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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

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

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

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

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

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

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

e-mail: mcduine@ziggo.nl

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : zie voorzitter

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

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

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

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

Website : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

frank visser na bijna 20 jaar weer 
winnaar zilveren dame

de ijssel 2 weer terug naar de 2e klasse

jeugdkampion nick mcpherson 
prolongeert titel

henk-jan evengroen voor de zevende
maal winnaar van het panc vink 
zuidplas top 12-toernooi

de ijssel V2 na domper toch nog 
kampioen

de ijssel V1 niet sterk genoeg voor 
toppositie

sterke finish de ijssel V3

frank v.d. pavoordt 200x voor de ijssel
achter het bord in de rsb-competitie

frank visser clubkampioen 2018/19

van de vergadertafels

de ijssel al weer op de jaarmarkt in
moordrecht

uit de media
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg en Frank van de Pavoordt

Bij de voorplaat:

24e PANC VINK Zuidplas Top 
12-toernooi, invitatiegroep.



Ruim baan voor kampioenen in deze
laatste editie van het seizoen 2018/19.
Een triplo voor Frank Visser die niet al-
leen clubkampioen werd maar ook de
k.o.-beker en de Zilveren Dame wist te
winnen. Tweemaal een plaats naast
hem op het podium voor Hans Lode-
weges die, als hij van de partij was, dit
seizoen veel goede resultaten boekte.
In het toernooi om de Zilveren Dame
behalve voor de winnaar een hoofdrol
voor de ‘Hoekvelders’ die dankzij de
aangepaste toernooi opzet tot de laat-
ste ronde ook tot de kanshebbers op
de Zilveren Dame behoorden. Veel
aandacht in dit nummer voor het ver-
loop van de competitie en deze toer-
nooien.
Een ander toernooi in de schijnwer-
pers was het 24e Panc Vink Zuidplas
Top 12 toernooi. Opnieuw een groot
succes met veel IJsselspelers in de
hoofdrol. De zevende toernooizege
voor de winnaar. Dat record zal voorlo-
pig niet gebroken worden. Sommige
deelnemers lieten het al voor de aan-
vang afweten en daar waren de orga-
nisatoren niet blij mee, meldt het
verslag. 
Bij de teams na het succes van De IJs-
sel 1 ook vreugde bij De IJssel 2 dat
dankzij een tweede plaats weer terug-

keerde naar de 2e klasse. Ook bij de
viertallen ging de vlag in top voor een
kampioenschap. Een lekke band
zorgde bijna voor een desillusie, maar
dankzij de falende concurrentie liep
het toch nog goed af. Behalve de ver-
slagen ook de eindstanden en indivi-
duele scores. 
Plaats is er ook voor nostalgie. Een in-
sider blikt terug naar de tijd toen de
mensen nog van de computers konden
winnen en er hiervoor toernooien wer-
den georganiseerd. Voorts weer de
jaarlijkse historische ranglijst nu na in-
middels 960 teamwedstrijden. Num-
mer één heeft nog steeds een ruime
voorsprong, wel een nieuwe nummer
twee. De voorzitter overschreed de
mijlpaal van 200 wedstrijden. Iets wat
hijzelf al meldde in het voorgaande
nummer en nu extra aandacht krijgt. 
Jaarlijks terugkerend is ook een blik op
de ratingontwikkeling. Dankzij de te-
rugkeer van twee superschakers zit
het gemiddelde weer in de lift. De
hoogst genoteerde IJsselspeler is
nummer 482 van de 10781 personen
op de nationale ratinglijst. Met bijna
35% blijft het aantal 65 plussers toene-
men. Dit in tegenstelling tot de jeugd
(<21 jaar) dat tot onder de 6% zakte. 
Dan was er nog het doorgeefschaak

met de organisator op de hoogste
trede en het afsluitende snelschaak
met als winnaar, niet verrassend, de
man die ook zijn normale partijen in
snelschaaktempo speelt. En bij de
jeugd prolongeerde de titelhouder voor
de derde maal zijn titel. De jeugd was
eveneens superactief achter de
schaakkraam op alweer een jaarmarkt
in Moordrecht zo blijkt uit een foto-im-
pressie. Voorts kan kennis worden ge-
nomen van wat op de vergadertafels
bij de RSB en De IJssel de revue pas-
seerde en het vaarwel aan Zespuntbe-
heerder Arie Reijm. 
In ‘uit de media’ een verscheidenheid
van onderwerpen o.a. het nieuwe
denksport bordspel Paco Sako, broe-
derstrijd bij de NK,  dilemma’s voor
Iraanse schakers, Carlsen op weg
naar de 3000, een super duur oud
schaakstuk, verval van Het Posthuis,
nieuwe toernooivormen voor super-
toernooien, schakers van het jaar
2018. 
De redactie wenst alle lezers een pret-
tige vakantie en veel leesplezier met
dit nummer of de kleureneditie op de
website. Bijdragen voor het volgende
nummer,  wat in november zal ver-
schijnen, zijn als altijd van harte wel-
kom. 
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van de redactie

van de voorzitter

Het schaakseizoen zit er op en gezien
de hitte van de laatste weken is het
goed rusten met een biertje of een
koel glas rosé. Het is vakantie de
schaakstukken liggen rustig in de kast
te wachten tot 2 september, dan
mogen ze weer aan het werk.  Bij het
doorgeefschaaktoernooi dit jaar ging
één van de prijswinnaars met een fles
Aperol naar huis, een wat toegankelij-
kere versie van Campari gemaakt van
onder meer zure sinaasappel, het
kruid gentiaan, rabarber en cinchona.
Natuurlijk is een vruchtensapje of een
ander frisje verstandiger, ik wens ie-
dereen fijne dagen toe, tot snel op de
eerste avond van het nieuwe seizoen.



Bijna 20 jaar geleden, in 1999 en
2000, won Frank Visser het toernooi
om de Zilveren Dame. Dat lukte hem
nu in 2019 voor de derde maal.
Met zijn 9-0 in de inhaalwedstrijd voor
de vierde ronde tegen Hans Lodewe-
ges had hij al een behoorlijke voor-
sprong op zijn concurrenten genomen.
Die voorsprong vergrootte hij in de
vijfde ronde met een 7½-1½ overwin-
ning tegen Wim Mulder. Alleen de ra-
pidpartij werd remise. Naaste belager
Arie Macdaniël jr dolf met een 9-0 ne-
derlaag het onderspit tegen zijn vader
die met zes punten achterstand naar
de tweede plaats klom. Na een 8-1
zege tegen Teus Boere, alleen remise
bij het snelschaak, bezette Mick van
den Berg de derde plaats. Ook Moer-
kapelle speler Jan Blok deed goede
zaken. Tegen Sjaak in ’t Veld verloor
hij alleen het snelschaakpartijtje en
won dus met 7-2. Dezelfde score werd
genoteerde voor Hans Lodeweges
tegen Rien Duine. Hier werd alleen de
uurpartij remise. Een tweede 9-0 werd
genoteerd voor Neal Twigt tegen Aad
van der Meer. Dankzij winst in de uur-
partij en voorts tweemaal remise won
Nanne Uitenbroek met 6½-2½ van
Judie van Eck en Leen Boonstra won
een spannend duel tegen Aad van den

Berg met 5-4. Een honderd procent
score tenslotte was er ook voor
Schoonhovenaar Jaap Bonninga in
een rapiddriekamp tegen Ton van
Smirren en Peter de Jong.   
In de zesde ronde was zelfs een 3-6
nederlaag tegen zijn naaste concurrent
Arie Macdaniël sr voor Frank Visser
nog voldoende voor de eindzege.
Zover kwam het niet, het werd een 6-3
zege waarmee hij met negen punten
voorsprong als opvolger van Henk-Jan
Evengroen kon worden gekroond. De
drie punten waren voor zijn tegenstan-
der net voldoende voor de tweede
plaats en de eerste plaats voor de
Hoekveldtrofee, voor de deelnemers
met een rating onder de 1550. Moer-
kapelle speler Jan Blok en Mick van
den Berg hadden een ruime overwin-
ning nodig om zijn totaal te overtreffen.
Dat onderlinge duel eindigde met 5-4
en daarmee was de derde plaats voor
Jan en de vierde voor Mick. Ook Arie
Macdaniël jr had nog een kleine kans,
maar ook hij moest daarvoor met grote
cijfers winnen van Wim Mulder. Ook
hier werd het een nipte 5-4 winst. Hij
werd op de ranglijst nog achterhaald
door Rien Duine die Peter Morgenrood
met 9-0 aftroefde. De ook al 5-4 zege
van Sjaak in ’t Veld tegen Leen Boon-

stra was voor beiden voldoende om
nog net in de prijzen te vallen. Dat
lukte ook Teus Boere, hij boekte een
onverwachte 7-2 winst tegen Ad de
Veld. Daarvoor kwamen Gerard van
der Wouden, Wouter Schmahl en Aad
van der Meer ondanks hun 9-0 tegen
respectievelijk Neal Twigt, Jaap Bon-
ninga en Hans Verduijn door eerder
opgelopen achterstand niet meer in
aanmerking. Dat gold eveneens voor
Ton van Smirren en Peter Koolmees,
5-4, en voor het trio Aad van den Berg,
Frans Dubois en Frank van de 
Pavoordt die een rapiddriekamp speel-
den waarin Frank met winst en remise
tegen Aad en tweemaal winst tegen
Frans met 8 punten aan het langste
eind trok. 
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frank visser na bijna 20 jaar weer
winnaar zilveren dame

Eindstand:

60 20 5 afw totaal
min min min

1 Frank Visser 20 13½ 11 44½
2 Arie Macdaniël sr* 14 13½ 8 35½ 
3 Jan Blok* 12 15 7 34
4 Mick vd Berg 10 16½ 7 33½
5 Rien Duine 18 9 6 33
6 Arie Macdaniël jr* 12 13½ 6 31½
7 Sjaak in 't Veld* 10 12 8 30
8 Wim Mulder 14 7½ 8 29½
9 Leen Boonstra 18 7½ 3 28½
10 Hans Lodeweges 14 7½ 5 2 28½
11 Gerard vd Wouden 10 9 6 2 27 
12 Frank vd Pavoordt 8 11 4 4 27
13 Teus Boere* 14 7½ 4 25½
14 Ad de Veld 4 12 7 2 25
15 Aad vd Berg* 12 7½ 5 24½
16 Wouter Schmahl* 6 7½ 7 4 24½
17 Nanne Uitenbroek* 12 7½ 2 2 23½
18 Peter Morgenrood* 8 10½ 5 23½
19 Frans Dubois* 6 13 3 22
20 Aad vd Meer* 14 4½ 2 20½
21 Neal Twigt* 8 4½ 5 2 19½
22 Judie van Eck* 4 8¼ 3 4 19¼
23 Jaap Bonninga* 2 12 2 2 18
24 Ton van Smirren* 4 8 5 2 19
25 Peter Koolmees* 8 4½ 2 0 14½
26 Peter Vink* 0 5¼ 2 4 11¼
27 Hans Verduijn* 0 0 0 10  10
28 Peter de Jong* 0 4 1 4 9

* gegadigden Hoekveldtrofee



Met slechts 9 deelnemers met een rating boven de 1550, waarvan er ook nog enkelen niet alle ronden konden deelnemen,
ditmaal in afwijking van voorgaande jaren geen splitsing in finale groepen om de Zilveren Dame en de Hoekveldtrofee. De
wedstrijden werden in één groep afgewerkt en de volgorde in de eindstand was beslissend voor zowel Zilveren Dame als
Hoekveldtrofee met als prijswinnaars:

- Zilveren Dame: 1. Frank Visser, 2. Mick van den Berg, 3. Rien Duine, 4. Wim Mulder, 5. Leen Boonstra.
- Hoekveldtrofee: 1. Arie Macdaniël sr, 2. Jan Blok, 3. Arie Macdaniël jr, 4. Sjaak in ’t Veld, 5. Teus Boere. 

