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in dit nummer o.a.:

het schaakjaar 2019 in vogelvlugt

de ijssel 1 op degratiekoers in 
hoofdklasse rsb

hans lodeweges uitgeschakeld

handhaving hele toer voor de ijssel 2

blunderen

met een vleugje nostalgie

geen hoofdrol voor viertallen

55e toernooi om de zilveren dame 
van start

jeugdschaak

titelverdediger aan kop in de 
clubcompetitie

de strijd om de ko-cup

uit de media

25 vragen aan...........
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Achter de borden bij het invitatie -
toernooi.



Het eerste nummer in 2020 opent
met een terugblik op het schaak-
jaar 2019. Veel verder terug gaat
het vleugje nostalgie, over het eer-
ste Top 12-toernooi alweer 25 jaar
geleden. 
Veel recenter zijn bijdragen over
de teamwedstrijden in de competi-
ties die inmiddels in volle gang
zijn. De kampioenteams zullen
schaars zijn dit jaar. Te sterke te-
genstand, teams niet op sterkte,
verspeelde winstkansen, etc. Van
de tien wedstrijden werden er twee
gewonnen, eenmaal werd het ge-
lijk en zevenmaal gingen de pun-
ten naar de tegenstanders.
Kansen waren er wel zo blijkt uit
de verslagen, soms zelfs hele
goede. Ook het bekerteam kon het
succes van vorig seizoen niet pro-
longeren. De enige winstpartij
werd bij de tegenstanders wel de
inzet voor een nieuwjaarspuzzel. 
Zoals altijd komen ook de interne

wedstrijden aan bod. Bij de club-
competitie halfweg nog vier titel-
kandidaten, junioren in opmars en
coryfeeën op retour. Voorts ook het
inmiddels al geëindigde rapidkam-
pioenschap waarin de titelverdedi-
ger opnieuw zegevierde. De
bekerstrijd is nog niet zover, maar
een aantal mogelijke kandidaten
dolven al het onderspit. Bij de
jeugd is de titelverdediger nog
steeds vrijwel onverslaanbaar. 
Het jaar 2019 werd traditioneel af-
gesloten met het invitatietoernooi.
De organisatie zorgde voor kopzor-
gen maar desondanks was het
weer gezellig, meldt het verslag.
Nog maar net gestart is het toer-
nooi om de Zilveren Dame. Hiervan
de eerste schermutselingen tussen
de ruim dertig deelnemers. 
Een speciaal item betreft een arti-
kel over blunderen. Een clublid
denkt dat hij daar een veelvuldig
slachtoffer van is. Een dokter grijpt

in en er is troost. 
Voorts nog nader nieuws over de
zo triest uitgeschakelde Hans Lo-
deweges, het persoonlijk kampi-
oenschap van de RSB,
IJsselspelers in actie op TaTaSteel
en natuurlijk de rubriek uit de
media. Ditmaal met o.a. schaken
en racisme, Giri in het kandidaten-
toernooi?, het Kotovsyndroom,
Spassky-Fischer op het toneel,
nieuwe jeugdige wereldtoppers, is
schaken wel gezond? en aange-
scherpte regels voor valsspelen. 
De redactie wenst alle lezers voor
2020 een gezond en plezierig
schaakjaar en veel leesplezier met
deze editie, zwart-wit op papier of
in kleur op de website. Ijssel-
schaak 126 zal naar verwachting
in april verschijnen. Bijdragen 
hiervoor zijn als altijd van harte
welkom.
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van de redactie

van de voorzitter

alles moet doorgaan
Wat is sport toch mooi, in Australië
gaat het eerste Grand Slam van
het jaar gewoon van start. Natuur-
lijk, een gebied zo groot als de
helft van België staat in de brand,
alles voor de sport en sponsoren.
Gelukkig is schaken een binnen-
sport (of toch geen sport?). Hoe-
wel in 1990 het
Hoogovenstoernooi getroffen werd
door een storm waarbij het dak be-

hoorlijk beschadigd werd ging het
toernooi gewoon door. Ben erg be-
nieuwd, over twee jaar staat het
WK voetbal in een zandbak in het
Midden-Oosten op het programma
met stadions die door enorme air-
co’s gekoeld moeten worden. Wat
een waanzin. Voorlopig werd de
laatste tocht der tochten in 1997
geschaatst, zullen we het nog mee
maken??? Waarschijnlijk zal er
geen overdekte baan over twee-

honderd kilometer worden neerge-
legd. Gelukkig!!! Hopelijk komt
deze tocht der tochten nog wel een
keer op natuurijs natuurlijk. Wat dit
jaar wel zal plaatsvinden is het 25e
Vink Top 12-toernooi. Gewoon in
de Zespunt.

