwam
zijn dame in de knel en viel een paard.
Aan verlies viel niet meer te ontkomen,
2½-1½. Dat werd 3-2 na remise bij
Sjaak. Een mooie vrijpion in het centrum bood perspectief en dus werd het
remiseaanbod aanvankelijk geweigerd.
Het lukte echter niet de verdediging te
slechten. Aan bord één maakte Peter,
als invaller, zijn rentree bij de achttallen. Zijn laatste achttallenwedstrijd was
in 2001. Ongetwijfeld anticiperend op
een mogelijk optreden van Léon Ja-

Tegenstander op vrijdag 30 november
was Overschie 3, net als De IJssel 2
op dat moment nog zonder puntverlies. Bij De IJssel 2 waren Aad van den
Berg -vierde zijn 79e verjaardag-,
Frans Dubois en Gerard van der Wouden verhinderd. Dat leidde tot invalbeurten voor Peter Morgenrood en
Wouter Schmahl. Ondanks dat leek
vooraf, gezien de gemiddelde rating,
een goed resultaat zeker mogelijk.
Dat was het na een uur speeltijd nog
steeds. Goede stellingen voor Frank
en Aad, wat minder goed bij Leen en
Rien en bij de rest min of meer in
evenwicht. De goede stelling bij Aad
resulteerde al snel in succes. Hij kwam
een stuk voor, speelde het verder goed
uit en om kwart over 9 konden de stukken in de doos en kon hij huiswaarts.
Vervolgens remise bij Menno. Ondanks een (dubbel)pion voor waren er
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te creëren en gesteund door toren en
loper (tegen toren en paard) wist hij
die naar de overkant te krijgen en via
een torenoffer te laten promoveren. De
enige nederlaag volgde daarna. Frank
trof de invaller uit de KNSB-competitie
als tegenstander. Hij had uit de opening een pluspion, maar een iets
slechtere positie van zijn stukken deed
hem de das om: 4-1. Aad (vd B) stond
toen al een poosje een dame tegen
een stuk voor. Hij schoof rustig de partij uit en zorgde voor de teamwinst: 51. Leen deed verwoede pogingen de
verdediging van zijn tegenstander te
slopen, maar die vond steeds de

cobse zat de speler met de laagste rating bij Overschie aan het eerste bord.
Kansen dus voor Peter. Die kreeg optisch wel de betere stelling maar een
duidelijke plus was er niet. Ook hij accepteerde remise, 3½-2½. Nog een
punt nodig voor de overwinning derhalve. Die punt kwam niet van Rien.
Een in de opening opgelopen pion
achterstand kon worden goed gemaakt
door ruil van toren voor twee lichte
stukken. Na een blunder met verlies
van een paard was het echter over.
Resteerde nog de partij van Frank. De
goede opening had een goed vervolg
gekregen. Hij veroverde een kwaliteit
en kreeg met sterk spel vat op nog een
stuk. Dat werd bekwaam uitgespeeld.
Eindstand 3½ - 4½. Een goede overwinning, maar het had beter gekund,
aldus teamleider Rien. (Rien)
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- De IJssel 2
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3½
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stand in de 3e klasse C
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Moerkapelle 2
De IJssel 2
Messemaker 1847 2
Overschie 3
H.I. Ambacht 2
SOF/DZP 2
CSV 4
Sliedrecht 4
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strijd om ko-beker van start met veel
gelijkwaardige duels
De tiende editie om de KO-beker ging
van start met 22 deelnemers. Zonder
titelverdediger Léon Jacobse, die vanwege zijn werk in Hamburg vertoefd en
niet van de partij kon zijn.
De loting voor de eerste ronde van de
KO-beker had een flink aantal gelijkwaardige duels opgeleverd. Ondanks
dat toch heel wat vlotte overwinningen
cq nederlagen. Het snelst ging het bij
Mick van den Berg die zich pardoes
mat liet zetten door Ad de Veld en bij
een door hoofdpijn geplaagde Frans
Dubois die werd uitgeteld door Wouter
Schmahl. Een fors ratingverschil was
er bij Crelis Molenaar tegen Peter Morgenrood en ook hier kostte het de
sterkste niet veel moeite. Ook bij verschillende andere duels met minder
sterkte verschil ging het echter snel.
Frank Visser troefde Wim Mulder ge-

makkelijk af, Hans Lodeweges had
aan circa 20 zetten voldoende voor de
winst tegen Rien Duine en Frank van
de Pavoordt liet zich niet opnieuw verrassen door Gerard van der Wouden.
Een overwinning was er eveneens
voor Judie van Eck tegen Peter de
Jong in haar eerste clubwedstrijd bij
De IJssel. Een veel minder snel verloop bij Aad van den Berg tegen Aad
van der Meer. Ondanks twee pluspionnen moest Aad (vdM) hier in het eind-

spel met lopers van ongelijke kleur berusten in remise. Dat was ook het resultaat in de eerste snelschaakpartij. In
de tweede snelschaakpartij, een blunderfestival, trok Aad (vdB) aan het
langste eind. Ook bij Leen Boonstra
tegen Sjaak in ’t Veld een langdurig
gevecht. Dat uiteindelijk door Sjaak
werd gewonnen. De laatste winst was
voor Teus Boere die eveneens veel tijd
en zetten nodig had om Casper de
Pijper te kloppen. Behalve de winnaars
ging ook Ton van Smirren naar de
tweede ronde. Tegenstander Neal
Twigt liet het afweten.
Geplaatst voor ronde twee: Aad van
den Berg, Teus Boere, Judie van Eck,
Hans Lodeweges, Crelis Molenaar,
Frank van de Pavoordt, Wouter
Schmahl, Ton van Smirren, Sjaak in ’t
Veld, Ad de Veld, Frank Visser. (Aad)

de wk-tweekamp in de media
vooraf
‘Twee reuzen in Londen’ luidde de kop
boven een voorbeschouwing door
Hans Ree in de NRC (10/11). ‘Hoe liggen de kansen bij de match om het
wereldkampioenschap tussen Magnus
Carlsen en uitdager Fabiano Caruana
die vrijdag in Londen is begonnen? Ze
zijn de beste spelers van de wereld.
Carlsen heeft drie punten meer op de
ratinglijst, wat bijna niets is. Sinds de
introductie van de ratings in 1970 is er
nog nooit zo’n klein verschil geweest
tussen wereldkampioen en uitdager.
Als hun collega’s om een mening
wordt gevraagd, zijn die voorzichtig.
Het zal spannend worden, maar bijna
iedereen geeft Carlsen toch de beste

kansen. Ze kijken vooral
naar de onderlinge score,
die erg gunstig voor Carlsen is. Toen de match
begon was het meer dan
drie jaar geleden dat Caruana een partij met klassieke bedenktijd van
Carlsen won. Er staat tegenover dat Caruana dit
jaar twee toernooien won
boven Carlsen. Maar van
de vier onderlinge partijen
die ze dit jaar speelden,
won Carlsen er een en de drie andere
werden remise.
De sterren staan gunstig voor Carlsen,
maar wat zegt dat? Twee jaar geleden
wist hij zijn titel tegen Sergej Karjakin,
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die zwakker is dan Caruana, slechts
op het nippertje te redden door een
aanvankelijke achterstand goed te
maken en de tiebreak te winnen. Tiebreaks van snelle partijen wint Carlsen
altijd.
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Vedetten kun je vaak herkennen aan
hun natuurlijke uitstraling, maar zeker
niet altijd. Dat schrijft Dirk Jan ten
Geuzendam in NRC-Handelsblad
(9/11). Wie aan het uiterlijk van Fabiano Caruana iets denkt te kunnen afleiden, komt bedrogen uit.
Ten Geuzendam geeft een mooie beschrijving van de Amerikaan. “Waar de
Noor kracht etaleert met zijn atletische
lichaam en zijn vaak nurkse hoofd de
rest vertelt over zijn onverbiddelijke wil
om te winnen, is er bij Caruana eigenlijk bar weinig te zien. De 26-jarige
Amerikaan oogt stilletjes. Net niet
timide, maar gereserveerd, geen prater in grote groepen. Soms schaakt hij
in een Led Zeppelin-T-shirt. Niet iedereen gelooft dat het zijn favoriete band
is, maar toch is het zo.
Dankzij intensief sporten is hij topfit,
maar hij oogt toch vooral iel. Niets doet
vermoeden dat hij tussen vrienden uitgelaten en balorig kan zijn. Of dat hij
als schaker een briljante aanvalsspeler
is, die met verbluffend gemak kan omschakelen naar een koelbloedige verdediging. De nummer twee van de
wereld, slechts drie ratingpunten achter Carlsen, die voor het eerst in jaren
zijn onaantastbare positie in gevaar
ziet.
Aan het bord zit Caruana onbewogen,
hooguit met rode oren. Moeilijk te
lezen voor zijn tegenstander. Hij legde
ooit uit dat veel schakers hun zenuwachtigheid proberen te camoufleren
met een pokerface, maar dat het bij
hemzelf andersom is: hij ziet er soms
nerveus uit, maar is het hoogst zelden.”
Ten Geuzendam noemt Caruana zelfbewust, maar ook bescheiden en
evenwichtig. En hij kan omgaan met
nederlagen. Caruana was als kind al
zo’n sterke schaker, dat zijn ouders
een drastisch besluit namen. Ze verhuisden van Florida naar Europa, waar
de beste toernooien en coaches
waren. Eerst naar Madrid, later naar
Boedapest. Omdat dat veel geld
kostte, ging Caruana in 2006 in op een
aanbod van de Italiaanse schaakbond
om tegen een mooi salaris voor Italië
te spelen, zo vertelt Ten Geuzendam.
Meer kansen kreeg hij terug in Amerika, waar multimiljonair Rex Sinquefield zich over hem ontfermde. Daar
behaalde hij ook een legendarisch
succes. In de Sinquefield Cup, een
wereldtoptoernooi, won hij zijn eerste
zeven partijen en finishte met drie punten voorsprong op Carlsen. Caruana
en zijn ouders wonen inmiddels riant
en hij wordt begeleid door een uitgebreid team van adviseurs. Dat doet

vermoeden dat hij financieel door Sinquefield flink wordt gesteund, aldus
Ten Geuzendam.
John van de Wiel op Schakers.info in
zijn rubriek Spinning Wiel (6/11): ‘Nu
de heren op Elo bijna gelijk staan, is
de timing perfect en het belooft spannend te worden. Omdat er al heel wat
gefilosofeerd, voorspeld en beweerd
wordt, niet altijd even zinnig, ben ik
zelf maar even gaan turven in de database wat de onderlinge resultaten zijn
vanaf 2010 in Klassiek, Rapid en Blitz.
Daarbij moet bedacht worden dat Carlsen in de beginjaren al absolute wereldtop was, Caruana nog niet. Ik geef
u 6 scores, steeds die van Magnus.
Klassiek M wit: +5 =10 -2; F wit: +5 =9 -3
Rapid
M wit: +1 =0 -1; F wit: +1 =1 -1
Blitz
M wit: +7 =1 -2; F wit: +3 =1 -2