In deze laatste groep waren zes niet-leden van de partij, waarvan drie op de eerste drie plaatsen. (Aad)
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de ijssel 2 weer terug naar de 2e klasse

Na de winst in de laatste wedstrijd res-
teerde nog het resultaat van de con-
current voor plaats twee, Messemaker
1847 2. Die moesten hun laatste wed-

strijd tegen kampioen Moerkapelle 2
minimaal zes bordpunten scoren om
het resultaat van De IJssel 2 te over-
treffen. Dat lukte niet, het werd een

3½-4½ nederlaag. Door dit resultaat
eindigde De IJssel 2 definitief als num-
mer twee met als gevolg promotie naar
de tweede klasse. 

de eindstand in klasse 3C

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Moerkapelle 2 1567 14 37 x 5½ 5½ 4½ 5½ 6 4½ 5½
2. De IJssel 2 1613 11 33 2½ x 4½ 4 5½ 5 6 5½
3. Overschie 3 1493 9 32½ 2½ 3½ x 4½ 4 6 7½ 4½
4. Messemaker 1847 2 1556 9 30½ 3½ 4 3½ x 4½ 4½ 5 5½
5. SOF/DZP 2 1580 5 26½ 2½ 2½ 4 3½ x 5½ 3½ 5   
6. H.I.Ambacht 2 1499 3 23½ 2 3 2 3½ 2½ x 4 6½
7. Sliedrecht 4 1333 3 19½ 3½ 2 ½ 3 4½ 4 x 2
8. CSV 4 1353 2 21½ 2½ 2½ 3½ 2½ 3 1½ 6 x

individuele resultaten

AP SC BRD RaTg TPR

1. Frank vd Pavoordt 7 5 2.1 1635 1797
2. Menno van Dijk 7 4½ 4.6 1599 1495
3. Aad vd Berg 5 4 7.0 1367 1607
4. Gerard vd Wouden 6 3½ 2.3 1580 1640
5. Sjaak in 't Veld 6 3½ 6.7 1414 1474
6. Aad vd Meer 4 3 7.8 1461 1654
7. Rien Duine 6 2½ 6.5 1538 1478
8. Leen Boonstra 7 2 4.9 1579 1417
9. Mick vd Berg 3 1½ 3.0 1560 1560
10. Léon Jacobse 1 1 1.0 1749 2549
11. Wouter Schmahl 1 1 8.0 1411 2211
12. Frans Dubois 2 1 4.5 1260 1260
13. Peter Morgenrood 1 ½ 1.0 1304 1304

Teamtopscorer Frank van de Pavoordt en Menno van Dijk waren met respectievelijk een zesde en negende plaats de eni-
gen die in deze klasse de top tien haalde. (Aad)



Eenmaal per jaar staat doorgeef-
schaak bij De IJssel op het pro-
gramma. Onder leiding van Hans
Lodeweges treden dan gelegenheids-
duo’s tegen elkaar in het strijdperk in
partijtjes van ditmaal zeven minuten.
Een op de ander veroverd stuk wordt
aan de speelmaat doorgegeven en
mag door hem in zijn partij in plaats
van een zet op het bord worden toege-
voegd. Daarbij is het opletten gebla-
zen, want dat kan leiden tot bijzondere

situaties met meer dan twee torens, 
lopers op dezelfde kleur, etc. Vooral
toegevoegde paarden kunnen met vor-
ken voor veel ongenoegen zorgen en
ook pionnen, zo bleek uit ervaring. Na
een normale opening 1.d4 Pf6 2.c4 g6
3.Pc3 Lg7 bracht wit met 4.h6, een
extra pion, zwart in de problemen. Na
4…Lf8 5. Pf3 Pg8?? Stond zwart na
nog een extra pion 6.g7 totaal verloren.
Voor de vierde editie hadden zich 18
deelnemers gemeld, een recorddeel-

name. Organisator Hans Lodeweges
trof in Teus Boere een prima maat en
zij streden uiteindelijk met het duo
Frank Visser en Wouter Schmahl,
vorig jaar winnaar aan de zijde van
Léon Jacobse, om de eerste plaats.
Beide duo’s verspeelden slechts drie
punten. Lodeweges/Boere wonnen het
onderlinge duel en trokken daardoor
aan het langste eind. Hun enige ver-
liespartij was tegen de nummer drie
Duine/Morgenrood. (Aad)
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duo hans lodeweges/teus boere 
winnaar doorgeefschaak

De eindstand met de onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 tot

1. Hans Lodeweges/Teus Boere x 2 0 2 2 2 1 2 2 13
2. Frank Visser/Wouter Schmahl 0 x 1 2 2 2 2 2 2 13
3. Rien Duine/Peter Morgenrood 2 1 x 1 1 1½ 1 1 2 10½
4. Gerard vd Wouden/Leen Boonstra 0 0 1 x 1½ 1 2 2 2 9½
5. Frank vd Pavoordt/Aad vd Berg 0 0 1 ½ x 2 2 2 2 9½
6. Sjaak in 't Veld/Ton van Smirren 0 0 ½ 1 0 x 2 2 1 6½
7. Aad vd Meer/Hans Verduijn 1 0 1 0 0 0 x 1 1 4 
8. Neal Twigt/Judie van Eck 0 0 1 0 0 0 1 x 2 4
9. Wim Mulder/Peter de Jong 0 0 0 0 0 1 1 0 x 2



Nick is een klasse apart bij het jeugdschaak en werd ook dit seizoen met ruime voorsprong jeugdkampioen van De IJssel.
Alleen David en Eva wisten een keer van hem te winnen. Voor hem en de nummers twee en drie, David en Luna waren er
bekers bij de prijsuitreiking op de laatste speelavond.  Maar ook de anderen gingen niet met lege handen naar huis. 

de eindstand
prt w r v score

1. Nick McPherson 18 15 1 2 542.0
2. David Knoop 26 13 4 9 352.0
3. Luna Twigt 22 11 1 10 288.7
4. Eva Krabbendam 22 10 2 10 278.7
5. Ruben van Koeverden 14 7 0 7 212.0
6. Gijs van Tilburg 10 0 10 0 76.0

Naast de competitie werd er bijgeleerd in de speciale schaaktrainingen 
door Gerard van der Wouden en Ad de Veld met hulp van Neal Twigt 
en Wouter Schmahl. 
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jeugdkampioen nick mcpherson prolongeert titel

Jeugd en trainers bij de prijsuitreiking.

met een vleugje nostalgie…

Toen in het vorige nummer mijn oude
schaakcomputer aan bod kwam reali-
seerde ik me dat naast schaken vooral
ook computers belangrijk waren in mijn
leven. Sinds mijn jeugd ben ik immers
een enthousiast schaker en daarnaast
heb ik ook al bijna mijn hele leven te
maken met computers. Dat begon in
1967, in de tijd dus dat een computer
nog iets was dat lang niet iedereen
kende, toen ik professioneel aan de
slag ging als programmeur. Dat was
toen nog niet zo’n bekend beroep; aan
kennissen moest ik vaak nog uitleggen
wat het voorstelde. Na een bedrijfsop-
leiding ging ik aan het werk bij de Nill-
mij, een toen een niet zo grote verze-
keringsmaatschappij die na enige ver-
volgfusies opging in het huidige Aegon. 
En….. al die dingen kwamen samen,
toen ik in medio jaren ’80 met het
Aegon Mens tegen Computer toernooi
werd geconfronteerd. Niet dat ik er als
deelnemer aan heb meegedaan, maar
als ik in die jaren ’s avonds aan het
werk was zag ik dat de hal van het
Aegon-gebouw zich vulde met scha-

kers en computers. De toernooileiding
bestond trouwens uit directe collega’s
van me zodat ik er ook in de dagelijkse
gesprekken mee werd geconfronteerd. 
Het eerste toernooi vond plaats in
1986, in de tijd dat computers in het
schaken nog niet zo prominent aanwe-
zig waren als nu. Ruim een week lang
speelden elf mensschakers paarsge-
wijs 7 rondes tegen hetzelfde aantal
computers en zoals vooraf ingeschat
wonnen de mensschakers (41½-35½).
Het was een interessante krachtmeting
die daarna jaarlijks werd herhaald. Het
toernooi paste in het tijd dat de compu-
ter almaar sterker werd en de mense-
lijke schaker begon te evenaren. Elk
jaar nam het aantal deelnemende
computers dan ook toe en ook het ni-
veau ervan steeg flink. De organisatie
anticipeerde daarop door ook sterkere
mensschakers achter het bord te krij-
gen. En zo kwamen er jaarlijks meer
grootmeesters naar het toernooi. Met
namen als Bronstein, Hort, Seirawan,
Cifuentes, Speelman, Nijboer, vd Wiel,
Piket, Vaganian, Nunn, steeg het ni-

veau van de mensscha-
kers dus flink. In de
topjaren, medio jaren
’90, was er een groot
deelnemersveld van zo’n
50 computers tegen het-
zelfde aantal mensscha-
kers. Aan de top van de
ranglijst veel bekende
namen waarbij Bronstein
en John van der Wiel
zelfs tweemaal die plek
opeisten.  Maar… een

computer als toernooiwinnaar bleef uit
al namen de computers wel elk jaar
een groter deel van de top 10 in be-
slag, En die winnende computer was
er vast ook wel gekomen als het toer-
nooi nog een flink aantal jaren was
doorgegaan. Maar in 1997, na het 12e
toernooi stopte Aegon met het toer-
nooi. Als reden daarvoor werd ge-
noemd, dat het toernooi te groot werd,
dat in de laatste toernooien de compu-
ters al de winst opeisten en dat de pu-
bliciteit zich wel erg beperkte tot de
schaakgemeenschap. 
Er dus kwam er een eind aan deze pe-
riode waarin mens en computer stre-
den om de ereplaats bij het schaken.
En natuurlijk aan de periode waarin
hobby en werk voor mij erg dicht bij el-
kaar kwamen. (Mick)



Het Top 12-toernooi jaar geleden be-
gonnen met één groep van 12 scha-
kers is in de loop der jaren gegroeid tot
een mooi regionaal schaakfestival. De
organisatie ervan is inmiddels meer en
meer routine geworden. Desondanks
duiken er steeds weer obstakels op.
Het belangrijkste bij het toernooi zijn
de deelnemers. Daarmee zat het niet
mee dit jaar. Voorzitter en secretaris
hadden er handen vol aan. 
Voor de hoofdgroep, de invitatiegroep,
worden die uitgenodigd door De IJssel.
Zoals al jaren zijn er vaste plaatsen
voor de titelverdediger (Henk-Jan
Evengroen), de vier clubkampioenen
(Wouter Vroegindeweij van Moerka-
pelle, Edo Pouwelse van SVN, Eduard
Philipse van WSV en Léon Jacobse
van De IJssel), de rapidkampioen van
De IJssel (Wim Mulder) en de winnaar
van de kandidatengroep van het vorige
jaar (Gerard van der Wouden van De
IJssel). Philipse wilde niet meedoen en
Pouwelse was verhinderd. Dat laatste
kwam goed uit want eerder al was
Hans Ranft, de nummer één van de
clubcompetitie 2017/18 uitgenodigd.
Bij SVN is echter, zo bleek, een beslis-
singswedstrijd tussen de nummer een
en twee beslissend voor het kampi-
oenschap. Die had Pouwelse gewon-
nen, dat vermeldde de website
evenwel niet. Het twaalftal wordt vol
gemaakt met, in dit geval de zes, Zuid-
plasspelers met de hoogste ratings.
Dat waren Jan Evengroen (De IJssel),
Gerard van Ommeren (Moerkapelle),
Boudewijn Weijermars (Moerkapelle),
Rob Hoogland (SVN), Tjerk Tinga
(SVN) en Arjan Hennink (WSV). Zowel
Weijermars als Hennink waren verhin-
derd en hun plaats werd ingenomen
door de broers Hugo en Jesse van El-
teren van Moerkapelle. Besloten werd
dat Wim Mulder die eveneens lid is
van en al jaren meespeelt voor WSV
ook nu, hoewel rapidkampioen van De
IJssel, als WSV vertegenwoordiger
zou meedoen. Om aldus toch nog een
Waddinxveen vertegenwoordiger in de
hoofdgroep te hebben.
De deelnemers aan de kandidaten-
groep en vierkamp worden via contact-

personen door de verenigingen zelf
aangewezen. Alleen bij Moerkapelle
had men maar twee deelnemers voor
de kandidatengroep. Die plaats werd
ingenomen door een vierde IJssel -
speler.
Daarmee leek de zaak rond, maar….
Op het moment dat de programma’s al
waren gemaakt en verzonden kwamen
er afmeldingen van Tinga en Ranft.
Gelukkig konden er met de voor SVN
spelende Bernard Evengroen en Pim
te Lintelo van De IJssel nog accepta-
bele vervangers worden gevonden. Bij
de kandidatengroep bleken twee SVN
deelnemers, Zijleman als Eijgelaar,
kort voor de speeldatum, verhinderd
en daarvoor had men bij SVN geen
vervangers. Ook Hans Lodeweges
wilde afhaken maar liet zich alsnog
overhalen toch mee te doen. Arie Mac-
daniël jr bleek gelukkig bereid om in te
vallen zodat er in ieder geval toch nog
11 deelnemers waren in de kandida-
tengroep.
Ook bij de jeugd ging het ook dit jaar
weer niet van een leien dakje. Bij De
IJssel en Moerkapelle bleken drie
deelnemers geen probleem. Dat was
wel het geval bij SVN en WSV waar de
jeugdleiders na lang touwtrekken elk
een enkele deelnemer konden af -
vaardigen. 
Daarnaast verliep de organisatie vol-
gens het draaiboek. Secretaris en
echtgenote zorgden weer voor aankle-
ding van het toernooi: affiches, score-
borden, programma’s, persberichten
en infoborden met toernooi historie.
Teus Boere verleende hand en span-
diensten bij de zaalinrichting. De wed-
strijdleiding was in handen van Aad
van den Berg en Frank van de Pa-
voordt met steun van Aad van der
Meer (vierkamp), Ronald Mandersoot
(Vinkgroep) en Ton van Smirren
(jeugd). Mick van den Berg zorgde
voor de toernooifoto’s.  
Aldus kon op zaterdag 18 mei het
weer door Bouwbedrijf Frans Vink &
Zn gesponsorde 24e PANC VINK
Zuidplas Top 12 toernooi van start
gaan met de eerste zet aan het bord
van titelverdediger Henk-Jan Even-

groen door wethouder Jan Verbeek
van de gemeente Zuidplas. 