Allemaal een mooie tweede sei-
zoenshelft gewenst . (FrankvdP)



Het jaar na de WK match waarin wereldkampioen Carlsen met succes zijn
titel verdedigde tegen Caruana stonden voor de toppers, naast een aantal
grote toernooien, ook de kwalificaties voor het eerstvolgende kandidatentoer-
nooi weer op het programma via World Cup, Grand Prix-toernooien en voor
het eerst ook een Open toernooi (Douglas). Nieuw was ook dat de Grand
Prix-toernooien volgens het ko-systeem werden gespeeld.   
Daarnaast was er voor de toppers nog de Grand Chess Tour (GCT) met
naast klassieke toernooien ook toernooien met rapid- en snelschaak.
Carlsen deelde de lakens uit met vijf eindzeges in de zeven klassieke toer-
nooien waaraan hij deelnam. Daarnaast won hij, meestal met overmacht,
driemaal een rapid- en blitztoernooi en bovendien verstevigde hij zijn eerste
plaats op de wereldranglijst. Daarnaast trad ook Ding Liren met goede resul-
taten op de voorgrond. 
Hieronder een overzicht van de resultaten in de belangrijkste toernooien.

Toernooien rating 1 2 3 4 5 6

gem.

Gesloten toernooien

Lindores (4) 2798 Carlsen Liren Karjakin Anand

Stavanger (10) 2784 Carlsen Yangyi Aronian Caruana So Liren

St. Louis (12) GCT 2783 Liren Carlsen Anand Karjakin Mamedyarov Giri

Zagreb (12) GCT 2782 Carlsen So Aronian Caruana Giri Liren

Shamkir (10) 2778 Calrsen Ding Liren Karjakin Radjabov Grischuk Anand 

Shenzhen (6) 2754 Giri Harikrishna Ding Liren Rapport Jakovenko Yangyi

Wijk aan Zee (14) 2753 Calrsen Giri Nepomniachtchi Liren Anand Gujrathi

Baden-Baden (10) 2724 Calrsen Caruana Naiditsch Vachier-Lagrave Anand Aronian 

Open toernooien

Reykjavik (237) Lupulescu Firouzja Grandelius Jones Parligras Petrosian

Gibraltar (252) Artemiev Karthikeyan Vitugov Howell Anton Navarra

Douglas (154) Wang Caruana Alekseenko Anton Aronian Carlsen

Grand Prix

Moskou (16) Nepomniachtchi Grischuk Wojtaszek Nakamura

Riga (16) Mamedyarov Vachier-Lagrave Grischuk So

Hamburg (16) Grischuk Duda Vachier-Lagrave Dubov

Jeruzalem (16) Nepomniachtchi Wei Yi Navarra Vachier-Lagrave

(tussen haakjes het aantal deelnemers) 
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De Grand Chess tour (GCT), het 
(financieel) smakelijk extraatje voor de
wereldtoppers telde dit jaar vijf gecom-
bineerde rapid- en snelschaaktoer-
nooien in Frankrijk (Parijs), Ivoorkust
(Abidjan), USA (St. Louis), Roemenie
(Boekarest) en  India (Kolkata). Tot de
GCT behoorden voorts ook de toer-
nooien in St Louis (Singlefield Cup) en
Zagreb met klassiek schaak. De vier
hoogst geklasseerde deelnemers, Aro-
nian, Carlsen, Liren en Vachier-La-
grave plaatsten zich voor de finale in
Londen die werd gewonnen door Ding
Liren.
De zelfde Ding Liren werd in de finale
om de World Cup verrassend ge klopt
door Teimour Radjabov (Azerbeidjan).
Beide finalisten plaatsten zich hiermee

voor het kandidatentoernooi in 2020.
Dat deden ook Grischuk en Nepomni-
achtchi als nummer een en twee van
het totaalklassement van de Grand
Prix cyclus. De overige vier deelne-
mers zijn Caruana (verliezend finalist
2018), Wang (winnaar Douglas Open),
Giri (gemiddelde raring) en de Rus
Alekseenko (organisatie).
Het kandidatentoernooi voor de vrou-
wen werd gewonnen door de 21 jarige
Alexandra Goryachinko uit Rusland
voor Ana Muzychuk (Oekraine) en Tan
Zhongyi (China). Konery Humy uit
India keerde terug achter het schaak-
bord en won de GP voor vrouwen in
Skolskova (Rusland), Goryachkina
werd tweede en wereldkampioene
Wenjun derde. 