Dat Caruana de laatste jaren klassiek
beter is gaan scoren, klopt niet.
Slechts 1 winst (vanaf 2015) tegenover
5 maal verlies. Wel is opmerkelijk, dat
het remisepercentage flink is gestegen. Wat sommigen beweren, dat
Carlsen een Rapid play-off fluitend
wint, wordt door de cijfers absoluut niet
onderschreven (wèl door de RapidElo). En de grote Blitz-voorsprong is
vrijwel geheel terug te voeren op de
periode 2010-2014. Verder is interessant, dat in jaren waarin de twee elkaar iets vaker treffen (zoals 2015 en
’17) Carlsens score iets beter wordt.
Carlsen en Caruana lijken als speler
een beetje op elkaar. Ze zijn natuurlijk
echt wel all-round en beiden bedreven
in lange, moeilijke eindspelen (zoals
Caruana dit jaar tegen Kramnik). Toch
zijn er zeker nuances. A) Caruana zit
wat beter in zijn openingen; B) Carlsen
heeft een groter ego. Voordeel of nadeel?; C) Beiden kunnen scherpe stellingen goed aan, al zoekt Magnus ze
nog minder op dan Fabiano. Dat terwijl
de Americo-Italiaan kwetsbaar is in
‘rare’ scherpe situaties en de Noor
doorgaans briljant; D) Caruana is meer
een ‘counterpuncher’. Hij vecht enorm
goed, wanneer hij in benauwdheid
wordt gebracht maar heeft het soms
juist moeilijk als hij zelf ‘het spel moet
maken’; E) De veel grotere match-ervaring van Carlsen, niet te onderschatten; F) Caruana lijkt fysiek wat
fragieler, maar toernooien hebben dat
niet als probleem aangetoond. Bovendien hebben we het over slechts 12
partijen, al heeft een tweekamp weer
zijn eigen wetten en zwaartegraad; G)
De secondantenteams. Ik kan me
moeilijk voorstellen dat die geheim
zijn, maar toch…niets te vinden! Dus
wie heeft hier het voordeel?
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Door de scores en typeringen moet ik
Carlsen als favoriet zien. Er zijn genoeg andere meningen in omloop, Caruana is natuurlijk de man in vorm.
Verder doen Amerikanen en Italianen
het vaak goed in finales, maar dat is
wel erg algemeen. Ik denk dat in casu
juist Carlsen meer sang-froid heeft. En
qua honger? Ook daar moeten we
Carlsen niet onderschatten. Hij heeft
nu een uitdager die door het merendeel der schaakwereld als beter wordt
gezien dan Karjakin. Een uitgelezen
moment om de schaakgemeenschap
te tonen dat hij eén van de allergrootsten is, door nu iets imponerends te
doen. Past goed bij Carlsens grotere
ego. Als matchverloop zie ik 2 mogelijkheden als de meest waarschijnlijke:
1) een saaie, voorzichtige tweekamp
met heel veel remises en een 6-6 eindstand. Daarna, ondanks de gelijke
Rapid-score, vermoed ik toch dat Magnus de sterkere zenuwen heeft; 2) Caruana, stijf van de stress, sneuvelt in
een scherpe tijnoodfase van partij 1 of
2 (zoiets is hem eerder overkomen
tegen de wereldkampioen) en weet
daarna, aangeslagen, niet zijn topvorm
te halen en verliest dik (gebeurt hem in
toernooien – Tata 2018! – ook wel
eens). Uiteraard is ook denkbaar dat
Carlsen door gebrekkig wedstrijdritme
en/of openingsbeheersing in de beginfase een partij verliest, in de tweede
helft gaat forceren en royaal op zijn
neus gaat. Maar dàt scenario, daar geloof ik dus niet zo in.’
In het radioprogramma ‘Spijkers met
koppen’ van Felix Meurders en Dolf
Jansen was naast Hans Böhm, die
bijna standaard wordt uitgenodigd voor
radio en televisie als het over schaken
gaat, was ook Dirk Jan ten Geuzendam (schaakjournalist bij New in
Chess) te gast. Enkele citaten:
Böhm: “De nummer 1 van de wereld
speelt nu tegen de nummer 2. Dat is
niet altijd zo en dat maakt het spannender dan vorige matches.”
Böhm: “Twaalf partijen is te kort. Een
tiebreak is een soort penaltyschieten.
Dat hangt als zwaard van Damocles
boven Caruana’s hoofd.”
Ten Geuzendam over het verschil tovenaar-rekenmachine, dat in de Volkskrant was te lezen: “Nee, ze zijn
allebei allround. Alleen is Carlsen de
beste snelschaker.”
Ten Geuzendam over Carlsen op Twitter: “Carlsen wil de indruk wekken dat
hij maar wat doet, maar hij is 24 uur
per dag met schaken bezig.”
Felix Meurders aan Ten Geuzendam:
“Hoe goed schaakt u zelf eigenlijk?”
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Ten Geuzendam: “Eigenlijk ben ik
schaakjournalist, ik speel geen competitie.”
Dolf Jansen: “Siciliaans zou ik niet
doen, dat is levensgevaarlijk.”
De WK-match kreeg ook aandacht op
de tv in een uitzending van Studio
Sport. De redactie ging op bezoek bij
schaakanalysator Hans Böhm. Hij wijst
erop dat het een gelijkwaardige match
is en dat dat bij de voorgaande WKmatches niet zo was. Het verschil op
de wereldranglijst kun je eigenlijk geen
verschil noemen.
In Amerika wordt – wishful thinking –
Caruana al met Fischer vergeleken.
Böhm wijst op een verschil, vooral in
karakter: “Fischer wilde het ego van
zijn tegenstander crashen. Caruana is
een sympathieke speler die na afloop
aan iedereen vriendelijk antwoord
geeft. De vergelijking gaat mank.”
Böhm meent dat Caruana minder dan
Carlsen met een achterstand in een
match kan omgaan. “Ik zie Carlsen
nog wel terugkomen uit een achterstand, Caruana niet. Dus ik zou
Caruana adviseren: kom niet achter.”
Dat laatste zegt Böhm natuurlijk met
een knipoog, om het verschil duidelijk
te accentueren.
Böhm noemt Carlsen licht favoriet. Met
57-43, zegt hij na enig nadenken.
Magnus Carlsen is favoriet in de WKmatch tegen Fabiano Caruana, is op
vele plaatsen te lezen. Hans Böhm
gaat daar niet in mee. Dat zei hij tegen
verslaggever Bert Schaap van de Telegraaf, de krant waarvan Böhm ook
schaakmedewerker is. Böhm: “Ik heb
altijd beweerd dat Carlsen alleen kon
worden verslagen door iemand die jonger is. Tegen de oudere wereldtoppers
wint Carlsen altijd. Een gelijkwaardige
tegenstander, dat kent hij niet.”
Böhm zit redelijk op de lijn van Giri als
hij zegt dat Carlsen uit is op positionele strijd en dat Caruana bijzondere
risico’s zal moeten nemen. Op de
vraag of schakers bijzondere mensen
zijn, heeft Böhm een leuk antwoord.
“Dat vind ik niet. Schakers worden gemystificeerd omdat schaken met denken te maken heeft. Maar er zijn zo
veel beroepen waar je moet doordenken.” Dan nog over het verschil tussen
spelers: “Carlsen is een echte speler,
Kasparov hing aan kennis, Caruana is
meer de kunstzinnige schaker.” Böhm
vindt het WK niet bij voorbaat beslist:
“Eindelijk voelt Carlsen zich bedreigd.”