Al snel bleek dat de strijd om de eerste
plaats in de invitatiegroep zou gaan
tussen titelverdediger Henk-Jan Even-
groen en zijn vader Jan Evengroen,
Vader Jan verspeelde twee halfjes
door remises tegen Rob Hoogland en
zijn andere zoon Bernard. Door winst
van het onderlinge duel kwamen vader
en zoon weer op gelijke hoogte. Bij ge-
lijk eindigden zou het resultaat van het
onderlinge duel de doorslag geven en
vader Jan aan het langste eind trek-
ken. Zover kwam het niet, want in de
laatste ronde verloor Jan van Jesse
van Elteren van Moerkapelle en ging
de toernooiwinst toch naar Henk-Jan.
De zevende zege van sterkste schaker
van de Zuidplasregio die van de laat-
ste negen toernooien alleen in 2012 en
2017 niet als nummer een eindigde.
Pim te Lintelo, die alleen tegen de drie
Evengroenen het onderspit dolf, legde
verrassend beslag op de derde plaats.
Dankzij een betere SB score bleef hij
Léon Jacobse nipt voor. Voor de vijfde
IJsselspeler, de winnaar van de kandi-
datengroep van de vorige editie Ge-
rard van der Wouden, bleef het bij
twee halfjes en rapidkampioen Wim
Mulder eindigde dankzij winst in de on-
derlinge partij nog net boven hem.  
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henk-jan evengroen voor de zevende maal winnaar
van het panc vink zuidplas top 12-toernooi



De eindstand met de onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot

1. Henk-Jan Evengroen (IJ) x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2. Jan Evengroen (IJ) 1 x 1 1 ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 9
3. Pim te Lintelo (IJ) 0 0 x ½ 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6½
4. Léon Jacobse (IJ) 0 0 ½ x 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 6½
5. Bernard Evengroen (N) 0 ½ 1 0 x 1 1 0 0 1 ½ 1 6
6. Jesse van Elteren (M) 0 1 0 1 0 x 0 1 1 ½ 1 ½ 6
7. Hugo van Elteren (M) 0 0 ½ ½ 0 1 x 1 ½ ½ 1 ½ 5½
8. Wouter Vroegindeweij (M) 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 5
9. Rob Hoogland (N) 0 ½ 0 ½ 1 0 ½ 0 x ½ 1 1 5
10. Gerard van Ommeren (M) 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ x 1 1 4
11. Wim Mulder (W) 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 x 1 1½
12. Gerard van der Wouden (IJ) 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 x 1

In de kandidatengroep met de door de verenigingen aangewezen deelnemers ging de strijd om de eerste plaats tussen
drie spelers van De IJssel, Hans Lodeweges, Arie Macdaniël jr en Frank Visser. Hun onderlinge partijen eindigden allen in
remise. Frank Visser verspeelde daarnaast nog een halfje tegen Wouter Schmahl. Dat deed Arie Macdaniël ook, maar die
moest ook nog een halfje inleveren door een remise tegen Marcel de Haan. 
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Op de voorgrond Pim te Lintelo tegen Jan Evengroen met
naast hem Wim Mulder.

IJsselspelers in actie, vlnr Gererd v.d. Wouden,
Léon Jacobse en Jan Evengroen.

De hoofdprijs opnieuw voor Henk-Jan Evengroen.

Invaller Arie Macdaniël op
weg naar de derde plaats.

Op de voorgrond Frank Vis-
ser tegen Marcel de Haan
met daarnaast Hans Lode-
weges.



De eindstand met de onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot

1. Hans Lodeweges (IJ) x ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2. Frank Visser (IJ) ½ x ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 8½
3. Arie Macdaniël jr (IJ) ½ ½ x 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 8
4. Lambert Wildemans (N) 0 0 0 x 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 5½
5. Bert van der Knaap (W) 0 0 0 0 x 1 1 1 1 ½ 1 5½
6. Marcel de Haan (M) 0 0 ½ ½ 0 x ½ ½ 1 ½ 1 4½
7. Peter de Louw (W) 0 0 0 0 0 ½ x 1 ½ 1 1 4
8. Hans van Woudenberg (W) 0 0 0 0 0 ½ 0 x 1 1 1 3½
9. Wouter Schmahl (IJ) 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 x ½ 1 3½
10. Menno van Dijk (IJ) 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ x 0 1½
11. Rick Wortman (M) 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 x 1½

De twaalfde deelnemer, Jeroen Eijgelaar (N), was op het laatste moment verhinderd. 
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In de Vinkgroep dit jaar maar zes deelnemers. Daarbij gelukkig wel de
recent door ernstige hartproblemen getroffen Peter Vink sr. De familie-
leden van de sponsor streden ook dit jaar om ‘de beste Vink’. Die werd
evenals vorig jaar gewonnen door Frits Vink. Bijna was een beslis-
singswedstrijd noodzakelijk, maar door verlies van zijn grootste con-
current Peter Vink jr in de laatste ronde tegen Bas Vink was dit niet
meer noodzakelijk.  

1 2 3 4 5 6 Tot

1. Frits Vink x ½ 1 1 1 1 4½
2. Peter Vink jr ½ x 1 1 0 1 3½
3. Peter Vink sr 0 0 x 1 1 1 3
4. Michel Vink 0 0 0 x 1 1 2
5. Bas Vink 0 1 0 0 x 0 1
6. Bauke Vink 0 0 0 0 1 x 1 ‘De beste Vink’ opnieuw voor Frits Vink.

In de dubbele vierkamp tussen viertal-
len van de Zuidplasverenigingen ging
de eerste prijs naar het team van WSV
(Kees Asscheman, Nico Dannis, Henk
van Erk, Theo Goor) dankzij een beter

bordpuntenaantal dan het team van
De IJssel (Leen Boonstra, Peter Mor-
genrood, Neal Twigt, Sjaak in ’t Veld).
De teams van Moerkapelle (Jan Blok,
Henk Doornheim, Hans Geerling,

Remco de Zwart) en Nieuwerkerk a/d
IJsssel (Hans Dijkers, Han Everaars,
Robert Valk, Willem van der Wel) deel-
den met een gelijk puntenaantal de
derde plaats.

WSV, vlnr: Henk van Erk, Kees Asscheman, Theo Goor 
en Nico Dannis.

De IJssel, vlnr: Sjaak in ‘t Veld, Peter Morgenrood, Leen Boonstra
en Neal Twigt.

1 2 3 4 mp bp

1. WSV xxx xxx 4 1½ 2 3 1½ 3 7 15
2. De IJssel 0 2½ xxx xxx 2 1 3 2½ 7 11
3. Moerkapelle 2 1 2 3 xxx xxx 2 1 5 11
4 . Nieuwerkerk 2½ 1 1 1½ 2 3 xxx xxx 5 11



Bij de jeugd bleek de enige vertegen-
woordiger van SVN, titelverdediger
William Lee, qua niveau (en leeftijd)

een klasse apart. Evenals vorig jaar
won hij de wisselbeker met een hon-
derd procent score. Voor de jeugdkam-

pioen van De IJssel Nick Mc Pherson
was er een derde plaats. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 Tot

1 William Lee (N) x 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Abel Bac (M) 0 x 1 0 1 1 ½ 1 4½
3 Nick McPherson (IJ) 0 0 x 1 1 0 1 1 4
4 Rutger vd Laan (M) 0 1 0 x 1 0 ½ 1 3½
5 Riccardo Scotta (M) 0 0 0 0 x 1 1 1 3
6 Eva Krabbendam (IJ) 0 0 1 1 0 x 0 1 3
7 David Knoop (IJ) 0 ½ 0 ½ 0 1 x 1 3
8 Joël Seppenwoolde (W) 0 0 0 0 0 0 0 x 0

Vlnr: Eva, Nick, David, Joël, William, Abel,
Riccardo en Rutger.

De verenigingsprijs, het totaal van de
gemiddelde score per deelnemer van
de vier Zuidplasverenigingen in de in-
vitatiegroep en kandidatengroep plus
het aantal matchpunten in de vereni-
gingsvier- kamp, ging dit jaar naar De
IJssel met het onderstaande resultaat: 

inv kand vkmp totaal
De IJssel 6,6 6,1 7 19,7
Nwk a/d IJssel 5,5 5,5 5 16,0
Moerkapelle 5,1 3,0 5 13,1
WSV 1,5 4,3 7 12,8

Het toernooi werd traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking.
Een speciale Panc Vink prijs werd verloot onder alle deelnemers.
Viertalspeler Peter Morgenrood van De IJssel mocht met de taart
naar huis. 

Een succesvol toernooi voor De IJssel met zowel in de invitatie-
als kandidatengroep een volledig bezet podium, nummer twee in
de verenigingsvierkamp, een derde plaats bij de jeugd en winnaar
van de verenigingsprijs. 

(M=Moerkapelle, N=Nieuwerkerk a/d IJssel, IJ=De IJssel,
W=WSV) (Aad)



In hun laatste wedstrijd van dit seizoen
op 6 mei tegen Hendrik Ido Ambacht
V1 stond voor De IJssel V2 het kampi-
oenschap op het spel. Daarvoor was
minimaal een gelijkspel noodzakelijk
want concurrent WSV V1 had een
matchpunt en drie bordpunten achter-
stand. Met de routiniers Gerard van
der Wouden en Sjaak in ’t Veld en de
goed scorende Wouter Schmal  moest
dit zeker mogelijk zijn. Maar…
Bij aanvang van de wedstrijd ontbrak
Gerard op het appel. In geen velden of
wegen te vinden ook telefonisch con-
tact had geen enkel resultaat. Na ruim
20 minuten werd besloten dat Neal zijn
plaats zou innemen. Niet veel later ar-
riveerde Gerard toch nog, lekke
(fiets)band en vervolgens te voet naar
Moordrecht. Maar hij was gedwongen
nagelbijtend toe te kijken.
Aanvankelijk zag dat er goed uit.
Sjaak en Wouter hadden met sterk
aanvallend spel al snel de beste papie-
ren. Sjaak kwam een pion voor en leek
op weg naar de winst, maar vergalop-
peerde zich. Ineens werd het vechten
voor remise in een dame plus toren
eindspel. Dat lukte hem gelukkig wel.
Vervolgens zag Wouter een kansrijke
koningsaanval mislukken en ver-
speelde met een gemiste vork ook nog
materiaal. Doordat zijn tegenstander
de winstkansen niet benutte kon ook
hij alsnog  met remise ontsnappen.

Een fikse tegenvaller, want nu moest
het beslissende punt door Judie en/of
Neal worden binnengehaald. Judie gaf
prima partij maar duidelijke winstkan-
sen waren er hier niet. Meer dan re-
mise leek er niet in te zitten en dat
aanbod werd aangenomen. Alle druk
nu op de schouders van Neal. Die was
twee pionnen achter gekomen, maar
had wel een paar valletjes die bij zijn
tegenstander voor hoofdbrekens zorg-
den. Hij won een pion terug en met
drie tegen vier pionnen en elk een elk
dame en toren waren er nog kansen
op remise. Na zetherhalingen en slin-
kende bedenktijd besloot zijn tegen-
stander tot een remiseaanbod en met
dat vierde halfje was de buit binnen en
kon de kop ‘lekke band verknalt kampi-
oenskansen’ in de prullenbak. 