Aan het eind van het jaar werd er in
Moskou ook gestreden om de wk titels
rapid- en snelschaak. Hier heroverde
Carlsen de rapidtitel en na winst in een
tiebreak tegen Nakamura opnieuw de
snelschaaktitel. Bij de vrouwen werd
Koneru (India) rapidkampioen en pro-
longeerde Katharyne Lahno uit Rus-
land haar titel bij het snelschaak. 
Vadislav Artemiev uit Rusland ver-
overde in Skopje (Noord-Macedonie)
de EK titel. Nils Grandelius uit Zweden
werd tweede en de Pool Kacper Piotun
derde en bij de vrouwen waren de eer-
ste plaatsen voor Alina Kashlinskaya
(Rusland), Marie Sebag (Frankrijk) en
Elisabeth Paths (Duitsland).
Bij de toppers van de toekomst, het wk
voor junioren onder de 20 jaar, ging de



titel naar  Euvegeny Shtembuliak uit
Oekraine bij de mannen en de Russi-
sche Polina Shuvalova bij de vrouwen.  
Voor het eerst was er een WK Fischer
Random. So klopte Carlsen in de fi-
nale en werd de eerste officiële we-
reldkampioen. 
Bij het WK voor landenteams was bij
de mannen Rusland nummer een, En-
geland werd tweede en China derde.
Bij de vrouwen won China, voor Rus-
land en Georgie. Ook bij het EK in Ba-
tumi stond Rusland bij de mannen op
het hoogste trapje van het podium
evenals bij de vrouwen. Tweede en
derde plaatsen hier voor Oekraine  en
Engeland (mannen) en Georgie en
Azerbeidjan (vrouwen).
De Europacup voor clubteams werd
een prooi voor Obiettievo Riscarci-
mento Padova uit Italië met als spelers
Rapport, Adams, Leko, Vallejo Pons,
Jones, Saric, Vocaturo en Brunello.
In februari nam de Russische oud-we-
reldkampioen Vladimir Kramnik af-
scheid als beroepsschaker. In
augustus overleed op 91 jarige leeftijd
Paul Benko. De van oorsprong Hon-
gaar, maar later naar de USA ver-
huisde grootmeester behoorde
jarenlang (1960-1980) tot de wereldtop
en verwierf onder andere bekendheid
met het Benko gambiet (1.d4 Pf6 2.c4
c5 3.d5 b5).
De top 10 van de FIDE ratinglijst per 1-
1-2020 met tussen haakjes de posities
begin 2019: 1. Carlsen 2872 (1), 2.
Caruana 2822 (2), 3. Ding Liren 2805
(4), 4. Grischuk 2777 (9), 5. Nepomni-
achtchi 2774 (13), 6. Aronian 2773
(10), 7. Vachier-Lagrave 2770 (6),
8. Mamedyarov 2770 (3 ), 9. Giri 2768
(5), 10. So 2765 (11). 
Verdwenen uit de top 10: Kramnik (7)
en Anand (8),

In Nederland ging de nationale titel, de
75e, verrassend naar Lucas van Fo-
reest na een barrage met zijn broer
Jorden. Een gedeelde derde plaats
was er voor titelverdediger Sergey Tivi-
akov, Benjamin Bok en Ivan Sokolov.
Giri was ook ditmaal afwezig. Bij de
vrouwen zegevierde Iozefina Paulet.
Titelverdedigster Zhaoqin Peng was
evenals kanshebster Anne Haast niet
van de partij.  Bij de A-jeugd werd
Liam Vrolijk uit Rotterdam kampioen
en Feline Waardenburg uit Coevorden,
na barrage tegen titelverdedigster
Robin Duson uit Hoorn, kampioene. 
De rapidtitel ging naar Jan Smeets met
een gedeelde tweede plaats voor Erik
van den Doel en Jan Timman. 
De eerste plaats bij de vrouwen was
voor Zhaoqin Peng. Titelverdedigster