verloop
The College in Londen, waar de match
plaatsvond, is vanwege de Victoriaanse allure een passend decor voor
de apotheose van het WK schaken.
Maar de ambiance in het statige pand
in Holborn doet vermoeden dat organisator World Chess te weinig budget
had voor een grootse finale. De speelzaal biedt plaats aan welgeteld 270
toeschouwers, alsof Djokovic en Zverev hun finale bij de ATP World Tour
Finals van de O2 Arena in Londen
naar de tennishal in Warmond hebben
verplaatst.
In 1989 speelden Jan Timman en de
Brit Jonathan Speelman hun tweekamp in de halve finales van het kandidatentoernooi in het Londense
Sadler’s Wells Theatre, op het podium.
Honderden fans reageerden opgewonden, alsof ze Mohammad Ali zagen inbeuken op Joe Frazier. ‘Kill him Jon’,
brulde een toeschouwer, die door de
geschrokken Speelman onmiddellijk
tot de orde werd geroepen.
In The College heerst een serene
stilte. Wie verzint zoiets, een veredelde huiskamer waarin twee schakers zich achter een glazen wand nog
minder verroeren dan vissen in een
aquarium?
Volgens Ilya Merenzon, directeur van
World Chess, is de speelzaal groot genoeg. ‘Schaken is een digitale sport
geworden, de WK-match wordt virtueel
door miljoenen mensen bezocht.’ En
dus moeten de toeschouwers in Londen maar even inschuiven.
World Chess mag de WK-cyclus de
komende vier jaar organiseren, de
match in Londen wordt gefinancierd
door drie Russische bedrijven en een
Noors wedkantoor. Toch heeft World
Chess nauwelijks sponsors weten aan
te trekken. Zou de Amerikaan Caruana
als wereldkampioen een nieuwe markt
kunnen openen?
De Rus Merenzon beseft dat hij na
een coup van Caruana zal moeten samenwerken met diens voornaamste financier, de Amerikaanse zakenman
Rex Sinquefield. Toch is Merenzon
sceptisch. ‘De schaaksport mag niet
afhankelijk zijn van één man met veel
geld.’
‘Straks wordt Sinquefield verliefd op
dammen of wil hij krokodillen verzamelen. Digitaal is schaken groter dan tennis en golf samen, waarom zouden we
dat speelveld verlaten? Daar ligt ons
verdienmodel, niet in een luxe arena in
Londen of New York.’ (Robért Misset,
Volkskrant 18/11)
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In het radioprogramma Spijkers met
koppen Dirk Jan ten Geuzendam over
de eerste partij, die Carlsen net niet
kon winnen: “Dit was een moment om
meteen een klap uit te delen.” En Hans
Böhm: “Als eerste partij was het een
enorm spektakel.”
Robèrt Misset op 18 november in de
Volkskrant: De wereldkampioen schaken zucht en mokt. ‘Vrijdag (16/11)
kwam ik in de zesde ¬partij weg met
moord, vandaag deed ik ook maar
wat’, zegt Magnus Carlsen, zondagavond (18/11) na de zevende remise
op rij in de WK-tweekamp met Fabiano
Caruana. De Noorse nummer 1 van de
wereld is pas 27, maar hij verlangt nu
al naar de jeugdige versie van zichzelf.
Carlsen lijkt de wereldtitel als een last
te ervaren, maar zijn Amerikaanse uitdager zegt nog geen bloed te ruiken.
We zitten nu bijna op de helft van de
tweekamp en de echte grote gevechten moeten nog komen. Beide spelers
hebben nog niet het beste van zichzelf
laten zien. Da’s jammer. (Hans Böhm,
Telegraaf 17/11)
Grootmeester Judith Polgar, de enige
vrouw die zelfs mannelijke tegenstanders als Gary Kasparov in verlegenheid kon brengen, constateert dat
Carlsen flirt met het noodlot. ‘Magnus
moet zijn strategie veranderen en
meer ontspannen. Hij werd in de
zesde partij overspeeld door Caruana.
Magnus erkende zijn blunders, al verdedigde hij zich knap.
‘Het blijft een groot voordeel voor Carlsen dat hij het kan laten aankomen op
de tiebreaks bij een gelijke stand na
twaalf partijen. Toch denk ik dat Magnus niet opnieuw een WK-match wil
winnen na snelschaakpotjes. Hij zal er
alles aan doen om een partij te winnen. Maar het zal aan Carlsen vreten
dat hij niet in topvorm verkeert.’
In de zevende partij ziet Carlsen met
wit opnieuw een miniscuul voordeel
verdampen. In zijn beste jaren kon hij
water uit een rotsblok slaan, nu biecht
de titelverdediger op dat hij verstrikt
raakte in zijn keuzes. ‘Ik baal van mijn
spel, ik was opnieuw niet ambitieus
genoeg’, moppert Carlsen, tijdens de
persconferentie in de speelzaal. ‘Ik zag
eerlijk gezegd ook geen duidelijke
winstkansen.’ (Robért Misset, Volkskrant 18/11)
Haalt Carlsen ongeschonden de tiebreak? Na zo’n 14 zetten in partij 6
werd ik gebeld door een schaker uit
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mijn contreien. “Dit is de dood voor het
schaken. Geen enkele sponsor wil hier
nog voor betalen”, meldde hij. Daar
had hij wel een beetje gelijk in, al was
dit een extreem staaltje Doemdenken.
Hem goed kennende weet ik, dat hij
dáár wèl GM in is. Matchpartij 1 was
uitermate boeiend en partij 6 wèrd dat
alsnog. (John vd Wiel, Schakersinfo
20/11)
Op 21 november werd door Magnus
Carlsen en Fabiano Caruana een record gebroken dat op naam stond van
Garry Kasparov en Anand, die in hun
match in 1995 in New York begonnen
met acht remises. Zij maakten later het
tekort aan winstpartijen meer dan
goed, maar bij Carlsen en Caruana
duurt de droogte langer. Ook hun negende en tiende partij werden remise.
Niet dat ze zich er makkelijk van afmaken, dat zag je al bij de eerste partij,
die 115 zetten duurde. En sommige
partijen waren erg spannend, zoals de
chaotische tiende van donderdag,
waarbij de Amerikaan Hikaru Nakamura de gevoelens van vrijwel alle toekijkende schakers verwoordde door te
zeggen: „Ik kan me niet voorstellen
hoe dit in remise zou kunnen eindigen.” Maar het gebeurde toch. De spelers zien het niet als hun hoogste taak
om het publiek te amuseren, ze willen
wereldkampioen worden of blijven en
hoe dat dan gaat is van minder belang.
Toch toont vooral Carlsen zich lichtelijk
geïrriteerd door de lange serie remises. Hij zei dat hij de voorkeur gaf aan
een langere match, niet twaalf partijen
zoals nu, maar zestien of achttien. Dat
zou inderdaad mooier zijn. De spelers
zouden zich vrijer kunnen voelen als
ze meer ruimte hadden om een verloren partij weer goed te maken. (Hans
Ree, NRC)
´Carlsen loopt blauw oog op´, was het
eerste bericht (je) over de tweekamp
dat in het AD verscheen. Het dagblad
meldde zelfs de uitslagen niet. Alleen
dit bericht over een bij het voetballen
opgelopen blauw oog. (22/11).
‘Halsbrekend schaakgevecht zonder
winnaar’, meldde de Volkskrant
(22/11). ‘Halverwege de tiende partij
lag het voor de hand’ aldus Gert
Ligterink, ‘dat een eind zou komen aan
de lange reeks remises. De twee rivalen waren verwikkeld in een halsbrekend gevecht, dat, zo leek het, vrijwel
zeker een winnaar zou opleveren.
Maar nadat de stofwolken waren opgetrokken, resteerde toch weer een gelijk
staand eindspel. Dat bleef nog een

beetje spannend toen Carlsen zich
een grove onnauwkeurigheid permitteerde. Op tijd wikkelde hij af naar een
stelling met een pion minder die binnen de remisemarge lag. Caruana
drong niet verder aan en ging onmiddellijk met de puntendeling akkoord.
Voordien misten beide spelers kansen
in de spannendste partij die de tweekamp tot nu toe heeft opgeleverd.
Carlsen had een koningsaanval wellicht meer kracht kunnen bijzetten en
als Caruana een computer was geweest, zou hij onverschrokkener hebben verdedigd. Al met al hielden de
wederzijdse fouten elkaar in evenwicht. Daarom was remise misschien
wel het juiste eindresultaat.’
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Tot en met partij 7 was de WK-match
niet de match waarop Hans Böhm had
gehoopt. Maar vanaf partij 8 wel. Dat
zei hij in het radioprogramma Langs de
Lijn en Omstreken. Nooit eerder begon
een WK-match, waarvan de eerste al
in 1886 werd gespeeld, met tien remises. Böhm merkt op dat dat niet zo
veel zegt. Er zijn saaie remises en er
zijn remises na fantastische vechtpartijen. Daartoe behoren de laatste drie
partijen. In de achtste partij had Caruana kansen, in de negende Carlsen
en in de tiende allebei. Böhm: “Beiden
zouden deze partij van menig wereldtopper hebben gewonnen. Carlsen had
een winnende aanval, toen stond hij
weer verloren, het was een prachtig
gevecht.” Aftasten gebeurt ook in
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andere sporten, Böhm noemt boksen
als voorbeeld. Plaagstootjes, aftasten
en de kennis die je daarbij opdoet
komt je verderop in het gevecht ten
goede. Het aftasten in deze WK-match
duurde hem te lang, maar vanaf de
achtste partij krijgen we genoeg te
zien.
Böhm verwacht natuurlijk nog steeds
dat bij een eindstand van 6-6 Carlsen
de barrage van snelschaakpartijen
wint. Daarom denkt hij dat na een remise in de elfde partij Caruana in de
twaalfde partij va banque gaat spelen.
Hij moet dan immers winnen. Tenminste, als hij ook ervan overtuigd is dat
Carlsen de betere snelschaker is. Carlsen zal het niet leuk vinden om de
match te winnen na twaalf remises in
de reguliere partijen, denkt Böhm,
maar hij zal de elfde partij niet forceren.
Over de remise in de laatste partij was
iedereen verbaasd, Carlsen had meer
tijd (38 minuten) en wit kan weinig anders doen dan afwachten. “Het is duidelijk dat ik in het middenspel onder
druk stond dus ik was tevreden met remise”, zei Caruana, die hier nog acht
minuten had. Carlsen: “Ik was vooraf
tevreden met remise, dus heb ik niet
echt gekeken naar onduidelijke voortzettingen. In een andere tweekamp of
met een andere formule zou ik het wellicht anders hebben aangepakt”. Magnus anno 2018 koos voor zekerheid,
Magnus 2013 had doorgespeeld. Exwereldkampioenen Gary Kasparov en
Vladimir Kramnik spraken openlijk hun
misnoegen uit over deze keuze.
“Iedereen heeft recht op zijn eigen
domme mening”, was desgevraagd het
afgemeten commentaar van Carlsen.
Zijn succesvolle strategie geeft hem
met terugwerkende kracht gelijk.
(Hans Böhm, Telegraaf 1/12)

´Caruana overklast in het snelschaken´. Carlsen en Caruana maakten er
in de 12 gewone partijen een evenwichtig WK van. Alle wedstrijden eindigden op remise, een record. Zo
moest de Noor net als twee jaar geleden een tiebreak spelen om zijn titel te
verlengen. Carlsen wist dat zijn kansen daarin enorm stegen, want hij is
een van de beste spelers ter wereld in
het snelschaken. Caruana, meer een
rekenaar dan de intuïtieve Carlsen,
voelde zich in de tiebreak duidelijk als
een vis op het droge.
Met winst in de eerste wedstrijd zette
Carlsen Caruana al meteen met de rug
tegen de muur. Ook in de tweede wedstrijd werd de Amerikaan overklast,
waardoor Carlsen in de derde partij
genoeg had aan een gelijkspel.
Caruana moest nu all in gaan en bekocht dat met een derde nederlaag.
Magnus Carlsen houdt aan zijn
wereldtitel 550.000 dollar over, verliezend finalist Fabiano Caruana krijgt
ook nog een aardige cheque van
450.000 dollar. Over twee jaar krijgt hij
misschien een nieuwe kans, maar dan
moet hij wel opnieuw het kandidatentoernooi, waar de beste acht spelers
(zonder de wereldkampioen) ter wereld aan deelnemen. (Sporza, 28/11)
Wat typeerde deze tweekamp? Wit
domineerde niet! In bijna alle partijen
had zwart na 20 zetten een gelijkwaardige stelling en na 30 zetten was de
meeste strijd al achter de rug. Uitzonderingen waren partij 1 en 12 waarin
Carlsen met zwart goede winstkansen
had. Caruana had kansen in partij 8 en
10 (ook op één moment in partij 6
maar ‘dat kwam uit de lucht vallen’,
zoals hij het zelf analyseerde). De totale uitkomst van twaalf remises vraagt
om aanpassing. Minder bedenktijd

(meer fouten)? Meer partijen (meer risico nemen)? Een toernooiformule
(meer diversiteit)? De FIDE zal hier
zeker een agendapunt van maken.
(Hans Böhm, Telegraaf 1/12)
Magnus Carlsen blijft wereldkampioen.
Dat is niet het grote nieuws van de WKmatch. Voor het eerst in de geschiedenis is een match geëindigd met alleen
maar remises. Partijen met versneld
speeltempo moesten vervolgens voor
de beslissing zorgen.
Natuurlijk, kenners zagen wel boeiende
partijen. Vooral de achtste, negende en
tiende van de twaalf. Een nogal magere
oogst. Ronduit teleurstellend was de
laatste partij, waarin Carlsen geen risico’s durfde te nemen en in een betere
stelling zelfs zomaar instemde met de
twaalfde remise. Hij leek daarmee wel
alle voorspellers gelijk te geven. Carlsen speelt het meest op gevoel, Caruana is de beste rekenaar, zo zei
iedereen. Daarom durfde Carlsen zich
in die laatste partij niet in te laten op
complicaties. De korte duur van de
match lijkt het grootste probleem. Vroeger gingen WK-matches over 24 partijen, nu over twaalf. Carlsen en
Caruana zijn bovendien zo aan elkaar
gewaagd en zo ongelofelijk sterk, ze
kunnen nauwelijks verliezen, dat één
nederlaag al beslissend is. Niet verliezen was in deze match daarom zo belangrijk, dat het het nemen van risico’s
in de weg stond. Nou is het ook weer
niet zo dat het schaakspel opeens dood
is. Hooguit zijn matches om het wereldkampioenschap minder boeiend en dus
minder interessant geworden. CarlsenKarjakin twee jaar geleden was daar al
een voorbode van. Maar gelukkig bevindt 99,99 procent van de schaakwereld zich onder het niveau van de WKmatches. (Johan Hut, HDC media, 1/12)

de ijssel naar kwartfinale om rsb-beker
Ooit, in 1992, haalde De IJssel de finale in de bekercompetitie van de
RSB. De wedstrijd eindigde met een
gelijkspel, waarna de winst vanwege
het beste resultaat aan de hoogste
borden naar tegenstander Barendrecht
ging. Van beslissende snelschaakpartijen was toen nog geen sprake. Het
team bestond uit Wim van Vuuren, Jan
Evengroen, Mick van den Berg en
Frank van de Pavoordt. Destijds werd
in de eerste ronde gewonnen van
Shah Mata en in de tweede ronde van
CSV (toen Ortec CSV), dezelfde tegenstanders als dit seizoen!