Een paar dagen later echter een forse
domper. Het halve puntje van Neal
werd een nul. Hij was al eerder drie-
maal ingevallen en deze vierde keer
was volgens het competitiereglement
niet meer toegestaan. Dat betekende
dat concurrent WSV V1, die hun laat-
ste wedstrijd tegen Maassluis V1 nog
moesten spelen, nu bij winst kampioen
zouden worden. Ook Maassluis had
nog kansen, die moesten dan wel met
meer dan 3-1 winnen.  Die wedstrijd
eindigde met een 2½-1½ zege voor
Maassluis en daardoor trok het IJssel-
viertal toch nog aan het langste eind!
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de ijssel V2 na domper toch nog kampioen

De IJssel V2 1331 - H.I. Ambacht V1 1412 1½ - 2½
1. Neal Twigt 1144 - Klaas Bax 1560 0 - 1 *
2. Sjaak in ’t Veld 1525 - Jan Hauwert 1367 ½ - ½
3. Wouter Schmahl 1448 - Saro Giragousian 1270 ½ - ½
4. Judie van Eck 1209 - Gerit de Graaf 1453 ½ - ½

* Uitslag ½ - ½ werd gecorrigeerd naar 0 - 1 wegens overtreding art.33 lid 2 viertallencompetitiereglement: ‘Een lid dat niet ingevolge arti-
kel 32 als basisspeler van een viertal is opgegeven en als invaller driemaal is uitgekomen in de viertallencompetitie, mag vervolgens in
het lopende verenigingsjaar niet meer uitkomen voor een viertal, deelnemend aan de RSB-viertallencompetitie.’

eindstand 2e divisie A
rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7

1. De IJssel V2 1424 8 14½ x 2 3½ 2 2½ 1½ 3
2. Maassluis V1 1410 8 14 2 x 2½ 2 3½ 1 3
3. WSV V1 1426 7 11½ ½ 1½ x 2 2½ 2½ 2½
4. Erasmus V3 1322 6 12½ 2 2 2 x 1 3½ 2
5. PASCAL V2 1306 6 12 2½ ½ 1½ 3 x 2½ 3
6. H.I.Ambacht V1 1310 6 12 2½ 3 1½ ½ 1½ x 3
7. De Willige Dame V1 1314 1 7½ 1 1 1½ 2 1 1 x

individuele resultaten
AP SC BRD RaTg TPR

1. Wouter Schmahl 6 4½ 2.8 1344 1537
2. Gerard vd Wouden 4 4 1.8 1461 2261
3. Sjaak in 't Veld 6 4 1.8 1408 1531
4. Neal Twigt 2 1 2.5 1175 1975
5. Judie van Eck 6 1 3.3 1321 1045

Wouter Schmahl werd behalve teamtopscorer ook topscorer van de 2e Divisie A. Gerard van der Wouden en Sjaak in ’t Veld
eindigden hier respectievelijk op plaats vier en vijf. (Aad)



In 1970 werd het ratingsysteem door
de internationale schaakbond geïntro-
duceerd voor vergelijking van de
schaaksterkte. Al naar gelang de resul-
taten in hiervoor in aanmerking ko-
mende wedstrijden stijgt of daalt de
rating. Het systeem startte met de in-
ternationale topspelers en vervolgens
kwamen er ook ratings beschikbaar
voor lagere niveaus. Toen ook de re-
sultaten van de nationale en regionale
competities voor ratingverwerking be-
schikbaar werden, steeg het aantal
schakers met een rating zienderogen.
Voor de officiële rating tellen alleen de
resultaten van partijen die in normaal
speeltempo worden gespeeld. Snel-

en rapidschaakpartijen tellen niet mee.
Hiervoor is de FIDE in 2012 gestart
met een afzonderlijke ratinglijst. Voor
de leden van De IJssel betreft de
KNSB-rating met name de resultaten
van wedstrijden in RSB-verband.
Daarnaast voor een enkeling ook hun
resultaten in meerdaagse toernooien.
Er zijn verenigingen, zoals bijvoor-
beeld buurvereniging Nieuwerkerk a/d
IJssel, die ook de resultaten van hun
interne competitie voor ratingverwer-
king aanmelden. Bij De IJssel is dit
echter niet het geval. 
Vanaf september 2001 zijn de meeste
leden van De IJssel in het bezit van
een KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is

dus ook een redelijk betrouwbaar
beeld beschikbaar van de gemiddelde
KNSB-clubrating bij De IJssel. Hieron-
der een tabel met vanaf dat jaar het
aantal spelers per ratinggroep (x10) en
de daarop gebaseerde gemiddelde
clubrating per 1 november en vanaf
2015 per 1 mei.   
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ratingontwikkeling 2018-2019

>20 19 18 17 16 15 14 <14 tot gem

2001 1 2 4 6 4 2 1 - 20 1742
2002 2 1 6 4 5 4 2 - 24 1726
2003 1 1 6 4 6 3 3 - 24 1713
2004 1 3 4 2 4 6 3 1 24 1690
2005 - 6 3 2 6 3 6 1 27 1686
2006 - 4 3 4 5 7 4 1 28 1670
2007 1 3 4 5 5 4 6 2 30 1662
2008 - 4 1 5 9 1 8 1 29 1642
2009 1 1 3 5 7 6 5 3 31 1614
2010 1 1 5 5 6 3 5 4 30 1629
2011 - 1 4 4 6 6 4 5 30 1597
2012 - 3 4 4 6 4 3 5 29 1616
2013 - 3 6 2 4 3 5 5 28 1601
2014 - 1 6 2 4 3 5 5 26 1576
2015 - 3 3 2 3 4 4 6 25 1570
2016 - 4 1 3 4 4 3 6 25 1572
2017 - 4 2 1 6 2 5 5 25 1576
2018 - 1 4 3 4 3 5 6 26 1567
2019 2 1 3 4 3 4 2 5 24 1617

Na een gestage daling handhaaft de
clubrating zich de laatste jaren rond de
1600. Oorzaak van die aanvankelijk
sterke daling is met name omdat van
de minst getalenteerde schakers de
rating pas het laatst beschikbaar
kwam. Dat drukte dus het gemiddelde.
Bij 25 of minder partijen is de rating
onbetrouwbaar. Dat was in 2001 40%
en schommelt de laatste jaren tussen
de 15 en 20%. Voorts beschikt nu vrij-
wel iedereen die in de landelijke of re-
gionale competities meespeelt over
een rating. Beginners stromen in en
starten met een lage rating. Ook dat
heeft invloed op een clubgemiddelde.
Daarnaast is de aanwezigheid of het
vertrek van sterke spelers van invloed
op het clubgemiddelde. Het lidmaat-
schap van Samir Akrawi (2209) leidde
in 2010 tot een uitschieter. Zou hij in

2011 nog op de ledenlijst hebben ge-
staan dan zou toen het gemiddelde
zo’n 50 punten hoger zijn geweest.
Door het (dubbel)lidmaatschap van de
Evengroenen (2145 en 2070) steeg de
gemiddelde clubrating dit seizoen met
50 punten. 
Ter vergelijk de gemiddelde rating bij
onze buurverenigingen met tussen
haakjes die van 2018: Moerkapelle
1697 (1686), Nieuwerkerk a/d IJssel
1620 (1627) en WSV 1598 (1590).
Leden zonder rating zijn in deze ge-
middelden niet inbegrepen.

De nationale ratinglijst telde per 1-5-
2019 in totaal 10781 personen. Dat
zijn er 299 minder dan per 1-5-2018
toen de lijst 11080 personen telde. Een
dalende tendens, In drie jaar 845 min-
der. Daar zijn de in Nederland spe-

lende buitenlanders niet bij ingrepen.
De lijst wordt ook nu weer aangevoerd
door Anish Giri met 2795. 
Bij De IJssel klom de nummer een van
vorig seizoen Léon Jacobse van 1964
naar 1982. Ondanks die stijging is hij
daarmee nu derde. Henk-Jan Even-
groen is nu de man met de hoogste ra-
ting. Met zijn 2145 behoort hij tot de
500 sterkste schakers in Nederland,
nummer 482 op de nationale ratinglijst. 
De meeste ratingwinst bij De IJssel
sinds mei 2018 was er ook dit jaar
voor Wouter Schmahl, + 106, van
1448 naar 1554. Hans Lodeweges had
een goed seizoen en is met +25 weer
bijna bij de 1900. Fors ratingverlies
was er voor Rien Duine  met -52 en
Leen Boonstra -40.



Hieronder een overzicht van de KNSB-ratings van de huidige clubleden van 2015 t/m 2019 steeds per 1 mei.

2015 2016 2017 2018 2019

Henk-Jan Evengroen 2204 2182 2201 2157 2145
Jan Evengroen 2113 2108 2123 2097 2071
Léon Jacobse 1894 1932 1923 1964 1982
Hans Lodeweges 1857 1835 1838 1871 1896
Frank Visser 1903 1903 1914 1873 1891
Pim te Lintelo 1906 1926 1935 1885 1863
Frank vd Pavoordt 1790 1775 1813 1772 1785
Crelis Molenaar 1731 1765 1765 1766 1767
Wim Mulder 1727 1793 1649 1721 1727
Ad de Veld 1641 1673 1699 1708
Mick vd Berg 1764 1751 1706 1706 1691
Gerard vd Wouden 1692 1686 1692 1699 1691
Rien Duine 1602 1648 1656 1674 1622
Leen Boonstra 1641 1630 1636 1631 1591
Meno van Dijk 1568 1602 1630 1556 1556
Wouter Schmahl 1211 1448 1554
Sjaak in 't Veld 1582 1533 1553 1525 1534
Aad vd Berg 1573 1547 1493 1470 1485
Aad vd Meer 1417 1384 1405 1454 1430
Teus Boere 1451 1425 1416 1399 1396
Frans Dubois 1385 1398 1396 1376 1387
Ton van Smirren 1209 1190 1181 1179 1176
Judie van Eck 1112
Peter Koolmees 812 812 812 812 812
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De ratinglijsten kunnen ook op leef-
tijdsgroepen worden gesorteerd. 
Het percentage jonger dan 21 jaar, in
2015 nog 8,6%, is nu met 5,9% weer

iets lager dan de 6,1 % van vorig jaar.
Het percentage 65 plussers blijft toe-
nemen van 28,4% in 2015 naar 
34,6% in 2019. Weer 1,8 % meer dan

vorig jaar. De vergrijzing van de
schaaksport is duidelijk zichtbaar op
de ratinglijst.

2015 2016 2017 2018 2019

> 65 3364 3446 3535 3635 3730
< 21 1020 936 699 673 637
Tot 11827 11626 11317 11080 10781

Een afgeleide van de nationale rang-
lijst is de RSB-ranglijst. Die telt per mei
2019, inclusief de in RSB-teams mee-
spelende buitenlandse spelers, 1156
personen met een KNSB-rating. Wat
minder in vergelijk met de drie voor-
gaande jaren met respectievelijk 1246,
1233 en 1189. Op de eerste plaats
staat de bij Charlois Europoort  spe-
lende Imre Hera met 2610. 
In de RSB-regio zijn er nog ruim 60
met een hogere rating dan de toppers

bij De IJssel. Henk-Jan Evengroen ,
Jan Evengroen en Léon Jacobse be-
zetten op deze lijst respectievelijk de
plaatsen 68, 99 en 154.   
Bij de RSB telt de 65+ ranglijst dit jaar
376 personen. Dat aantal groeide ge-
staag met circa tien per jaar, maar is
ook ditmaal ongeveer gelijk aan vorig
jaar. Nummer één is hier met een ra-
ting van 2255 Hans Böhm (SO Rotter-
dam). Hans Lodeweges is op plaats 28
de hoogst geplaatste vertegenwoordi-

ger van de tien leden van De IJssel op
deze lijst. 
Wie daarvoor belangstelling heeft kan
voor nadere informatie terecht op de
website van de KNSB  (www.scha-
ken.nl). Hier zijn ook fraaie grafieken
te vinden over de ratingontwikkeling bij
spelers en verenigingen. Bij dat laatste
moet men dan wel rekening houden
met het feit dat recente ledenmutaties
daarin niet zijn meegenomen. (Aad)

de ijssel V1 niet sterk genoeg voor toppositie

Meedoen om het kampioenschap is,
buiten het spelplezier, de enige uitda-
ging in de viertallencompetitie. Dat
stond op 13 mei tegen Dordrecht V1
voor beide teams in de laatste wed-
strijd niet meer op het spel. Een over-
winning zou het IJsselteam nog een
plaatsje hoger doen eindigen maar dat
was het enige. Tegen de nummer
laatst met nog slechts een enkel punt
geen bij voorbaat onmogelijke opgave. 

Aanvankelijk zag het er naar uit dat dit
wel zou lukken. Frank (vdP) ging van-
uit de opening in de aanval en had al
redelijk snel een kansrijk eindspel op
het bord. Een kolfje naar zijn hand,
een pionnetje meer gaf daarbij al snel
de doorslag. Dat was niet het geval bij
Crelis. Ook hier moest het eindspel de
beslissing brengen. Paard tegen loper
en nog veel pionnen. Er werd lang ge-
manoeuvreerd maar geen van beiden

wist voordeel te bereiken, remise der-
halve. Frank (V) kreeg een stelling met
kansen op het bord, maar daar had hij
wel veel bedenktijd voor nodig. Te
veel, zo bleek, want in de tijdnood
vond hij niet de juiste zetten. Wel na
afloop, maar toen telden ze niet meer.
Het resultaat bij Hans was derhalve
beslissend voor het eindresultaat.
Door een misrekening was hij een stuk
tegen twee pionnen achter gekomen.