Dat succes werd daarna niet meer geëvenaard. Tweemaal nog werd de
kwartfinale gehaald, in 2004 (Jan
Evengroen, Theo van Herk, Pim te Lintelo, Jeroen Eijgelaar) en in 2012 (Pim
te Lintelo, Frank Visser, Hans Lodeweges, Léon Jacobse). En nu dus ook in
2019.

goed van start tegen shah mata
Voor de eerste ronde op 6 november
was geloot tegen Shah Mata. Geen
zwakke tegenstander, maar met een
team bestaande uit Henk-Jan en Jan
Evengroen en Léon en Justin Jacobse
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was er goede hoop op een positieve
afloop. Al vroeg op de avond zag het
er inderdaad zeker niet slecht uit.
Henk-Jan kwam een pion voor en bezorgde zijn tegenstander een onhandige pionnenstructuur. Jan kwam in
zijn openingsrepertoire terecht en had
na tien zetten al een half uur voorsprong in bedenktijd. Léon had in de
opening brutaal een pionnetje gepakt
en leek daar mee weg te komen. Ook
Justin had een pion meer en zette een
grote aanval over de koningsvleugel
op. Zijn tegenstander kwam terug via
de damesvleugel. Daar brak hij met
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een torenoffer de stelling open. Dit
sloeg echter niet door; reden voor Justin om remise aan te bieden wat aangenomen werd. Niet veel later stortte
aan het eerste bord de stelling in elkaar. Henk-Jan ondervroeg teveel
witte stukken, waardoor stukwinst onvermijdelijk was. Zijn tegenstander
Shah Mata
1929 -

vond het wel welletjes en gaf op. Bij
Jan bleven de stukken lang op het
bord en ontstond een zware strijd door
het centrum. Mede door tijdnood ging
het mis voor zwart bij het afruilen. Bij
het vallen van de klok bleef Jan met
een gewonnen stelling over. Léon had
zijn pluspion weten te behouden, maar
De IJssel
1997

had daar nog niet echt gebruik van
kunnen maken. Nadat er wat stukken
afgeruild waren, lukte het hem een koningsaanval op te zetten en met een
mooie combinatie haalde ook hij een
vol punt binnen. Hiermee kwam de
eindstand op 3.5-0.5, een goed begin!
(Léon)
½ - 3½

1
2
3
4

Henk-Jan Evengroen (zw)
Jan Evengroen
Leon Jacobse
Justin Jacobse

0
0
0
½

Bram Steijn (wit)
Paul de Freytas
John Onderdelinden
Theo vd Sluis

1971
1938
1884
1923

-

winst in thriller tegen csv

2143
2043
1968
1835

-

1
1
1
½

Tegenstander van De IJssel op 3 december in de tweede ronde was het
team van de Capelse Schaakvereniging. Weer een tegenstander van formaat, in de eerste ronde klopten zij
Erasmus. Bij De IJssel ditmaal naast
de Evengroenen in plaats van de
broers Jacobse Pim te Lintelo en
Frank Visser.
Henk-Jan kreeg te maken met een tegenstander die fors tijd investeerde in
de beginfase van de partij. Dat bleek
niet voor niets want hij kreeg een
kansrijke stelling. Dat betaalde zich uit
toen hij in tijdnood steeds de goede
zetten vond en Henk-Jan vervolgens
werd uitgeteld. Het werd 2-0 voor de
gasten door verlies van Pim. Hij leek
goede kansen te hebben, maar die
deden er niet meer toe toen hij een
combinatie miste die hem een stuk

kostte. Met aanvallende acties probeerde hij het zijn tegenstander nog
lastig te maken, maar die hield het
hoofd koel en dus verlies voor Pim.
Dat betekende dat Jan en Frank
moesten winnen. Jan kreeg een toreneindspel met een pluspion op het bord.
Dat bood zeker winstkansen, maar die
vervlogen toen hij door een verkeerde
manoeuvre de pluspion verspeeld.
Meer dan remise leek er niet in te zitten totdat de tegenpartij ernstig in de
fout ging, zijn toren verspeelde en de
winst alsnog naar Jan ging. Frank had
een minimaal materiaal voordeel van
twee lopers tegen een toren. De winstweg was echter lastig. Zeker toen er
simpel een loper de mist in ging en hij
dus gewoon een kwaliteit achter stond.
Wel een paar sterke centrumpionnen
en licht tijdvoordeel. Dat laatste droeg
er wellicht toe bij dat zijn tegenstander

zijn toren op een verkeerd veld zette.
Dat betekende weer een stuk voor en
dat werd bekwaam uitgebuit.
De gelijke stand noodzaakte tot beslissende snelschaakpartijen, waarbij De
IJssel aan een gelijke stand niet voldoende had. In dat geval won CSV
vanwege een betere score aan de drie
eerst borden bij normaal tempo. De
Capellenaren bleken echter niet opgewassen tegen het Moordrechtse snelschaakgeweld, winst was er zowel
voor Henk-Jan, Jan als Pim. Bij Frank
was, die een schaakstaande koning
had geslagen, was er de vraag of dit
was toegestaan (winst claimen in
plaats van slaan?). Dat deed er echter
niet meer toe, dus werden het punt
hier maar gedeeld. De IJssel dus naar
de kwartfinale waarin zij uitkomen
tegen Maassluis. (Aad)

De IJssel

1986 –

CSV

1924

2

-

2

snelschaak
3½ - ½

1
2
3
4

2143
2043
1885
1873

Elnathan Ghebreab (w)
Roel Trimp
Jan ten Brinke
Arjan Terlouw

1876
2007
1865
1817

0
1
0
1

-

1
0
1
0

1
1
1
½

Henk-Jan Evengroen (zw)
Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Frank Visser

-

-

0
0
0
½

de koning slaan of winst claimen?
De koning kan niet worden geslagen,
dat is een onreglementaire zet. Dat is
ook het geval als bij schaak, het
schaak niet wordt opgeheven en men
een andere zet doet. Tot begin van dit
jaar kon men in geval van een onreglementaire zet wel de winst claimen.
Doordat de tot dan geldende FIDE-Regels voor het Schaakspel veel onduidelijkheden bevatte, heeft de FIDE de
Regels opnieuw aangepast. Deze
nieuwe versie is per 1 januari 2018
van kracht. De belangrijkste aanpassing is bij het Rapid- en Snelschaak.
Pas bij een tweede onreglementaire
zet kan de partij worden opgeëist.
Het reglement meldt het volgende:
Een onreglementaire zet is voltooid

nadat de speler zijn klok ingedrukt
heeft. Als tijdens een partij, blijkt
dat er een onreglementaire zet is
voltooid, moet de stelling teruggebracht worden naar de stelling onmiddellijk voorafgaand aan de
onregelmatigheid. Als deze niet
kan worden bepaald, moet de partij
voortgezet worden vanuit de laatste vast te stellen stelling voor de
onregelmatigheid. De partij moet
dan worden voortgezet vanuit deze
herstelde stelling.
En
Bij de eerste voltooide onreglementaire zet van een speler moet de
arbiter, twee minuten extra tijd aan
zijn tegenstander geven; bij een
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tweede voltooide onreglementaire
zet van dezelfde speler moet de arbiter de partij voor hem verloren
verklaren. De partij is echter remise
als de stelling zodanig is dat de tegenstander niet mat kan zetten
door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.
Het claimen van winst, wanneer
schaak niet wordt opgeheven, is dus
niet mogelijk (meer). (Aad)
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jaarafsluiting met geanimeerd invitatietoernooi
Negen deelnemende teams telde het
28e invitatie/gezelligheidstoernooi
waarmee het jaar 2018 bij De IJssel op
28 december werd afgesloten. Onder
de deelnemers behalve leden ook diverse oud-leden. Veelal vaste deelnemers aan dit toernooi, maar ook een
speciale gast, Reinier de Boer de voorzitter van PSV DoDO uit Putten, de
huidige vereniging van oud-lid Lotte
van der Wouden waar ook haar vader
Gerard af en toe achter het bord zit.
Door de organisatoren (Gerard van der
Wouden en Aad van den Berg) waren
7 teams van ongeveer gelijkwaardige
sterkte geformeerd. Daarnaast nog
twee teams, team Léon Jacobse en
team Macdaniël, met een zelf gekozen
samenstelling. De teams speelden een

volledige competitie met voor elke partij een bedenktijd van 5 minuten per
persoon per partij.
De wedstrijden werden in een geanimeerde sfeer afgewerkt met een
hoofdrol voor wedstrijdleider Gerard
van der Wouden. Al snel bleek het
team van Bernard Evengroen de hoogste ogen te gooien. Zelfs een door de
wedstrijdleider uitgeloofde consumptie
voor het team dat hen wist te verslaan
mocht niet baten. Pas in hun laatste
partij hun enige puntverlies, een gelijkspel tegen het team van Pim te Lintelo.
Bijna de helft van de door hen gescoorde bordpunten werd binnengehaald door Peter Morgenrood met 8 uit
8! Met elk een ongeveer vijftig procent
score zorgde Bernard Evengroen, die

zowel zijn vader als broer Henk-Jan de
baas was, en het duo Rien Duine en
Mick van den Berg, die afwisselend
aan het tweede bord aantraden, voor
de rest van de punten. Spannender
was de strijd om plaats twee en drie.
Dankzij een 3-0 zege in de laatste
ronde van het team van Jan Evengroen en een gelijkspel tussen de
teams van Pim te Lintelo en Hans Lodeweges bleef het team van de oudste
Evengroen de concurrentie net een
halfje voor.
Voor de prijzen maakte het weinig uit.
Veel (Veluwse) eieren en, voor wie
daar geen trek in had, een kansje in de
Staatsloterij van januari. (Aad)

De eindstand met de onderlinge resultaten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
xx
1
1½
1
0
1
1
0
1

Bernard Evengroen, Rien Duine/MickvdBerg, Peter Morgenrood
Jan Evengroen, Reinier de Boer, Aad vd Meer
Pim te Lintelo, Lotte vd Wouden, Neal Twigt
Hans Lodeweges, Huibert Looren de Jong, Ruben Evengroen
Henk-Jan Evengroen, Menno van Dijk, Casper de Pijper
Wim Mulder, Sjaak in 't Veld, Ton van Smirren
Arie jr, Arie sr en Christian Macdaniël
Gerard vd Wouden, Frits en Peter Vink
Léon Jacobse, Eric Swinkels, Richard van Lent

2
2
xx
1
2
0
2
½
1
0

3
1½
2
xx
1½
1½
0
2
1
0

4
2
1
1½
xx
2
½
½
2
1

5
3
3
1½
1
xx
1
0
2
0

6
2
1
3
2½
2
xx
1
0
1

7
2
2½
1
2½
3
2
xx
1
0

8
3
2
2
1
1
3
2
xx
1

9
2
3
3
2
3
2
3
2
xx

mp
7½
5
4½
4½
4½
4
3
3
0

bp
17½
15½
14½
13½
12½
11½
10
9
4

3
5
1

6

2

1. De winnaars, vlnr. Bernard Evengroen,
Rien Duine, Peter Morgenrood.
2. Nummer twee, op de voorgrond Jan
Evengroen tegen Arie Macdaniël jr en
naast hem Reinier de Boer en Aad vd
Meer.
3. Lotte vd Wouden en Pim te Lintelo.

4. Een hoofdrolspeler die niet meedeed,
Arie Reijm.
5. Op de voorgrond Ruben Evengroen
tegen Christian Macdaniël en daarnaast
Huibert Looren de Jong en Hans Lodeweges.
6. Uitslagenverwerking door de secretaris.

4
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de viertallen
Van de 32 aan de RSB-competitie
deelnemende verenigingen doen er 19
mee aan de viertallencompetitie. De
meeste hiervan (11) met één team en
acht dus met meerdere teams. Dor-

drecht zelfs met vier en De IJssel behoort tot de vijf verenigingen met drie
teams. Een team meer dan vorig seizoen dus. Hieronder de resultaten na
de eerste twee cq drie speelronden.

de ijssel V1
De eerste divisie van de viertallencompetitie heeft een wat vreemde indeling
dit seizoen. De competitieleider heeft
gekozen voor een indeling naar
sterkte. In Divisie 1A zeven teams
met een gemiddelde rating van boven
de 1700 en 1B vier teams met een gemiddelde rating tussen 1500 en 1700.
Dit leidde er toe dat in 1A zowel
Charlois Europoort als Dordrecht met
twee teams vertegenwoordigd zijn. De
IJssel V1 speelt in divisie 1A en kwam,
omdat er een oneven aantal teams
zijn, pas twee keer in actie.

puntendeling tegen erasmus V1
De IJssel V1 trad in de eerste wedstrijd op 12 november in aan met twee
invallers, de broers Jacobse speelden
in plaats van Hans Lodeweges en Cre-

1
2
3
4

van Frank (V), die geen afdoende antwoord had op het blufschaak van zijn
tegenstander. Hij investeerde (te) veel
tijd in een rommelige stelling. Op de
20e zet, reeds flink in tijdnood, verspeelde hij materiaal in slechte stand.
Zijn tegenstander wiens partijen vaak
een raadselachtig verloop hebben
meldde op de Erasmus website: “Iedereen heeft wel openingskennis en
dat heb ik niet. Daarom krijg je rare
potten, waarin ik regelmatig al bluffend
op winst kan spelen.” Aan het eerste
bord moest Léon derhalve toen de eer
redden. Hij had zijn tegenstander behoorlijk in de tang en hardnekkige pogingen aan Erasmuszijde om onder de
druk uit te komen faalden. Léon won
en bracht de eindstand op 2-2. (Frank
Visser/Aad)

Erasmus V1

1847 -

De IJssel V1

1871

2

-

2

Leo Verhoeven
Davin Mostert
Leo de Jager
Henk de Kleijnen

1916
1815
1867
1790

Léon Jacobse
Frank Visser
Justin Jacobse
Frank vd Pavoordt

1964
1873
1849
1799

0
1
½
½

-

1
0
½
½

-

geen problemen tegen
dordrecht V2

en daarmee niet meer te pareren onheil stichtte. Na ruim twintig zetten was
de zege hier binnen. Frank (vdP) leek
na de opening in het voordeel, maar
had daar in het vervolg weinig profijt
van. Hij stuitte op een goede verdediging van zijn tegenstander en zag vervolgens zijn remiseaanbod
aangenomen. Frank (V) zette zijn tegenstander onder druk met een ver
opgeschoven pion. Die sneuvelde

Op 11 december was een van de vele
Dordrecht teams in deze RSB competitie de tegenstander. Afgaande op de
ratings in de voorgaande wedstrijden
was het IJsselteam met hun ratingsurplus zeker niet kansloos. Dat bleek inderdaad het geval. Al snel voordeel op
de IJsselborden. Zeker bij Hans die al
snel een toren op de zevende rij had
De IJssel V1
1 Frank Visser
2 Frank vd Pavoordt
3 Crelis Molenaar
4 Hans Lodeweges
stand in de 1e divisie A
1
2
3
4
5
6
7

lis Molenaar. Het werd geen spetterende wedstrijd. ‘Een bijna slaapverwekkend verloop’ en ‘kabbelend naar
gelijkspel’, aldus typeerde vierde bordspeler Henk de Kleijnen van Erasmus
V1 het treffen met De IJssel V1 op de
Rotterdamse website. Al na twee uur
spelen werd aan bord twee bij Justin
de eerste remise genoteerd. Zowel hij
als zijn tegenstander, aan het begin
van dit jaar slachtoffer van een valletje
in de wedstrijd De IJssel 1-Erasmus 2,
zagen geen kansen meer en waren tevreden met remise. Een half uur later
ook remise aan bord vier bij Frank
(vd P). Na vroegtijdige afruil van veel
stukken resteerde een gesloten stelling met overwegend pionnen met voor
beiden geen winstkansen. Vrijwel gelijktijdig vervolgens een verliespartij

Charlois Europoort V2
Spijkenisse V1
De IJssel V1
Erasmus V1
Dordrecht V2
Dordrecht V1
Charlois Europoort V1

maar wel met afruil van de meeste
zware stukken waarbij Frank een gunstig staand eindspel overhield. Met
een fraaie manoeuvre werd de winst
vervolgens binnengehaald. Crelis hield
aan een wat vreemd ogende opening
een pion voordeel over. Dat voordeel
leidde evenwel niet tot duidelijke winstkansen. Met de teamwinst al op zak
hoefde en ging hij niet tot het uiterste,
ook hier remise. (Aad)

1871 -

Dordrecht V2

1660

3

-

1

1873
1799
1766
1871

-

Timon de Geus
Marcel den Boer
Teus Slotboom sr
Anton de Martelaere

1704
1814
1574
1548

1
½
½
1

-

0
½
½
0

wd

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

3
2
2
3
3
3
1

6
4
3
3
1
1
0

9½
5½
5
5
4½
4
2½

x
.
.
½
.
1
1

.
x
.
.
.
1
1½

.
.
x
2
1
.
.

3½
.
2
x
1½
.
.

.
.
3
2½
x
2
.

3
3
.
.
2
x
.

3
2½
.
.
.
.
x
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de ijssel V2
Links Wouter en rechts Gerard en Sjaak in actie.

De IJssel V2 behoort qua gemiddelde
rating tot de sterkste teams in deze
klasse. Dat stempelt hen echter niet direct tot de favorieten. Naast twee geroutineerde spelers, Gerard van der
Wouden en Sjaak in ’t Veld spelen in
het team ook twee junioren met veel
minder ervaring, Wouter Schmahl en
Judie van Eck.

gelijkspel in en tegen
maassluis V1
De eerste wedstrijd op 29 oktober was
in en tegen Maassluis. De thuispunt
pakte het eerste punt. Wouter kwam
goed uit de opening en het vervolg zag
er rooskleurig uit. Door een foutieve afruil en te aanvallend spel ging het echter mis. Al snel was het 1-1. Slechts
een minuut bedenktijd had Gerard ver-

1
2
3
4

bruikt toen hij de dame van zijn tegenstander buit maakte en de partij in feite
was gespeeld. Sjaak speelde behalve
snel dit keer ook zorgvuldig. Al snel
had hij het initiatief. Met een mooie
combinatie werd de winst binnengehaald. De teamwinst moest toen
komen van de debuterende Judie, een
speelster met Van der Woudenroots
met nog weinig schaaktraining en erva-

ring. Haar, volgens haar oom, drukke
studie- en liefdesleven zijn tijdrovend.
Heeft de speelstijl van haar oom, AANVALLEN!!! Aanvankelijk viel van het gebrek aan ervaring weinig te merken en
speelde zij een keurige partij. Door een
blunder verspeelde ze echter een toren
en ondanks extra prima aanvalswerk
ging de partij toch verloren. Het gemis
aan routine brak haar op. (Gerard/Aad)

Maassluis V1

1399 -

De IJssel V2

1470

2

-

2

Hans Quak
Jan Spoor
Jan Parre
Jean Paul Schriks

1489
1447
1356
1303

Gerard vd Wouden
Sjaak in 't Veld
Wouter Schmahl
Judie van Eck

1699
1525
1448
1209

0
0
1
1

-

1
1
0
0

-

overtuigende winst tegen
de willige dame V1
De tegenstander van De IJssel V2 in
de tweede wedstrijd op 19 november
was een oude bekende. Op het menu
stond de zesde confrontatie tussen De
IJssel en De Willige Dame uit Dordrecht. Met elk twee gewonnen wedstrijden en eenmaal een gelijkspel een
gelijke stand qua onderlinge resultaten
bij de viertallen.
Gemeten naar gemiddelde rating was
De IJssel ditmaal favoriet, maar zeker
in een viertalwedstrijd is dit lang niet
doorslaggevend. Gerard liet daar geen
twijfel over bestaan. Zijn tegenstander
werd fors vanuit de opening fors onder
druk gezet. Een afdoende verdediging
bleek niet voorhanden en dat leidde al
snel tot materiaalverlies. Dik volDe IJssel V2
1470 -

doende voor de 1-0. Ook Wouter was
op dreef. Hij maakte optimaal gebruik
van de open lijnen voor zijn torens en
paarde de dreiging van stukwinst aan
een matdreiging. Toen zijn tegenstander de eerste dreiging pareerde vergat
hij de laatste en werd hij pardoes mat
gezet. ‘Een onverhoeds einde’ aldus
de DWD-website, 2-0. De twee overige
partijen namen meer tijd in beslag.
Sjaak kwam materieel een toren tegen
loper plus pion in het voordeel. Volgens de DWD-website een kwaliteitsoffer voor een kansrijke positie. De
weg naar de winst in het eindspel was
echter knap lastig, zeker met een vijandelijke pion twee velden van promotie. Hij vond echter een goed plan dat
hem een vrijpion opleverde en daarmee was de buit binnen. "Mijn tegenDe Willige Dame V1
1309

stander begreep mijn spel niet" meldde
Claessen (DWD-website), 3-0. De
enige die sneuvelde was Judie. Aanvankelijk gaf zij prima partij maar het
ging mis toen zij, om een pionvork te
vermijden, een stuk voor twee pionnen
moest offeren met kans op een koningsaanval. Daarbij overzag zij dat
haar tegenstander door een doorstoot
op de dame ook nog een toren kon
buitmaken. Toen ook slinkse matdreigingen geen succes hadden, was het
over en uit, 3-1. Commentaar van de
RSB-secretaris en vierde bordspeler:
‘Een niet onverdienstelijk spelende tegenstandster.’
Na zes ontmoetingen is de onderlinge
stand nu 7-5 in het voordeel van De
IJssel. (Aad)
3