Met zijn pionnensurplus probeerde hij
nog kansen te creëren maar in de
extra tijd dolf hij alsnog het onderspit.  

Daarmee eindigde De IJssel V1 als
voorlaatste, winst had alsnog de derde
plaats opgeleverd. Met uitzondering

van het superieure Charlois Europoort
V2 derhalve minieme sterkte ver -
schillen. 
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De IJssel V1 1827 - Dordrecht V1 1710 1½ - 2½

1. Frank Visser 1873 - Victor van Blommestein 1844 0 - 1
2. Crelis Molenaar 1766 - Henk Timmermans 1730 ½ - ½
3. Hans Lodeweges 1871 - Arie van Heeren 1720 0 - 1
4. Frank vd Pavoordt 1799 - Anton de Maertelaere 1548 1 - 0

eindstand 1e divisie A

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7
1 Charlois Europoort V2 2000 12 18 x 3 3 3 3½ 2½ 3
2 Spijkenisse V1 1729 8 14 1 x 2½ 1½ 3½ 2½ 3
3 Charlois Europoort V1 1939 5 12 1 1½ x 1 3½ 2 3
4 Dordrecht V2 1687 5 11 1 2½ 3 x 1½ 1 2
5 Erasmus V1 1819 5 10 ½ ½ ½ 2½ x 2 4
6 De IJssel V1 1818 4 11½ 1½ 1½ 2 3 2 x 1½
7 Dordrecht V1 1781 3 7½ 1 1 1 2 0 2½ x

individuele scores

AP SC BRD RaTg TPR
1. Hans Lodeweges 5 3½ 3.2 1790 1939
2. Frank vd Pavoordt 4 2½ 3.5 1716 1807
3. Frank Visser 6 2 1.2 1852 1729
4. Crelis Molenaar 5 2* 2.2 1811 1619
5. Léon Jacobse 1 1 1.0 1916 2716
6. Justin Jacobse 1 ½ 3.0 1867 1867
7. Sjaak in 't Veld 1 0 4.0 1908 1108
8. Rien Duine 1 0 4.0 1887 1087

* incl. regl. winstpartij

Teamtopscorer Hans Lodeweges was de nummer vijf en Frank van de Pavoordt de nummer 10 van de Top 10 
in de 1e divisie A. (Aad)

arie reijm vertrokken bij de zespunt

Jarenlang had De IJssel haar domicilie in Het Posthuis aan de Dorpsstraat
in Moordrecht. In het jaar 2000 kwam hieraan een einde. Op zoek naar
een nieuwe locatie bleek het meest geschikte onderkomen, De Zespunt,
te duur. Gekozen werd voor Sporthal De Zuidplas en later het IJsclubge-
bouw. Beiden bleken voor de schaakvereniging minder geschikt. ‘Toen in
2004 het beheer van De Zespunt in andere handen kwam en de prijs aan-
merkelijk zakte, was dat echter een aantrekkelijk alternatief’, zo meldt het
jubileumblad De IJssel 50 jaar, ‘met beheerder Arie Reijm bleek het prima
zaken doen.’ 
Vanaf september 2004 bivakkeert De IJssel nu in De Zespunt aan de Mo-
lenlaan. Al die jaren zorgde Arie Reijm of plaatsvervanger broer Geco
Reijm voor een uitstekende schaakruimte met prima horecavoorzieningen. 
Met ingang van het nieuwe seizoen in september 2019 komt hieraan een
einde. Arie vertrekt en voor hem komt een plaatsvervanger of plaatsver-
vangers. Op de laatste clubavond op 24 juni werd op gepaste wijze af-
scheid genomen van Arie als beheerder, maar ongetwijfeld zullen we hem
af en toe nog wel eens tegenkomen. (Aad)



Het derde viertal startte de competitie
met twee nederlagen, maar die slechte
start werd meer dan goed gemaakt
met overwinningen in de laatste twee
wedstrijden. 

op dreef tegen dordrecht V3
Zowel voor De IJssel V3 als tegen-
stander Dordrecht V3 stonden er in de
voorlaatste ronde op 15 april geen 
titelkansen meer op het spel. De 
Dordtenaren hadden dankzij twee
zeges evenveel punten, maar door

daarnaast ook drie 4-0 nederlagen be-
duidend minder bordpunten. 
Aad liet het eerste halfje noteren. Na
een lastige openingsfase lukte het
hem de stelling weer in evenwicht te
brengen waarna beiden tevreden
waren met remise. Bij Ton ging het om-
gekeerd. Na een goed begin overzag
hij een vork die hem een kwaliteit
kostte. Een nadeel dat hij ondanks 
stevig verzet niet te boven kwam. Het
werd weer gelijk dankzij een prima
zege van Frans. Die had een stevige

aanval via een door torens bezette
open h-lijn op de koningsstelling van
zijn tegenstander. Een aanval die met
een fraai mat werd afgesloten. Het re-
sultaat bij Peter was vervolgens beslis-
send voor het teamresultaat. Dat zag
er goed uit, want al in het begin van de
partij was hij een toren voor gekomen.
Daar had zijn tegenstander wel wat
compensatie voor en dat buitte hij
goed uit. Pas in het eindspel met toren
tegen paard en een pluspion kon Peter
beslissend toeslaan. 
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sterke finish de ijssel V3

De IJssel V3 1336 - Dordrecht V3 1418 2½ - 1½

1. Aad vd Meer 1454 - Hans Boersma 1480 ½ - ½
2. Frans Dubois 1376 - Rien Mulder 1355 1 - 0
3. Ton van Smirren 1179 - Edward de Vries 0 - 1
4. Peter Morgenrood - Lennart Poort 1 - 0

ook charlois europoort V3 wordt
geklopt
Ook in deze laatste wedstrijd op 20 mei
voor beide teams geen kansen meer
op de eerste plaats. Men ging dan ook
zichtbaar niet tot het uiterste. De wed-
strijd was amper begonnen of Peter liet
al het eerste punt aantekenen. Zijn te-
genstander tuimelde in een simpel val-
letje wat hem de dame kostte. Bij Frans

duurde het qua tijd wat langer, maar
met 13 zetten was het hier ook snel
over. Zijn tegenstander ging toen ak-
koord met het remiseaanbod en gezien
de stelling op het bord was dit niet on-
voordelig voor hem. Bij Teus op het
bord wat meer strijd, maar ook hier
bleef de strijd in evenwicht en was de
remise geen verrassing. Verreweg de
leukste partij was die bij Ton. Aanvan-

kelijk was het voordeel voor zijn tegen-
stander, maar die vond niet de juiste
zetten. Vervolgens was het de beurt
aan Ton, maar ook hij verzuimde opti-
maal te profiteren. Wel won hij een
pion maar het aangeboden stuk vergat
hij te nemen. Er kwam nog wel een
tweede pion bij, maar de definitieve ge-
nadeklap bleef uit. Met herhaling van
zetten werd tot remise besloten. 

De IJssel V3 1318 - Charlois Europoort V3 1400 2½ - 1½

1. Frans Dubois 1376 - Pearl Uyttenhove 1525 ½ - ½
2. Teus Boere 1399 - Marjolein Osinga 1399 ½ - ½
3. Ton van Smirren 1179 - Ruud Kok 1427 ½ - ½
4. Peter Morgenrood - Ed Lorwa 1247 1 - 0

eindstand 2e divisie C 

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. RSR Ivoren Toren V2 1293 11 17½ x 3 2 3 2½ 2½ 1 3½
2. Spijkenisse V3 1464 10* 18½ 1 x 2½ 2 2½ 3 4 3½
3. De IJssel V3 1319 8 14½ 2 1½ x 2½ 2½ 1½ 2½ 2
4. Charlois Europoort V3 1439 7 14½ 1 2 1½ x 2½ ½ 4 3
5. Moerkapelle V1 1347 6 17½ 1½ 1½ 1½ 1½ x 3½ 4 4
6. Messemaker 1847 V1 1374 6 13 1½ 1 2½ 3½ ½ x 1½ 2½
7. Dordrecht V3 1436 4 8½ 3 0 1½ 0 0 2½ x 1½ 
8. RSR Ivoren Toren V3 830 3 8 ½ 1½ 2 1 0 1½ 2½ x

* In hun wedstrijd tegen RSR Ivoren Toren V3 was de gemiddelde rating van Spijkenisse V3 precies 1500 en daar dit voor
de 2e divisie lager moet zijn dan 1500, kregen zij hiervoor 1 matchpunt in mindering. Een duur foutje, want dat kostte
hen het kampioenschap. 

individuele resultaten

AP SC BRD RaTg TPR
1. Peter Morgenrood 7 6 4.0 1027 1332
2. Frans Dubois 5 3 1.2 1473 1546
3. Aad vd Meer 5 2 1.6 1219 1147
4. Neal Twigt 2 1½ 3.0 831 1024
5. Teus Boere 3 1½ 2.3 1362 1362
6. Ton van Smirren 6 ½ 2.5 1377 981

Teamtopscorer Peter Morgenrood was de nummer twee in de top tien van de topscorers in divisie 2C. (Aad) 
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De IJssel startte in 1966 met de deelname aan de RSB-competitie (De IJssel 1) en vanaf 1973/74 met twee teams. Van
1989/90 t/m 2013/14 eveneens een derde team en in 1999/2000 eenmalig een vierde team. Bij de start van de viertallen-
competitie in 2007/08 voorts met drie viertallen. De IJssel V1 vanaf 2015/16 bij invoering van een eerste viertallendivisie.
Hieronder het aantal competitiedeelnames en de resultaten per team:

dln w g v tot
De IJssel 1 53 175 52 139 366
De IJssel 2 45 119 39 151 309
De IJssel 3 23 45 21 83 149
De IJssel 4 2 6 1 3 10
De IJssel V1 4 10 5 9 24
De IJssel V2a 12 35 18 24 77
De IJssel V2b 4 14 4 7 25
Totaal 404 140 416 960

Hieronder de top-25 van de deelnemers aan deze wedstrijden per 1-7-2019 gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde
wedstrijden, gevolgd door de daarin behaalde punten.

1 Aad vd Berg 348 173 De aantallen van de overige
2 Rien Duine 315 157½ deelnemers, voor zover behorend tot het 
3 Frans Dubois 314 144½ het huidige ledenbestand:
4 Mick vd Berg 305 178½
5 Leen Boonstra 268 135½ Peter Morgenrood 64 31½
6 Gerard vd Wouden 259 140½ Henk-Jan Evengroen 33 22½
7 Panc Vink † 258 133½ Wouter Schmahl 20 12½
8 Sjaak in ‘t Veld 234 134 Ad de Veld 19 10½
9 Teus Boere 226 94 Crelis Molenaar 10 5

10 Ad Multem* 207 113 Peter Koolmees 9 0
11 Frank vd Pavoordt 207 118½ Wim Mulder 8 4
12 Ronald Mandersloot * 206 132 Judie van Eck 7 1
13 Frank Visser 157 98½ Neal Twigt 4 2½
14 Peter de Jong * 154 67
15 Aad vd Meer 152 74
16 Hans Lodeweges 139 70½
17 Arie Macdaniël sr * 138 67
18 Pim te Lintelo 127 73
19 Ton van Smirren 125 45½
20 Menno  van Dijk 123 60
21 Ko Scheepers † 116 56
22 Piet van Hees † 115 57
23 Jan Evengroen 113 78½
24 Léon Jacobse 106 65
25 Henk Kolhoff * 104 47½

Niet inbegrepen de deelname aan de  RSB-bekerwedstrijden (56):

Pim te Lintelo 30 17
Jan Evengroen  28 16½
Frank Visser 28 13½
Frank vd Pavoordt 20 7½
Mick vd Berg 18 11½
Léon Jacobse 17 9
Hans Lodeweges 16 6½
René Ordelman † 9 4
Wim van Vuuren † 9 4½
Gerard vd Wouden 8 2
Ronald Mandersloot * 7 1½
Leen Boonstra 5 2
Henk-Jan Evengroen 5 2
Justin Jacobse * 5 1½
Ad Multem * 4 1½
Samir Akrawi * 2 2
Menno van Dijk 1 1

(* = ex-lid, † = overleden) 

historisch overzicht deelname rsb-competitie



Met maximaal zeven wedstrijden per
jaar zou het ongeveer 15 jaar duren
voor de oorkonde voor 100 RSB wed-
strijden aan hem kon worden uitge-
reikt. Op 17 maart 2003 werd die
wedstrijd tegen Maassluis 1 gespeeld.
Geen wedstrijd om aan terug te den-
ken. Het al gedegradeerde De IJssel 2
verloor de laatste wedstrijd in Maas-
sluis met 5½-2½ en ook Frank dolf aan
bord 1 het onderspit tegen Gert Dijk-
stra. Honderd wedstrijden in 15 jaar
dat betekende dat hij bijna in alle wed-
strijden van de partij was. 
Gedurende die eerste honderd wed-
strijden bereikte De IJssel voor het
eerst de 1e klasse, maar kon die
plaats niet vasthouden. Weer terug
naar klasse 2 en zelfs naar de 3e
klasse. Daarna weer de weg omhoog
en terug naar de 1e klasse. In de 86
wedstrijden voor De IJssel 1 een bijna
60% score met 49½ punten en daar-
naast voor De IJssel 2, op eigen ver-
zoek aan bord 1, 9 uit 14. In zowel
2000/01 als 2002/03 teamtopscorer
van De IJssel 2.