-

1

1
2
3
4

Erik Brok
Fons Claessen
Piet Schuller
Wim Platje

1
1
1
0

-

0
0
0
1

Gerard vd Wouden
Sjaak in 't Veld
Wouter Schmahl
Judie van Eck

1699
1525
1448
1209

-

1306
1285
1336

ook gelijkspel tegen erasmus V3

‘Een tegenstandster die opviel, de eerste schakende jonge dame in de
nieuwe speelzaal. Na een paardoffer
op g2, veel schaakjes, paniek en dameverlies was het na 23 zetten gedaan’. Teamleider Gerard: ‘Hopelijk
kan ze door zure appel heen bijten en
blijven schaken. Want vroeg of laat
gaat ze zeker winnen. Het is een

Het laagste viertal van Erasmus behoort niet tot de toppers bij de viertallen. Op naar een goed resultaat was
dus het motto. Ditmaal aan bord 1
geen kopman, maar een kopvrouw.
Ondanks goede spelmomenten en verzorgd spel was zij ook ditmaal de verliezende partij. De Erasmus website:
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kwestie van routine’. Die routine heeft
Sjaak wel, maar hij kon niet goed in
zijn spel komen en werd langzaam
maar zeker van het bord gedrukt. Veel
beter verging het Wouter, de andere
junior. Hij werd ‘the man of the match’.

1
2
3
4

Met zijn geliefde koninggambiet offerde hij het ene naar het andere stuk.
Leek daarin te overdrijven maar had
veel gezien en zette zijn tegenstander
mat. Gerard tenslotte kreeg de zege
min of meer cadeau. Zijn tegenstander

blunderde al in de opening. Ondanks
dat werd het, volgens het Erasmus verslag, nog een spannende partij.
Het team is dus nog steeds ongeslagen en behoud de kansen op een hoge
klassering in deze klasse. (Gerard/Aad)

Erasmus V3

1353 -

De IJssel V2

1470

2

-

2

Anton van Bokhoven
Daan Gijsbertse
Harry Nefkens
Peter Ruimschoot

1344 1440 1275 -

Judie van Eck
Sjaak in 't Veld
Wouter Schmahl
Gerard vd Wouden

1209
1525
1448
1699

1
1
0
0

-

0
0
1
1

stand in de 2e divisie A
1
2
3
4
5
6
7

WSV V1
De IJssel V2
HI Ambacht V1
Erasmus V3
PASCAL V2
Maassluis V1
De Willige Dame V1

wd
3
3
2
3
2
2
3

mp
5
4
4
2
2
1
0

bp
7
7
6
5
4½
3
3½

1
x
.
.
2
1½
.
1½

2
.
x
.
2
.
2
1

3
.
.
x
.
.
1
1

4
2
2
.
x
3
.
.

5
2½
.
.
1
x
.
.

6
.
2
3
.
.
x
.

7
2½
3
3
.
.
.
x

de ijssel V3
Van de drie viertallen speel t het derde
als enige zeven wedstrijden. Een
hoofdrol lijkt er daarbij voor hen niet
weggelegd. Vier van de zeven tegenstanders hebben een gemiddelde rating die hoger ligt dan het IJssel viertal.
De resultaten in de eerste twee wedstrijden bevestigen dit.

niet verzilverde kansen tegen
Messemakerviertal
In hun eerste wedstrijd op 12 november kreeg het derde viertal van De IJssel goede kansen op een positief
resultaat. Die kansen werden evenwel

1
2
3
4

een pluspion met daarnaast in het
eindspel nog een paard en toren tegen
zijn tegenstander een loper en een
toren. Niet alleen ging dat voordeel de
mist in, zijn tegenstander trok ook nog
eens aan het langste eind. Een gelijkspel was toen nog het hoogst haalbare, maar ook dat zat er niet in. Frans
deed verwoede pogingen maar die
faalden door goed verdedigend spel
van zijn tegenstander. Met nog ruim
één minuut op de klok besloot hij tot
een remiseaanbod en dat werd natuurlijk aangenomen. (AadvdM/Aad)

Messemaker 1847 V1

1363 -

De IJssel V3

1338

2½ -

1½

Jasper van Wijhe
Kees van Wensveen
Adrie Oosterhof
John Kuhles

1415 1350 1324 -

Frans Dubois
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Peter Morgenrood

1376
1454
1179

½
1
1
0

½
0
0
1

net niet tegen spijkenisse V3
In tegenstelling tot de eerste wedstrijd
was er in de tweede wedstrijd op 11
december op papier een duidelijk ratingverschil. Desondanks een goede
start, om circa half tien had Peter
dankzij een forse blunder van zijn tegenstander de buit al binnen. Op de
andere drie borden ging het echter
minder goed. Ton had aanvankelijk
goed spel met een opgeschoven pionnenketen. Toen echter een toren via

1
2
3
4

niet benut. Niet bij Aad, die was al snel
kansloos. Eerst deed hij een paard cadeau en vervolgens liet zich enkele
zetten later verrassen door een matdreiging met toren verlies. Tijd om op
te geven dus. Kansen waren er wel op
de andere borden. Bij Peter waren in
rap tempo, op ieder een toren na, de
stukken van het bord verdwenen. Hij
leek een iets mindere pionnenstelling
te hebben maar hield, nadat aan
weerszijden pionnen werden veroverd,
toch één pion over. Goed voor de
winst zo bleek, zijn tegenstander hield
het dan ook voor gezien. Ook Ton had

-

een open lijn achter de pionnenketen
kon komen was het voordeel snel verdwenen en stortte zijn stelling in. Op
de tweede andere bordenwas het
knokken voor remise. Bij Frans lukte
dit niet. Tot het eindspel ging het redelijk gelijk op maar met alleen nog pionnen en loper tegen paard het paard
van zijn illustere tegenstander, erelid
van de RSB, beduidend sterker dan de
loper. Bij Teus wel. Ook hij werd flink
onder druk gezet en moest alle zeilen

bijzetten om een mataanval te pareren. Dat lukte wel, maar daarbij kwamen zijn paarden wel op slechte
velden. Zijn tegenstander wist de
goede stand echter niet te verzilveren
en bood na een afgedwongen dameruil remise aan. Dat aanbod kon, ondanks dat daarmee de wedstrijd was
verloren, niet worden geweigerd. Net
als in de eerste wedstrijd weer net
geen puntje. (Aad)

De IJssel V3

1318

Spijkenissse V3

1436

1½ -

2½

Frans Dubois
Teus Boere
Ton van Smirren
Peter Morgenrood

1376
1399
1179

Simon van der Beek
Jerry Sandifort
Rienk Pluim
Steef Peek

1539
1439
1348
1418

0
½
0
1

1
½
1
0
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stand in de 2e divisie C
1
2
3
4
5
6
7
8

Moerkapelle V1
RSR Ivoren Toren V2
Messemaker 1847 V1
Charlois Europoort V3
Spijkenisse V3
De IJssel V3
RSR Ivoren Toren V3
Dordrecht V3

mp
4
4
4
2
2
0
0
0

bp
8
6½
6
4½
3½
3
½
0
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0
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2
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x
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½
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x
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5
.
3
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x
1½
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6
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7
4
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8
4
.
.
4
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de ijssel 1 op weg naar de hoofdklasse?
Met nog een honderd procent score na
vier van de zeven wedstrijden stijgt de
kans op promotie naar de hoofdklasse
RSB met stip. Na verlies van concurrent Barendrecht/IJsselmonde in Oude
Tonge in de vierde ronde bedraagt de
voorsprong op nummer twee,
SOF/DZP, nu twee punten. Dat ziet er
goed uit, maar het is nog geen gelopen koers. De teamsamenstelling staat
nogal onder druk dus het zal best een
hele toer worden. Tot dusver ging het
prima aldus de verslagen hieronder.

geflatteerde winst tegen
dordrecht 3
Dordrecht speelt met zes achttallen in
de RSB-competitie en het derde daarvan was op 29 oktober de tweede tegenstander van De IJssel 1. Met circa
150 ratingpunten meer was De IJssel
favoriet. Dat verschil manifesteerde
zich echter vooral aan de eerste twee
borden, bij de overige borden waren
de verschillen beduidend minder.
Het eerste punt viel dan ook al redelijk
snel bij Jan aan bord 2. Een pionnenopmars op de damevleugel leidde een

20

koningsaanval in en de tegenstoot op
de koningsvleugel kwam te laat. Op de
overige borden was er echter beduidend minder voordeel voor De IJssel
en op enkele borden waren er goede
kansen voor de gasten. De eerste die
sneuvelde was Hans. Na een goede
opening brak een te agressieve zet
hem op. Het leidde tot kwaliteitverlies
en een kansloos vervolg. Bij Ad ging
het eveneens mis. Hij werd verrast
door een niet te pareren koningsaanval. Ook boven het bord van Léon donkere wolken en Frank (V) kwam

IJsselschaak 121
verloren te staan toen hij door een
blunder een toren achter kwam. Goed
ging het wel aan bord 1. Henk-Jan
vond een goede aanvalskans en die
bracht hem ook het gewenste succes.
Met toenemende kansen voor Justin
en dubieuze winstkansen voor Frank
(vdP) met een pluspion in een toreneindspel leek een gelijkspel het hoogst

1
2
3
4
5
6
7
8

Justin zijn voordeel meer en meer uit
en met een aantal pionnen in de plus
werd het slot uitgevluggerd. Zorgvuldig
manoeuvrerend lukte het uiteindelijk
ook Frank (vdP) het toreneindspel winnend af te sluiten en werd het toch nog
een ruime overwinning. (Aad)

De IJssel 1

1914 -

Dordrecht 3

1764

5½ -

2½

Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen
Léon Jacobse
Frank Visser
Justin Jacobse
Hans Lodeweges
Ad de Veld
Frank vd Pavoordt

2157
2097
1964
1873
1849
1871
1699
1799

John vd Laar
Wouter de Bruin
Adri Timmermans
Victor van Blommestein
Kees van 't Hof
Henk Timmermans
Arie van Heeren
Rick Jelier