De tweede honderd wedstrijden startte
met een succesvolle periode voor De
IJssel. Met een vierde plaats in de
eindstand in 2004 debuteerde De IJs-
sel 1 boven verwachting in de RSB
promotieklasse. Hoger kwam het team
in die klasse niet al was er in 2005 wel
zicht op promotie naar de landelijke
competitie. Maar door verlies in de
slotronde tegen het al gedegradeerde
Nieuwerkerk a/d IJssel ging dat niet
door. De naam Van de Pavoordt prijkte
bij bijna alle wedstrijden op het wed-
strijdformulier. Met een vijftig procent
score, 10 uit 19, droeg ook hij zijn
steentje bij. 
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frank van de pavoordt 200 maal voor de ijssel achter

het bord in de rsb-competitie
Op 21 oktober 1988 verschijnt de naam Frank van de Pavoordt voor het eerst
voor een RSB wedstrijd achter het bord van De IJssel. Het was niet zijn allereer-
ste RSB wedstrijd. Hij had toen al vier jaar Messemaker  achter de rug en
speelde ook daar meerdere malen mee voor de RSB competitie. In december
1985 met Messemaker 2 zelfs als tegenstander van De IJssel 2, remise tegen
Henk Kolhoff aan bord 2. Het wedstrijdformulier meldde navolgende uitslag: 

Charlois Europoort 6 - De IJssel 1 2½ - 5½
J. Wervenbos - A. vd Berg 1 - 0
F. Hendriksma - A. Multem 0 - 1
H. Brobbel - J. Evengroen 0 - 1
C.J.M. van Drunen - M. vd Berg ½ - ½
A.C. Langevoort - R. Mandersloot 0 - 1
H. Kootkar - L. Boonstra 0 - 1
M.W.P. Brandenburg - R. Ordelman 1 - 0
A.G.M. Moerland - F. vd Pavoordt 0 - 1



Vanwege veranderende persoonlijke
omstandigheden (verandering van
woonplaats, huwelijk, vader, een druk
bezette echtgenote en minder gunstige
werkomstandigheden) beëindigde hij
in november 2006 zijn lidmaatschap
maar na drie jaar, bij aanvang van het
seizoen 2009/10, keerde hij weer
terug. Als kopman van De IJssel 2 had

hij met een bijna honderd procent
score en teamtopscorer een groot aan-
deel in de promotie van het tweede
team naar de 2e klasse RSB. Daarna
weer vrijwel uitsluitend optredens in
De IJssel 1 en vanaf het seizoen
2015/16 ook in de viertallencompetitie
die toen van start ging. In het seizoen
2016/17 werd hij met het eerste viertal

kampioen in de eerste viertallen divisie. 
Na bijna 13 jaar, een nog kortere peri-
ode dan voor de eerste honderd, werd
partij tweehonderd gespeeld. voor de
viertallencompetitie, op 11 december
2018 in de wedstrijd van De IJssel V1
tegen Dordrecht V2 aan het tweede
bord tegen Marcel den Boer.
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De IJssel V1 1871 - Dordrecht V2 1660 3 - 1
Frank Visser 1873 - Timon de Geus 1704 1 - 0 
Frank vd Pavoordt 1799 - Marcel den Boer 1814 ½ - ½ 
Crelis Molenaar 1766 - Teus Slotboom sr 1574 ½ - ½ 
Hans Lodeweges 1871 - Anton de Martelaere 1548 1 - 0

Gemiddeld circa acht wedstrijden per
jaar vooral dankzij de extra speelmo-
gelijkheden in de viertallencompetitie.
In 2017/18 met een record aantal van
13 wedstrijden. Vrijwel altijd was hij
dus van de partij. 

Van de 200 wedstrijden speelde Frank
er 152 voor De IJssel 1, 31 voor De
IJssel 2 en 17 voor een viertal met een
score van respectievelijk 84½, 20 en 8
punten. In 1996/97 en 2013/14 topsco-
rer voor het eerste team en in 2000/01,

2002/03, 2009/10 en 2017/18 voor het
tweede team.
Als waardering van de vereniging ont-
ving hij op de clubavond van 12 juni
een oorkonde voor deelname en inzet
tijdens deze 200 wedstrijden. (Aad)

frank visser ook winnaar 
ko-cup

DE

CUP

Zestien deelnemers waren inmiddels
k.o. gegaan in de bekercompetitie.
Twee, Aad van den Berg en Frank Vis-
ser hadden zich al geplaatst voor de
halve finale. Van de vier overigen was
Hans Lodeweges de sterkste in zijn
kwartfinale partij tegen Crelis Molenaar
en de vierde halve finalist werd Frank
van de Pavoordt die in Langeraar zijn
partij tegen Sjaak in ’t Veld won. 
In de halve finale moest Hans afreke-
nen met Frank van de Pavoordt. Die
ging vanuit de opening met zwart flink
in de aanval. Het dwong Hans tot tijd-
rovend rekenwerk maar dat die tijd
bleek goed besteed. In zijn slotminuten
sloeg hij beslissend toe. Frank Visser
offerde tegen Aad in de opening een
pion en kreeg daarvoor als compensa-
tie het nodige initiatief. Het slechten
van de verdediging bleek echter niet

eenvoudig. Pas in de slotminuten van
de bedenktijd raakte Aad het spoor
bijster en hield het vervolgens tot ver-
rassing van zijn tegenstander voor ge-
zien. Ook de beste stuurlui die toeke-
ken vonden nog wel speelbare voort-
zettingen. Maar de IJssel secretaris,
niet opgevoed met schaken in blessu-
retijd, had die over het hoofd gezien.  
De finale werd een spannende strijd.
Hans had lang de beste papieren en
kwam zelfs twee pionnen voor. Een
foutje in de slotfase, met voor beiden
nog beperkte bedenktijd, deed de kan-
sen keren en vervolgens werd het als-
nog remise. Snelschaakpartijen
moesten daarna de beslissing bren-
gen. Na tweemaal winst voor Frank
werd hij de winnaar van de bekercom-
petitie van dit seizoen. (Aad)

winnaars ko-beker
2010 Ad Multem
2011 Hans Lodeweges
2012 Hans Lodeweges
2013 Ad Multem
2014 Frank vd Pavoordt
2015 Pim te Lintelo
2016 Frank vd Pavoordt
2017 Frank Visser
2018 Leon Jacobse
2019 Frank Visser

gerard van der wouden beste snelschaker bij seizoenafsluiting

Als al zo vele jaren werd ook dit schaakseizoen na de ledenvergadering afgesloten met een snelschaakwedstrijd. Tien leden meldden
zich op de slotavond als deelnemer. 
Winnaar werd Gerard van der Wouden met slechts een enkele verliespartij tegen Wim Mulder. Ook nummer twee Frank van de Pa-
voordt dolf tegen Wim het onderspit. Op zijn beurt verspeelde Wim echter punten tegen nummer drie, Neal Twigt, Ad de Veld en Aad
van den Berg. 

De eindstand met de onderlinge resultaten: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot
1 Gerard vd Wouden x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
2 Frank vd Pavoordt 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7
3 Neal Twigt 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6
4 Wim Mulder 1 1 0 x 0 1 1 0 1 1 6
5 Ad de Veld 0 0 1 1 x 0 ½ 1 1 1 5½
6 Arie Macdaniël jr 0 0 0 0 1 x 1 ½ 1 1 4½
7 Peter Morgenrood 0 0 0 0 ½ 0 x 1 1 1 3½
8 Aad vd Berg 0 0 0 1 0 ½ 0 x 0 1 2½
9 Aad vd Meer 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2
10 Teus Boere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0
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frank visser clubkampioen 2018/19

Het clubkampioenschap kon Frank
Visser niet meer ontgaan. Twee ron-
den voor het einde was hij zeker van
de titel. In totaal speelde hij 13 par-
tijen, net voldoende om volgens het re-
glement als clubkampioen te kunnen
worden gekroond, met 6 maal winst, 5
maal remise en twee nederlagen. Met
slechts 8 partijen (driemaal winst, vier-
maal remise en eenmaal verlies)
haalde Hans Lodeweges die limiet
niet. Nummer drie, Gerard van der
Wouden met 17, en vier, Wim Mulder
met zelfs 29 (!), speelden beduidend
meer partijen. 

In de laatste zeven speelronden weinig
wisseling van ranglijstposities in verge-
lijk met de ranglijst in IJsselschaak
122. Bij sommigen was de oorzaak be-
perkte deelname vanwege externe
wedstrijden, bekerwedstrijden of ver-
hindering. Veelal echter waren de re-
sultaten ongeveer in evenwicht. Een
klein plusje of minnetje leidde daar
waar de verschillen gering waren tot
een plaatsje hoger of lager. Zo was de
4 uit 7 van Wim Mulder net voldoende
om ten koste van Crelis Molenaar (2½
uit 5) beslag te leggen op de vierde
plaats. Ook Mick van den Berg klom

met 3 uit 4 een plekje. De winst van
Mick tegen Crelis in de laatste ronde
was in beide gevallen doorslaggevend.
Ondanks goede scores van Sjaak in ’t
Veld en Neal Twigt met 5 uit 7, Teus
Boere met 4 uit 5 en Ton van Smirren
met 3 uit 4 leverde dit hen slechts een
enkel plaatsje winst. Hans Verduijn de-
buteerde met 2 uit 8 en bleef daarmee
nummer laatst Peter Koolmees net
voor. 
Winnaars 4e periodetitel: Hans Lode-
weges (A), Leen Boonstra (B), Aad vd
Berg (C), Teus Boere (D).  

gr resultaten ronde 25 t/m 31 na avc gt club waarde score

rating cijfer

1 Frank Visser (FV) A GW½, HL½, WM½ 3x** 1x 1868 84 1678
2 Hans Lodeweges (HL) A FV½ 5x*** 1x 1859 83 1590
3 Gerard vd Wouden (GW) A FV½, CM0, WM½, LB0, MB1 1x 1x 1757 72 1451
4 Wim Mulder (WM) A MB1, LB½, AV1, GW½, FV½, CM0, FP½ 1718 68 1374
5 Crelis Molenaar A GW1, LB0, FP½, WM1, MB0 2x* 1x 1740 70 1338
6 Leen Boonstra (LB) B AV1, WM½, CM1, MB0, GW1 2x 1x 1679 65 1280
7 Mick vd Berg (MB) B WM0, AV½, FD1, LB1, GW0, CM1 1x 1657 63 1201
8 Frank vd Pavoordt (FP) A CM½, RD1, WM½ 3x* 1x 1661 63 1189
9 Rien Duine (RD) B SV1, AB0, FP0, NT1 3x 1545 54 1057
10 Ad de Veld (AV) B LB0, MB½,WM0 4x 1559 55 1015
11 Sjaak in 't Veld (SV) B RD0, AM1, AB1, PJ1, NT0, PK1, PM1 1x 1484 50 984
12 Aad vd Berg (AB) C TB½, RD1, SV0, AM1, TS½ 1x* 1x 1447 47 970
13 Neal Twigt (NT) C PJ1, WS1, TB0, PK1, AM1,SV1, RD0 1x 1394 44 869
14 Aad vd Meer (AM) C SV0, NT0, AB0, HV1 3x 1362 42 824
15 Peter Morgenrood (PM) C HV1, TS1, PJ1, SV0 1* 2x 1329 40 814
16 Teus Boere (TB) D AB½, NT1, PK½, HV1, PJ1 1x 1x 1315 40 797
17 Wouter Schmahl (WS) D PK1, NT0, HV1 3x 1x 1345 41 780
18 Frans Dubois (FD) C MB0 4x* 2x 1345 41 751
19 Ton van Smirren (TS) D HV1, PJ1, PK½, AB½ 1x 2x 1138 31 600
20 Peter de Jong (PJ) D NT0, TS0, HV1, SV0, PM0, TB0 1x 1115 30 560
21 Hans Verduijn (HV) D TS 0, PK1, PM0, PJ0, PJ1, WS0, TB0, AM0 1039 27 455
22 Peter Koolmees (PK) D WS0, HV0, TS½, TB½, NT0, SV0 1x 964 25 415

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



In vorenstaande ranglijst zijn Léon Ja-
cobse, Justin Jacobse en Casper de
Pijper niet opgenomen. Zij speelden
slechts een gering aantal wedstrijden
en melden zich vervolgens als deelne-
mer af. Desondanks bleven zij van-
wege de wel gespeelde wedstrijden in
het systeem opgenomen met het

waardecijfer op het moment dat zij de
competitie vaarwel zegden. Dat leidde
er bijvoorbeeld toe dat Léon die dank-
zij zijn honderd procent winstscore in
vier wedstrijden, en daardoor een
hoog waardecijfer, qua score nog fic-
tief als nummer twee eindigde. Wellicht
een manco in het competitiesysteem. 

Zoals hiervoor reeds vermeld was er
een beduidend verschil in competitie-
deelname. Daar zijn verschillende 
redenen voor. Met name de betrokken-
heid bij RSB teamwedstrijden was dit
jaar hoger dan voorgaande jaren. Zie
ook het onderstaande overzicht.
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Het RSB-bestuur klaagt regelmatige
over de geringe belangstelling van de
verenigingen voor de RSB-vergaderin-
gen. Weinig belangstelling krijg je
zeker als de vergadering uitschrijft
daags voor Hemelvaartsdag (29 mei).
Om die reden was het IJsselbestuur
net als vertegenwoordigers van onge-
veer de helft van de andere verenigin-
gen dan ook niet aanwezig. 
Ingestemd werd met de verhoging van
de contributie. Vanwege de verhoging
van de KNSB-contributie (inflatiecor-
rectie) wordt de RSB-contributie con-
form verhoogd. Het voor de RSB
bestemde deel wordt niet verhoogd.
De nieuwe tarieven: € 46,44 euro voor
senioren en € 23,52 voor junioren. Een
verhoging van respectievelijk € 0,72 en
€ 0,36.
Behalve dat werd er ook een nieuwe
bestuurslid jeugdzaken gekozen. L.J.
van den Beukel uit Hendrik Ido Am-
bacht gaat het stokje overnemen van
Eduard Hartog. 
Het belangrijkste punt betrof een dis-
cussie over de invallerbepaling. Geble-
ken is dat soms spelers invallen in een
lager team dan welke je zou verwach-
ten op basis van de speelsterkte.  Bij
andere bonden gelden vrijwel altijd ra-
tinggrenzen voor invallers en geeft
men voor alle teams, dus ook voor het
laagste team, de spelers op.
Hoewel dat uit het verslag van de dis-
cussie het waarom niet duidelijk is,
komt de vergadering in meerderheid

tot de conclusie dat er nog een jaar
volgens de huidige regeling kan wor-
den doorgegaan. Dat geldt althans
voor de achttallen. Voor de viertallen
was de vergadering van mening dat
daar wel iets aan gedaan moet wor-
den. Uit de notulen blijkt niet waarom
het juist hier wel noodzakelijk is. 
Een punt uit de rondvraag: ‘De heer
Glissenaar (Krimpen a/d IJssel) geeft
aan dat het vermogen van de RSB on-
geveer € 50.000,- bedraagt en dat hij
enige tijd geleden tijdens een Alge-
mene Vergadering het bestuur heeft
"uitgedaagd" te komen met initiatieven
om te investeren in de promotie van de
schaaksport. Hij ziet daar nog niet veel
van terug. De penningmeester geeft
aan dat ook de verenigingen is ge-
vraagd met initiatieven te komen, maar
dat we inderdaad niet op elkaar moe-
ten blijven wachten.’

Bij De IJssel was op 24 juni ongeveer
de helft van de senioren aanwezig op
de ledenvergadering. Op het pro-
gramma stond de evaluatie van het af-

gelopen seizoen en wensen voor het
nieuwe seizoen. Hieronder een korte
weergave van wat ter tafel kwam dan
wel schriftelijk werd doorgegeven.
- Clubcompetitie: Competitiesys-

teem, met name de waardering
voor iemand die niet meer mee-
speelt. 

- Rapidcompetitie: Nieuwe opzet
geen succes. Drie ipv twee ron-
den? Kwalificatie T12 deelname?

- Zilveren Dame: Gewijzigde opzet
als positief ervaren. Ratinggrens
Hoekveldtrofee lager?

- Invitatietoernooi: Hulp organisatie
(Arie Macdaniël jr en Ad de Veld).

- Top 12-toernooi: Extra’s voor 25e
editie (invitaties voor oud-winnaars
jeugd en senioren, quiz historie).

- Externe competitie: Wel/geen deel-
name 1e divisie Viertallen. Derde
achttal? Deelname KNSB compe -
titie? (communicatie naar leden, 
financiering, invloed op RSB-
teams). Teamdeelname alleen
voor deelnemers interne compe -
titie?

- Jeugdschaak: Leiding/coördinator,
inschakeling ouders? 

- Nieuwe activiteiten: Koppel-
schaak?, Massakamp? 

- Diversen: Duur seizoen (te lang?) 
De ideeën, op- en aanmerkingen wor-
den door het bestuur meegenomen bij
het maken van het programma voor
het nieuwe seizoen. (Aad)

van de vergadertafels

Niet gespeelde wedstrijden (%)
max gesp % na vc gt bye

2018/19 339 206 60,7 14,0 20,5 1,6 3,2
2017/18 357 174 48,7 32,4 14,1 1,4 3,4
2016/17 402 221 54,9 24,3 12,8 1,0 7,0

Nog wat cijfers. Van de 206 gespeelde
competitiepartijen eindigden er 53
(27%) in remise. Met 7 van zijn 
12 gespeelde partijen remise (58%)
was Frans Dubois de remisekoning.

De meeste winstpartijen waren voor
Neal Twigt, 17 van de 29, bijna 59%.
Met tien plaatsen hoger op de ranglijst
boekte hij ook de meeste progressie.
Een duidelijke plus was er eveneens

voor Leen Boonstra die acht plaatsen
hoger finishte in vergelijk met voor-
gaand seizoen. (Aad) 



Concurrentie voor het schaakspel? Paco
Sako, in overleg met en op aanbeveling van
de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond
aangekondigd als het nieuwe Nederlandse
denksport/bordspel, werd eind april per mail
geïntroduceerd.  Het spel is ontwikkeld, zo
meldde de mail, door Felix Albers, schaak-
liefhebber en kunstenaar uit Den Haag,
omdat hij zijn zoon weliswaar wilde leren
schaken, maar bedacht toen een schaak-
spel met een vriendschappelijke en be-
dachtzame denkwijze erbij. In Paco Ŝako
(Esperanto voor Vredes Schaak) worden
dan ook geen stukken van het bord gesla-
gen. In plaats daarvan vorm je met de ander
zijn/haar stukken een koppel door ze als het
ware te omarmen. Met zo'n koppel kunnen
beide spelers verder spelen. Wie als eerste
de Koning weet te omarmen, wint daarmee
niet alleen diens hart, maar het hele konink-
rijk en dus ook het spel: Paco !
Het spel is kindvriendelijk en toegankelijk,
want er kan zonder stuk verlies en dus vrijuit
gespeeld worden op zoek naar creatieve
patronen. Door de mogelijkheid om de sa-
menstelling van de koppels te veranderen
en door meervoudige zetten toe te staan,
ontstaan er verrassende kettingreacties
waardoor het spel ook voor ervaren scha-
kers een nieuwe uitdaging is.

Aan het Nederlands kampioenschap, dat
van 1 t/m 7 juli in Amsterdam werd  gehou-
den, deden zowel Jorden als Lucas van
Foreest mee. ‘Een unicum is dat niet,
aldus Johan Hut (HDC media 13/4). ‘Nota
bene hun betovergrootvader Arnold
speelde met zijn broer Dirk in officieuze
NK’s. In 1982 waren de broers Rini en
Hans Kuijf er allebei bij. Beiden eindigden
in de achterhoede. Voor Hans bleef het
daarbij, Rini nam elf keer deel aan het NK
en werd in 1989 kampioen. Een bijzonder
toernooi was dat van 1972 met Jan en Ton
Timman. Voor Ton, de oudste, was het zijn
enige deelname. Die werd echter wel le-
gendarisch. Bij het ingaan van de laatste
ronde stond Coen Zuidema aan kop, met
een half punt voorsprong op Jan Timman.
De jonge Timman won na lange strijd van
zijn vriend Hans Böhm. Zuidema echter
kwam verloren te staan tegen Ton Tim-
man. Zo duidelijk, dat iedereen er rekening
mee hield dan Jan Timman op zijn eerste
nationale titel afstevende. Broer Ton begon
rond de veertigste zet echter te knoeien,
verspeelde zijn winststelling en verloor
zelfs. Na Zuidema’s laatste zet stond Ton
Timman op, keek naar het publiek, stak
theatraal zijn armen in de lucht, ging weer
zitten en gaf de partij op. Zuidema was
kampioen. Jan Timman tientallen jaren
later in een interview: “We hebben het er
nooit meer over gehad. Nee, wat zou dat
voor zin hebben gehad?”.’

‘Wee de Iraanse schakers die zich tijdens

buitenlandse toernooien niet houden aan

de regels van de geestelijke leiders van

hun land’ schreef Gert Ligterink in zijn ru-
briek in de Volkskrant (27/4). Daar had hij
uiteraard een paar voorbeelden van. Ligte-
rink: ‘Toen meervoudig Aziatisch junioren-
kampioene Dorsa ¬Derakhshani (22) twee
jaar geleden tijdens een toernooi in Gibral-
tar zonder ¬hijab aan het bord verscheen,
werd ze prompt ¬geschorst door de natio-
nale bond. Nooit zou ze meer een toernooi
in Iran mogen spelen. Dezelfde straf kreeg
Dorsa’s vijf jaar jongere broer Borna voor
een nog veel zwaarder vergrijp in het-
zelfde toernooi. Hij had het gewaagd een
partij te spelen tegen Alexander Huzman,
een representant van aartsvijand Israël.
De Derakhshani’s ¬namen hun lot in eigen
hand. Borna, destijds leerling op een inter-
naat in Kent, speelt tegenwoordig ¬onder
de Britse vlag. Dorsa vestigde zich in St.
Louis, waar ze schaakt en biologie stu-
deert. Vorig jaar nam ze deel aan het kam-
pioenschap van de Verenigde Staten.
Meestal zorgen organisatoren van open
toernooien ervoor dat Iraanse en ¬Israëli-
sche deelnemers niet aan elkaar worden
gekoppeld. Maar op aandrang van de
overkoepelende Europese bond wordt de
laatste tijd steeds vaker strikt de indeling
gehandhaafd die het computerprogramma
voorschrijft. Tijdens het Grenke Open in
Karlsruhe bracht die strenge, maar juiste

Al jaren is De IJssel in september aanwezig
met een schaakkraam op de braderie/jaar-
markt in Moordrecht. Dat was ook aan het
begin van dit schaakseizoen het geval. Dit
jaar echter eveneens in juni.
‘Wij hebben besloten om de braderie (Jaar-
markt Moordrecht voor Moordrecht) zoals
het gaat heten, op zaterdag 22 juni te gaan
houden. Omdat er in september al zoveel
markten in deze omgeving worden gehou-
den’, aldus een bericht van Zonnig Moor-
drecht, een organisatie die zich sinds
september 2018 inzet voor culturele activi-
teiten voor jong en oud in Moordrecht. De
locatie betrof niet alleen de Kerklaan, maar
ook de Tuin van Bier en achter de Kerk. Be-
duidend groter dan de september jaarmarkt
derhalve. 
Kraamkapitein Ton van Smirren kwam weer
in actie en met de vaste bemanning Aad
van den Berg, Frank van de Pavoordt en
Teus Boere en als extra hulp de jeugd-
schaakleden Eva Krabbendam en Gijs van
Tilburg achter de borden kon er volop ge-
schaakt worden. En dat gebeurde ook.
Mede dankzij het prachtige weer veel be-
zoekers die ook onderling een potje konden
schaken. Sommigen konden er geen ge-
noeg van krijgen en verschenen meerdere
malen achter het bord. Hierbij een foto-im-
pressie. 
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toepassing van de regels het Iraanse su-
pertalent Alireza Firouzja (15) volledig uit
zijn evenwicht. Om een schorsing en een
mogelijk voortijdig einde van zijn carrière
te voorkomen kwam hij niet opdagen voor
zijn partij in de derde ronde tegen de Isra-
ëliër Or Bronstein. Het was een beslissing
die meer dan een punt kostte. Nog natril-
lend van de schok gaf Firouzja in de 
volgende ronde tegen een zwakke tegen-
stander in voortreffelijke stand een toren
weg.’