1760
1831
1857
1844
1746
1730
1720
1626

1
1
½
1
1
0
0
1

0
0
½
0
0
1
1
0
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koploper na nipte winst in
oude tonge
In de derde competitieronde stond op
21 november het duel tussen beide
koplopers op het programma. Tegenstander dus het eerste team van
SOF/DZP dat zijn speellocatie in Oude
Tonge heeft, een krappe 70 km van
Moordrecht. En voor Pim, na een seizoen afwezigheid weer voor het eerst
achter het bord voor De IJssel, nog
een stuk verder.
Binnen een uur stonden beide eerste
borden al comfortabel. Aan de overige
borden was de strijd evenwichtiger.
Jan was als eerste rond tienen klaar:
De witspeler zette de partij wat passief
op en Jan kon het binnen 20 zetten uittikken. Bij Henk-Jan eigenlijk een
soortgelijk verhaal. Een conventioneel
damegambiet waarbij zijn tegenstander ruim bedenktijd nam. Henk-Jan
verbruikte voor de eerste 10 zetten 10
minuten en zijn tegenstander had er
nog 5 over..... Iets later dan bij zijn
vader konden de stukken in de doos
en stond De IJssel voor met 2-0.
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2
3
4
5
6
7
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haalbare. Maar de kansen keerden
toen de tegenstander van Frank (V) op
zijn beurt een toren cadeau deed en
Frank plotseling op winst stond. Die
winst kwam er ook. Voorts lukte het
ook Léon om met remise aan het dreigende verlies te ontsnappen. Een punt
was vervolgens voldoende voor de
wint. Zoals werd verwacht bouwde

-

‘De ratingkanonnen op de bovenste
twee borden deden waar ze voor
waren ingehuurd’ aldus het verslag
van SOF/DZP. Pim speelde met de
zwarte stukken een gesloten Siciliaan,
die lang gelijk op ging. Ergens ging het
mis. SOF/DZP: ‘Een open stelling met
een wirwar van wederzijdse kansen,
gevaren, valletjes maar helaas voor
Pim had die ook nog tijdnood erbij, dat
was fataal in deze stelling’. Het eerste
punt voor de tegenstanders: 1-2. Frank
verslikte zich enigszins in de opening
en kwam twee dubbelpionnen achter.
In een gesloten stelling wist hij zwart
daarna geheel op zijn eigen helft terug
te dringen met een koning die niet kon
rokeren. Vele offerdreigingen dreigden
de stelling op te blazen, maar zwart
kon op het nippertje alle dreigingen pareren. Toen de stelling openbrak ging
de zwarte koning net niet mat en twee
torens op de zevende rij waren helaas
niet voldoende voor eeuwig schaak.
De pluspionnen brachten zwart de
winst: 2-2. Crelis maakte zijn debuut
bij De IJssel en met een manoeuvreer-

partij bracht hij De IJssel weer op
voorsprong. SOF/DZP: ‘Een gelijkwaardige partij totdat Van der Waal
ineens zijn dame liet verschalken en
dan is het wel over’.
Rien verspeelde in het middenspel een
pion en ging het eindspel in met twee
pionnen minder. Dat was niet meer te
houden. Bij Justin werd het vervolgens
remise. Hij kreeg met wit een gambiet
tegen (1.f4 e5 2 fxe5 d6 3 e5xd6
Lxd6). Dat werd uiteindelijk een lange
partij met veel tactische wendingen en
een witte koning die nooit meer uit het
midden weg kwam. Daarmee kwam de
stand op 3½-3½ en was de eindstand
afhankelijk van het resultaat bij Hans.
In goede stelling had Hans wegens lichamelijk ongemak bij een 2- 0 stand
remise aangeboden, wat geweigerd
werd. Zijn tegenstander moest dat bezuren. Hans veroverde een stuk en
hoewel nog maar één minuut op de
klok was het niet zo moeilijk elke 15
seconden een zet te vinden en werd
het keurig afgemaakt. (Frank V./Aad)

SOF/DZP 1

1872 -

De IJssel 1

1896

3½ -

4½

Ivo Lagendijk
Jan Vonk
Adriaan Tieleman
Ronald Sparreboom
Mark van Putten
Michael vd Waal
Marcel de Ruiter
John Dupree

1779
1845
1940
1985
1962
1806
1830
1827

Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen
Frank Visser
Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Crelis Molenaar
Hans Lodeweges
Rien Duine

2157
2097
1873
1885
1849
1766
1871
1674

0
0
1
1
½
0
0
1

1
1
0
0
½
1
1
0

ruime zege in zuidplasderby
tegen nieuwerkerk a/d ijssel
Ze staan de laatste jaren niet vaak op
het programma de streekderby’s tussen de Zuidplasverenigingen De IJssel
en Nieuwerkerk a/d IJssel. De laatste
was in januari 2012. De IJssel verloor
toen in Nieuwerkerk met 5-3. In dat
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treffen geen Evengroenen, die waren
er ditmaal wel en zelfs bij beide teams.
Om familietwisten te voorkomen zou
Bernard aan een van de laatste borden spelen en Jan en Henk-Jan aan
een van de eerste vier borden. Wat
schuiven met de opstellingen dus.
Op 7 januari leek het na en uur spelen
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een spannende strijd te worden. Aan
de eerste borden een plusje voor De
IJssel en aan de laatste voor de tegenstanders en daartussen gelijkwaardige
stellingen. Wie goed telde zag dat Pim
een stuk tegen twee pionnen meer
had. Al snel buitte hij dat voordeel uit
en dat resulteerde in nog meer materi-
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aalwinst waarna Jeroen het voor gezien hield. Pas geruime tijd later het
volgende resultaat, remise bij Hans die
toen al aan extra tijd bezig was. Een
mooi opgebouwde koningsaanval kon
net door zijn tegenstander worden gepareerd en daarna vervlakte de stellingen. De IJssel kwam vervolgens met
2½-½ voor na winst van Henk-Jan.
Daar had het lang niet naar uitgezien.
Zijn tegenstander verdedigde hardnekkig en het was zoeken naar aanvalskansen. Toen die er na wat afruilwerk
toch kwamen ging het snel. Daar
kwam nog een punt bij door winst van
Jan aan bord een. Die had al vroeg in
de partij een pion gewonnen. Daarvoor
kreeg zijn tegenstander wel kansen op
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een koningsaanval. Er moest nauwlettend worden verdedigd. Vervolgens
kon hij toen zelf aan de slag en zijn
plusstelling ten gelde maken. Vrijwel
gelijktijdig remise bij Frank (V), inmiddels ook al bezig aan zijn extra tijd.
Kansen op meer waren er niet en ook
niet geweest. Het remiseaanbod werd
aanvankelijk nog door Edo geweigerd,
maar ook hij kon geen kans op een
beter resultaat op het bord krijgen. De
4-1 werd 4-2 toen ook de derde Evengroen zijn partij won. Met pionwinst
vroeg in de partij noopte hij Crelis tot
verdedigen. Die deed dat heel bekwaam en het mondde uit in een ogenschijnlijk gelijkstaand eindspel. Na een
misser van Crelis was het echter snel

gedaan. De IJssel had toen nog een
halfje nodig voor de winst. En dat
kwam er en zelfs meer. Ad had zich al
vroeg een pion laten afsnoepen en
met ook nog een slechte koningsstelling ging hij vol voor de aanval met een
opmarcherende pion gesteund door de
zware stukken. Dat had succes, zijn
tegenstander vond niet de juiste verdediging en het was vervolgens Ad die
aan het langste eind trok. Tenslotte
won ook Frank (vdP) zijn partij nog.
Van af het begin was hij de bovenliggende partij, maar ook hier lange tijd
een solide verdediging. Pas in de slotminuten toen het allemaal wat sneller
ging kon hij profiteren van een foutje
en beslissend toeslaan. (Aad)

De IJssel 1

1893 -

Nieuwerkerk a/d IJssel 1

1842
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-
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Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Henk-Jan Evengroen
Frank Visser
Hans Lodeweges
Frank vd Pavoordt
Crelis Molenaar
Ad de Veld

2097
1885
2157
1873
1871
1799
1766
1699
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Rob Hoogland
Jeroen Eijgelaar
Richard Zijleman
Edo Pouwelse
Johan de Koning
Arjan Huijzer
Bernard Evengroen
Lambert Wildemans

1976
1870
1788
1910
1824
1814
1876
1681

1
1
1
½
½
1
0
1
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0
0
0
½
½
0
1
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8
6
5
4
4
2
2
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20½
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15½
15
14½
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De IJssel 1
SOF/DZP 1
Barendrecht/IJ'monde 1
Overschie 2
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
HZP/Schiedam 1
SO Rotterdam 1
Dordrecht 3
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strijd om clubtitel nog lang niet beslist
Vanwege betrokkenheid bij teamwedstrijden in de kopgroep maar weinig
wedstrijden in de tweede competitieperiode met uitzondering dan van Wim
Mulder die alle ronden van de partij
was. Halverwege de competitie staat
Léon Jacobse nog steeds nummer één
op de ranglijst ondanks dat hij in totaal
slechts vier partijen speelde (en won).
Nu hij na zijn vertrek naar Hamburg
niet meer in actie komt, is Frank Visser
op dit moment de eerst gegadigde
voor de clubtitel. De voorsprong op de
naaste belagers Gerard van der Wouden en Hans Lodeweges is echter beperkt. Wim Mulder maakte zijn slechte

competitiestart goed met achtmaal
winst op rij en kan zich wellicht ook
nog in de titelstrijd mengen. Dat geldt
eveneens voor de debutant in de clubcompetitie Crelis Molenaar. Niet voor
Justin Jacobse, hij is vertrokken aar de
USA. Op de plaatsen 8 t/m 13 een
groep met kleine onderlinge verschillen en met op ruim tweehonderd punten achterstand nog weinig kans op
podiumplaatsen. Van hen was Sjaak in
’t Veld met 2 uit 3 nog het beste op
dreef. In de tweede helft van de ranglijst weinig verschuivingen in de volgorde. Wouter Schmahl verspeelde een
aantal plaatsen. Enerzijds kwam dit
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door sterkere tegenstanders maar
daarnaast ook door verliespartijen
tegen Neal Twigt en Peter de Jong. De
enige winstpartij - tegen Aad van den
Berg - was wel weer een goede prestatie. Behalve tegen Wouter won Peter
de Jong ook van Ton van Smirren, zijn
eerste winstpartijen in deze competitie.
Casper de Pijper speelde een aantal
ronden mee als gastspeler maar is in
het vervolg niet meer van de partij.
Winnaars van de periodetitels (2e periode): Léon Jacobse (A), Wim Mulder
(B), Sjaak in ’t Veld (C) en Peter Morgenrood (D).
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Hieronder de stand met de onderlinge resultaten.
gr