Veel waardering in de media voor wereld-
kampioen Carlsen. ‘De Keizer slaat terug’
(NIC 2019/4), ‘Carlsen onstuitbaar’ (Hans
Ree, NRC 5/5) en dat vond ook Gert Ligte-
rink. ‘Schaker Carlsen ouderwets onover-
winnelijk’ schreef hij in de Volkskrant van 5
mei: ‘Vijf maanden heeft Magnus Carlsen
nodig gehad om na een voor zijn doen ma-
tige periode opnieuw de geweldenaar te
worden die ver uitsteekt boven zijn concur-
renten. Na de winst met twee punten voor-
sprong in het Gasjimov-memorial in
Azerbeidzjan voegde de wereldkampioen
in de Grenke Classic in Karlsruhe/Baden-
Baden met een imposante score van 7,5
uit 9 een nieuwe toernooizege toe aan zijn
erelijst. Het verschil is groot tussen de
Carlsen van nu en de man die eind no-
vember na de ternauwernood gewonnen
WK-match tegen Fabiano Caruana mop-
perde over van alles en nog wat: hij haalde
niet meer het niveau dat hij eens had, WK-
partijen met klassiek speeltempo hadden
wat hem betreft hun langste tijd gehad en
misschien had hij wel voor het laatst de
wereldtitel verdedigd. Al die klachten zijn
vergeten nu de zon weer schijnt. Met een
rating die bijna even hoog is als vijf jaar
geleden, durft Carlsen zelfs te dromen van
de nooit eerder bereikte grens van 2.900
punten. En over de verdediging van de
wereldtitel hoeven we ons geen zorgen te
maken. Carlsen was tevreden over de
aankondiging van de Fide dat de WK-
match voortaan veertien in plaats van
twaalf partijen zal tellen: ‘Al zou zestien
nog beter zijn geweest.’ Tijdens de laatste
ronden van het toernooi in Baden-Baden
was Carlsen ongenaakbaar met vier pun-
ten op rij.’
En dan won hij in juni ook nog eens het
Norway Chess toernooi in Stavanger. Zijn
rating eind juni: 2876. 

‘Eeuwenoud schaakstuk van paar euro
blijkt bijna een miljoen waard’ berichtte
AD.nl (Tom Tates, 3/6). ‘Een schaakstuk
van walrusivoor dat in 1964 door een anti-
quair in Schotland voor omgerekend een
paar euro werd gekocht, is geïdentificeerd
als een van de grootste kunstschatten uit
de tijd van de Vikingen. Volgens veiling-
huis Sotheby's, dat de zeker 900 jaar oude

‘loper’ aanbiedt en volgende maand hoopt
te veilen, is het schaakstuk tussen de
600.000 euro en zelfs een miljoen waard. 
Het expressieve, bijna negen centimeter
grote schaakstuk is onderdeel van de zo-
genoemde Lewis Schaakspelen die in de
twaalfde eeuw in Noorwegen of IJsland
werden gemaakt. In 1831 werden op het
eiland Lewis in Schotland 79 van die
schaakstukken in de vorm van krijgers ont-
dekt. Hoe de Noorse stukken daar beland-
den, is onbekend. Vermoedelijk waren ze
onderdeel van een lading die in de middel-
eeuwen overboord sloeg tijdens een
scheepsramp.
Volgens Sotheby's kocht de opa van de
huidige eigenaar het schaakstuk in Edin-
burgh ‘omdat hij het gewoon mooi vond’.
Het nors kijkende poppetje verdween ech-
ter al snel in de kast. Af en toe werd het te-
voorschijn gehaald om te bekijken. ,,Mijn
moeder vond het een interessant beeldje”,
aldus de eigenaar, die anoniem wil blijven.
,,Ze meende dat het speciaal en misschien
magisch was.” Recent liet de eigenaar het
beeldje taxeren bij het veilinghuis. Dat zag
direct dat het om een schildknaap uit het
Lewis-spel gaat, vergelijkbaar met een
moderne loper.’

Bijna 25 jaar, van 1976 tot 2000, was Het
Posthuis aan de Dorpsstraat in Moordrecht
het domicilie van De IJssel. Inmiddels is er
weinig meer over van die locatie. ‘Verloe-
dering dwingt tot ingrijpen’ meldde het AD
Groene Hart (4/6). Het Posthuis staat al
jaren leeg. Vanwege onenigheid tussen ei-
genaren is het nog altijd niet afgebroken.
Vanwege afbrokkelend gesteente is ook
de veiligheid in het geding. De gemeente-
raad van de gemeente Zuidplas dringt aan
op nadere maatregelen.  

In Moskou is het eerste Grand Prix toer-
nooi gespeeld via het knock-outsysteem.
De wereldtoppers spelen eerst twee par-
tijen met normale bedenktijd. Is de stand
gelijk dan worden er twee rapidpartijen ge-
speeld en is de stand dan nog gelijk dan
gaat men twee partijen snelschaken.
Staan de spelers dan nog gelijk dan wordt
de Armageddon formule gebruikt wat in-
houdt dat als de partij dan remise wordt
zwart wint. Er worden vier Grand Prix toer-
nooien gespeeld en de twee spelers die
het hoogst aantal punten heeft, mogen
zich plaatsen voor het kandidatentoernooi
voor het wereldkampioenschap. De finale
werd gewonnen door de Rus Nepomni-
achtchi, die de andere Rus Grischuk wist
uit te schakelen. Grischuk had in de halve
finale overtuigend gewonnen van de Ame-
rikaan Nakamura door een partij met nor-
male bedenktijd te winnen. (Henk Prins,
Reformatorisch Dagblad 1/6)

Ook Giri was van de partij in Moskou. Gert
Ligterink in de Volkskrant van 25/5: ‘Voor
Anish Giri ligt de eenvoudigste route naar
het volgende kandidatentoernooi dicht bij
huis. Als volgend voorjaar een sponsor in
Nederland zich over de acht mogelijke uit-
dagers van wereldkampioen Magnus Carl-
sen ontfermt, heeft die het recht zelf één
deelnemer uit te nodigen. Giri voldoet
ruimschoots aan de voorwaarde dat alleen
een speler uit de toptien van de wereld-
ranglijst voor de vrijkaart in aanmerking
komt. Als die sponsor niet opstaat, zal Giri
zich voor de kandidatenstrijd moeten kwa-
lificeren. Dat kan langs verschillende
wegen die alle moeilijk begaanbaar zijn.
Zo plaatst hij zich als hij de derde plaats
op de ratinglijst achter Carlsen en Caruana
bereikt en vasthoudt. Lukt dat niet, dan
moet hij hopen op succes in twee zware
toernooien die in het najaar plaatsvinden.
Deze week bedierf Giri in Moskou de
vierde kwalificatiekans in de Grand Prix,
een serie korte knock-outwedstrijden,
waarin constant goede prestaties vereist
zijn om in het eindklassement te eindigen
op de eerste twee plaatsen die recht
geven op een ticket voor het kandidaten-
toernooi. Na eliminatie in de eerste ronde
door de Rus Daniël Doebov is Giri’s rol
vrijwel uitgespeeld. De 1,5-0,5 nederlaag
tegen Doebov, de wereldkampioen rapid-
schaak, was volkomen verdiend. De eer-
ste partij hield Giri met wit ternauwernood
remise en in de tweede verdronk hij in de
golven van een spectaculair gevecht. Giri
was in goed gezelschap. Ook voor Aro-
nian, Karjakin en Mamedjarov eindigde het
toernooi in Moskou in de eerste ronde.’

‘Bijna alles is anders in Stavanger, waar
de wereldtop bijeen is voor een bijzondere
aflevering van het jaarlijkse Norway
Chess-toernooi’ schreef Gert Ligterink in
de Volkskrant van 8/6. ‘Alleen de basisre-
gels van het spel zijn ongemoeid gelaten.
Het speeltempo en de puntentelling zijn
anders dan we gewend zijn en revolutio-
nair is de introductie van een alles-of-niets
armageddon-partij na een remise.
Eerst het speeltempo. De deelnemers krij-
gen voor de eerste veertig zetten twee uur
bedenktijd zonder extra seconden per ge-
speelde zet. Tot genoegen van het publiek
betekent het de terugkeer van het ouder-
wetse tijdnoodduel met omvallende stuk-
ken en rood aanlopende spelers. Helaas is
onvoldoende nagedacht over de conse-
quenties van de bepaling dat de enige na
de 40ste zet toegekende bedenktijd
slechts 10 seconden per zet bedraagt. Op
een nauwkeurig gespeeld eindspel hoeven
we niet te rekenen.
In Stavanger wordt een overwinning in een
klassieke partij beloond met twee punten
in plaats van één. Na een remise worden
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de stukken opnieuw opgezet voor een re-
play met dezelfde kleurverdeling. Wit krijgt
tien minuten bedenktijd, zwart zeven. Wit
moet winnen, bij remise gaat het punt naar
zwart. De verliezer van de armageddon-
partij krijgt een half punt, de winnaar an-
derhalf.’
Hans Ree in de NRC (8/6): ‘Magnus Carl-
sen, de man om wie alles in Noorwegen
draait, noemde het idee „superopwin-
dend”, en Alexander Grisjtsjoek hield een
lange lofzang op armageddon. Hij wilde er
zo veel mogelijk spelen, zei hij.’

Het Norway Chess-toernooi in Stavanger
zal in de herinnering voortleven als een
mislukt experiment. Het leek misschien
een aardig idee remises te ontmoedigen
door de deelnemers na een puntendeling
te verplichten tot een alles-of-niets-arma-
geddon-vluggertje, maar in de praktijk
kwamen vooral nadelen aan het licht. Het
remisepercentage was hoger dan in voor-
gaande jaren en de kwaliteit van de tie-
breakpartijen daalde in de loop van het
toernooi naar een bedenkelijk niveau. De
Chinees Liren Ding was het grootste
slachtoffer van het bijzondere reglement.
In het klassieke spel was hij uitstekend op
dreef. Hij versloeg Caruana en Mamedja-
rov en verloor geen enkele partij. Hij ver-
zuimde zijn prestatie te bekronen door
Magnus Carlsen uit een zeer matige stand
met remise te laten ontsnappen. Als Nor-
way Chess een gewoon toernooi was ge-
weest, had Ding met Carlsen om de
eindzege gestreden. Maar een reeks ne-
derlagen in de tiebreaks wierp Ding terug
in het klassement, ver achter Carlsen. Ter-
wijl hij na remises meestal genoegen
moest nemen met een half punt, voegde
de snelschaakspecialist Carlsen steeds an-
derhalf punt aan zijn score toe door al zijn
armageddon-partijen te winnen. ‘Het klopt
niet dat Ding zo laag staat’, zei oud-wereld-
kampioen Vishy Anand. ‘Vier uur hard wer-
ken mag niet lager beloond worden dan
een inspanning van hooguit twintig minu-
ten.’ (Gert Ligterink, Volkskrant 15/6)

De nieuwe FIDE president Dvorkovitsj
heeft een aantal verbeteringen ingevoerd,
waarvan tot nu toe vooral de vrouwen heb-
ben geprofiteerd. Hun WK is serieuzer ge-
worden, met een kandidatentoernooi en
daarna een tweekamp, net als bij de man-
nen. Doordat Dvorkovitsj een makkelijke
toegang tot sponsors heeft, kon hij ook het
prijzengeld flink verhogen.
Dat kandidatentoernooi werd onlangs in
de Russische stad Kazan gespeeld. Er
werd een spannende race verwacht, maar
het ging anders. De jongste deelneemster
Alexandria Gorjatsjkina (20), die de laag-
ste in rating was en als invalster mee
mocht doen, vloog vanaf het begin naar

voren en was al twee ronden voor het eind
zeker van de overwinning. Later dit jaar
speelt ze tegen de Chinese wereldkampi-
oene Ju Wenjun. Het prijzengeld bij die
tweekamp is een half miljoen euro, wat al
aardig in de buurt van de mannen komt.
(Hans Ree, NRC 22/6).

Op de Euweborrel in het Max Euwe Cen-
trum (MEC) is Anish Giri voor de zesde
keer uitgeroepen tot schaker van het jaar.
De beste schaker van Nederland won het
Tata Steel Chess tournament 2018 ge-
deeld met wereldkampioen Carlsen. Daar-
naast won hij het supersterke
Shenzhen-toernooi in China en keerde hij
terug in de top-10 van de wereld. 

De jury, bestaande uit Gert Ligterink (De
Volkskrant), Hans Ree (NRC) en Dharma
Tjiam (directeur schaakbond) riep Casper
Schoppen uit tot talent van het jaar. De 17-
jarige Utrechter was in 2018 de grote ver-
rassing bij het Open Nederlands
Kampioenschap in Dieren. Door een ne-
derlaag in de laatste ronde tegen groot-
meester l’Ami ontglipte hem de
toernooioverwinning. Wel haalde hij in Die-
ren een grootmeesterresultaat, hetgeen
hem in december te Groningen nogmaals
lukte. Ook was Schoppen een steunpilaar
van het Leidse LSG, dat vorig jaar club-
kampioen van Nederland werd.  (Nieuws-
brief MEC 95, juni 2019)
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