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

Leon Jacobse (LJ)
Frank Visser (FV)
Gerard vd Wouden (GW)
Hans Lodeweges (HL)
Justin Jacobse (JJ)
Wim Mulder (WM)
Crelis Molenaar
Frank vd Pavoordt (FP)
Leen Boonstra (LB)
Sjaak in 't Veld (SV)
Rien Duine (RD)
Mick vd Berg (MB)
Aad vd Berg (AB)
Aad vd Meer (AM)
Ad de Veld (AV)
Frans Dubois (FD)C
Neal Twigt (NT)
Peter Morgenrood (PM)
Teus Boere (TB)
Wouter Schmahl (WS)
Ton van Smirren (TS)
Casper de Pijper (CP)
Peter de Jong (PJ)
Peter Koolmees (PK)

resultaten ronde 9 t/m 15

A RD 1
A MB 1, LB 1, WM 0
A MB1, HL½
A GW ½, CM 0
A
B WS1, RD1, MB1, CM1, SV1, FV1, PM1
A LB1, FP½, WM0, HL1
A CM½
B CM0, FV0, MB½, RD½
C WS1, WM0, RD1
B WM0, LJ0, AB½, AV½, SV0, LB½
B GW0, FV0, WM0, LB½, TB 1
B AV1, RD½, WS0
C AV0, NT1, TB1
B AB0, AM1, RD½
PM½, PJ1
C PM0, TB0, PJ1, WS1, AM0, TS1
D NT1, FD½, PJ1, TS0, WM0
D CP1, NT1, TS½, AM0, MB0
C WM0, SV0, NT0, PJ0, AB1
D PJ0, TB½, CP0, PM1, NT0
TB0, PJ½, TS1
D TS1, CP½, NT0, PM0, WS1, FD0
D

na

avc

1x

1x
4x
3x
2x
1x

2x
3x
4x

2x
2x 4x
2x* 1x
1x* 3x
1x
1x
3x
2x 2x
3x 1x
2x 3x
1x
2x
1x
2x
2x
1x
1x
7x

gt

1x
1x

1x

1x

club
rating

waarde
cijfer

1978
1846
1794
1844
1826
1717
1762
1712
1589
1553
1514
1565
1462
1409
1472
1390
1343
1310
1290
1285
1185
1245
1133
1154

97
81
76
81
79
68
73
68
57
55
52
56
48
45
49
44
41
39
38
38
33
36
31
32

score

866
764
749
729
696
674
628
569
551
538
499
480
477
428
424
405
387
382
372
358
309
283
278
177

na=niet aanwezig (* inclusief bye k.o.-beker), avc=afwezig ivm clubactiviteiten, gt=geen tegenstander

jeugdschaak
Het jeugdschaak ging op dezelfde voet
verder. Wel met minder deelnemers.
Carlijne Vervoort en Sam de Haas zijn
afgehaakt. Nieuw is Gijs van Tilburg.
Frank van de Pavoordt was weer in de

gelegenheid voor de begeleiding, maar
vanaf maart zal Aad van der Meer dit
opnieuw van hem overnemen. Ook in
deze periode verzorgde Gerard van
der Wouden weer een aantal schaaktrainingen.
Het jeugdlidmaatschap van De IJssel
biedt inmiddels ook de mogelijkheid
voor deelname aan de Online Jeugd-

schaakclub Nederland.
Voor de jeugdcompetitie werden er
vier ronden gespeeld. Lang niet iedereen was steeds van de partij. Koploper
Nick speelde en won er twee en gaat
dus nog steeds met ruime voorsprong
aan de leiding. Voor David was er viermaal winst en daarmee is hij nu de
nummer twee.

De stand na twaalf ronden:
prt
w
r
v
1. Nick McPherson
10
9
1
0
2. David Knoop
12
5
3
4
3. Luna Twigt
8
6
0
6
4. Ruben Koeverden
6
4
0
2
5. Eva Krabbendam
12
3
2
7
Nieuwkomer Gijs speelde nog niet mee in de competitie.

score
306.0
155.0
134.0
120.0
90.0

Ook bij het speciale kerstschaak, paard in de zak en gongwedstrijd, was Nick de sterkste. Voor de prijzen maakte het niet
uit, want die waren er voor iedereen. (Aad)

uit de media
Parham Maghsoodloo is een schaker met
ambities. Onlangs won de 18 jarige schaker
uit Iran de wereldtitel bij de junioren in Gebze
(Turkije) met een indrukwekkende score van
9½ uit 11. Als 9 jarige maakte hij in 2009 kennis met de schaaksport en daarna besteedde
hij vele uren aan het schaken, niet veel minder dan 10 uur per dag. In 2016 kreeg hij de
grootmeestertitel. Zijn rating bedraagt inmiddels 2685. Hij hoopt zich te kunnen kwalificeren voor het eerstvolgende

kandidatentoernooi. Als dat niet lukt dan in
de volgende cyclus. ‘In 2022 speel ik om de
wereldtitel’, laat hij aantekenen in New In
Chess 2018/7. Hij is in actie te zien als deelnemer aan de Challengersgroep van het TataSteeltoernooi in Wijk aan Zee.
Het andere WK: het WK van de vrouwen. In
mei werd de Chinese Ju Wenjun wereldkampioen in een tweekamp. Ze kon er niet
lang ongestoord van genieten, want deze
maand trad ze alweer aan in het volgende
wereldkampioenschap, een knock-outtoernooi in het Siberische stadje Chanty-Mansiejsk. De Ugra Schaakacademie die daar
staat, een futuristisch ogend gebouw van de
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Nederlandse architect Erick van Egeraat,
kan de last chance saloon van de FIDE worden genoemd, de bar die nog open is als
alles dicht is. Als het moeilijk is om een evenement onder te brengen, doet de wereldschaakbond nooit een vergeefs beroep op
Chanty-Mansiejsk. Het is een lange reis om
daar te komen, maar de schakers roemen
de warme Siberische gastvrijheid en de
comfortabele speelomstandigheden. Dat Ju
Wenjun na zes maanden al haar titel moet
verdedigen, en dan ook nog in een knockouttoernooi, laat zien dat het WK van de
vrouwen door de wereldschaakbond niet erg
serieus werd genomen. De nieuwe FIDEpresident Arkadi Dvorkovitsj heeft gezegd
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dat hij daar iets aan gaat doen. Er deden
behalve de wereldkampioene nog vijf oudwereldkampioenen mee, maar er waren ook
jonge meisjes die in de eerste helft gevestigde sterren omver kegelden. In de kwartfinale zie je toch weer de gevestigde
reputaties: Ju, Lagno, Kostenjoek en Maria
Moezytsjoek. (Hans Ree, NRC 17/11)
Een elite zeskamp met onder anderen Anish
Giri in de Chinese stad Shenzhen kon de
aandacht nauwelijks afleiden van de tweekamp om de wereldtitel in Londen. Op het
niveau van het vertoonde spel viel weinig
aan te merken, maar het duurde veel te lang
voor het toernooi tot leven kwam. Pas in de
vijfde ronde, toen de meeste liefhebbers al
waren afgehaakt, kwam een eind aan een
lange rij remises. Dat toch enige belangstelling bleef leven voor het toernooi kwam door
een bijzondere mijlpaal die de Chinees Liren
Ding kon bereiken. De nummer vier van de
wereldranglijst had na een nederlaag tegen
Giri op 9 augustus 2017 geen klassieke partij meer verloren. In Shenzhen kon hij een
lange reeks bekronen door voor de honderdste maal op rij ongeslagen te blijven. In
de zesde ronde lukte het Ding inderdaad de
honderd partijen zonder nullen te voltooien.
Maar daar bleef het bij. Een dag later verloor hij van de Fransman Vachier-Lagrave
en kon hij opnieuw beginnen.
De Nederlandse kampioen Sergei Tiviakov
mag opgelucht ademhalen. Hij blijft recordhouder met een in 2004-2005 voltooide
serie van 110 partijen zonder nederlaag.
(Gert Ligterink, Volkskrant, 17/11)

ken werd geschreven, totdat Carlsen wereldkampioen werd. Datzelfde geldt een
beetje voor Nederland. Er wordt de laatste
jaren veel meer over Formule 1 geschreven
vanwege Max Verstappen. Op basis van de
vraag of motorische vaardigheden vereist
zijn, kun je over schaken zeggen dat het
geen fysieke sport is. Hoe je je stukken verplaatst is geen vaardigheid – dat kan iedereen – maar de vaardigheid bij schaken is
het denken. Verder, en dat moeten we niet
onderschatten, is ook het stilzitten een
enorme vaardigheid.”
Gert Ligterink in de Volkskrant (5/1) over het
WK rapid: De titel werd veroverd door de
Rus Daniil Doebov (22), een jongeman van
wie we nog veel zullen horen. Na afloop gaf
hij een interview aan een Russische site dat
niet alleen over schaken ging. Zo zei Doebov
dat de annexatie van de Krim een schande

Giri dook in de laatste week van november
op als een van de namen op de longlist voor
de Sportman van het Jaar-verkiezing. Eerder dit jaar leek hij op het TataSteel-toernooi
lang op weg om Timmen op te volgen als
laatste Nederlandse winnaar. Commentaar
Van Wely: ,,Maar het is niet zo dat hij heeft
gewonnen. En als je dat vergelijkt met iemand als Kjeld Nuis….Dan zeg ik ondanks
mijn liefde voor het schaken dat de prijs wel
aan Giri’s neus voorbij mag gaan.”(Pim Bijl,
AD 29/11)
‘Is schaken een sport? En formule 1 dan?’
Dat was de kop boven een artikel door
Cees-Jan Butter in Trouw (5/12). ‘De
Noorse schaakgrootmeester Magnus Carlsen prolongeerde in Londen zijn wereldtitel,
maar’, aldus Butter, ‘op de Engelse sportpagina’s viel er geen letter over te lezen. Schaken is geen sport, oordeelden de Britten,
want: geen bal en geen veld. In Nederland
wordt diezelfde discussie soms gevoerd
over dammen, darts en Formule 1. Het
roept de vraag op: wat is sport?’
In het artikel onder andere een reactie van
sportfilosoof Ivo van Hilvoorde, die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en als lector aan Hogeschool
Windesheim in Zwolle: “Wat mensen sport
vinden, heeft vaak te maken met de tradities
en de geschiedenis van een land. Volgens
mijn definitie is schaken een sport. De traditie en geschiedenis van een land bepalen
vaak of er op de sportpagina’s iets over
wordt geschreven. Daarnaast zit er iets opportunistisch in: als we als land ergens goed
in zijn, zijn we eerder geneigd iets sport te
noemen. Ik sprak laatst een Noorse collega
die zei dat er in Noorwegen nooit over scha-
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is voor Rusland en dat hij in 2017 welbewust
niet had meegedaan aan het rapid- en blitzWK in Saoedi-Arabië. Hij noemde het volstrekt ongepast dat de organisatie was
toegewezen aan een dergelijk land. Op de
vraag of hij een uitnodiging zou accepteren
om als wereldkampioen in het Kremlin te
worden ontvangen, antwoordde Doebov dat
hij erover na zou denken: ‘Ik ben geen fan
van Poetin, maar omdat gezegd wordt dat
we in een democratisch land leven, moet ik
misschien de keuze respecteren van de
mensen die op hem hebben gestemd.’
Het interview ontlokte naast enkele steunbetuigingen vooral een storm van kritiek.
Vadim Makoenjan, parlementslid en prominent blogger, schreef dat hij zich voor het
eerst in zijn leven schaamt voor een Russische wereldkampioen schaken. Hij suggereerde dat Doebov een gevangenisstraf van
5 jaar kan krijgen.