Anne Haast eindigde met Iozefina
Paulet op een gedeelde tweede plaats.
Benjamin Bok werd nationaal kampi-
oen internetschaak na winst in de fi-
nale tegen Robert Ris. 
Bij de belangrijkste Nederlandse toer-
nooien opnieuw een tweede plaats
voor Giri in het door Carlsen gewon-
nen Tata Steel toernooi in Wijk aan
Zee. Jorden van Foreest eindigde op
een gedeelde laatste plaats. In de door
Kovalev uit Wit-Rusland gewonnen B-
groep was Erwin l’Amie met een zesde
plaats de beste Nederlander. 
Winnaars bij de andere belangrijke
toernooien waren Liam Vrolijk van het
Schaakfestival Groningen, Casper
Schoppen van het NK Open, Gata
Kamsky (USA) van het Hogeschool
Zeeland toernooi in Vlissingen, Sipke
Ernst van het Hoogeveen Open en
Predrag Nikolic het dertiende Leiden
Chess Tournament. 
Internationale successen waren er met
name voor Giri. Hij werd eerste in
Shenzhen (China), vijfde in Zagreb en
zesde in St Louis. Geen hoofdrol voor
de Nederlanders op het EK in Skopje.
Het beste resultaat was een gedeelde
59e plaats voor Jorden en Lucas van
Foreest, Robby Keshvili en Max War-
merdam. Bij de strijd om de World Cup
sneuvelde Benjamin Bok in de tweede
ronde tegen de Rus Grischuk en Giri in
de derde ronde tegen Xiong uit Ame-
rika.  
Geen Nederlandse deelnemers bij het
WK voor junioren (tot 20 jr) in New
Dehli (India). Wel bij het WK jeugd in
Mumbai. Het beste resultaat was hier
voor Eline Roebers met een 6e plaats
bij de meisjes tot 14 jaar. Bij het EK in
Bratislava waren er top tien plaatsen
voor Siem van Dael (2e bij de jeugd tot
16 jaar),  Liam Vrolijk (3e bij de jeugd
tot 18 jaar), Eline Roebers (6e bij de
meisjes tot 14 jaar), Dana Verheij (7e
bij de meisjes tot 12 jaar), Machteld
van Foreest (9e bij de meisjes tot 12
jaar) en Wendy Huang (10e bij de
meisjes tot 12 jaar).
Met een 17e plaats op het EK voor
landenteams in Batumi stelde Neder-
land bij de mannen teleur. Bij de vrou-
wen kwam Nederland met een 5e
plaats beter voor de dag. 
LSG Intelli Magic uit Leiden veroverde
de landstitel bij de clubteams en Ken-
hemmer Combinatie won de KNSB
beker. 
Anish Giri werd uitgeroepen tot scha-
ker van het jaar en Casper Schoppen
tot talent van het jaar. De verenigings-
prijs was voor het Rotterdamse Eras-
mus. Die prijzen betroffen het
voorgaande jaar, 2018 dus. 

Paul van der Sterren werd de nieuwe
voorzitter van het Max Euwe Centrum.
De door de KNSB eind oktober 2018
gestarte Online Jeugdschaakclub Ne-
derland werd omgedoopt tot Schaak-
matties met inmiddels (oktober) circa
2000 leden. 
De top tien van de KNSB ratinglijst per
1-11-2019 (Nederlandse nationaliteit)
met tussen haakjes de posities per 1-
11-2018: 1. Giri 2778 (1), 2. Van Kam-
pen 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
was Giri (9e)  eind 2019 de enige Ne-
derlander. 

Bij de RSB nam Harald van Dijk (Krim-
pen a/d IJssel) in december de kampi-
oenstitel over van Ricardo Klepke. De
overige titels betreffen nog het seizoen
2018/19 waarin de kampioenstitel A
jeugd ging naar William Gijsen van
Sliedrecht, de clubtitel bij de achttallen
naar Dordrecht 1, de titels voor de
viertallen 1e divisie naar Charlois Eu-
ropoort V2 en 3-Torens V1 en voor de
2e divisie naar Ashtapada V1, RSR
Ivoren Toren V2, en De IJssel V2 en
de RSB beker tenslotte ging naar
Krimpen a/d IJssel. De jeugdclubkam-
pioenschappen (teams) van de RSB
en de HSB (Haagse Schaakbond)
waren ook dit jaar weer samenge-
voegd. Voor wat betreft de RSB deel-
name heerste ook dit jaar de Klim-Op
uit Capelle aan de IJssel. Zij wonnen
zowel het jeugdclubkampioenschap in
de AB (samen met Spijkenisse), C-,
als  D- categorie. Bij de E-categorie
zegevierden Voorburg. Ook de Groene
Hart Cup was dit jaar weer voor de
Klim-Op.
Feest was het in Rotterdam bij RSR
Ivoren Toren. De vereniging bestond
op 24 oktober 100 jaar.
Het ledenaantal bedroeg per 1 augus-
tus 2019 1041 seniorleden en 629
jeugdleden. Dankzij de jeugd een klein
plusje in vergelijk met vorig jaar
(1085/549). 

Bij De IJssel was het, na het afhaken
van Léon Jacobse, nu zijn grootste
concurrent Frank Visser die de schijn-
werpers op zich gericht zag. Hij won
de clubtitel, de ko-beker en het toer-
nooi om de Zilveren Dame. De Hoek-
veldtrofee ging naar Arie Macdaniël sr.
Nummer één en twee van het 23e
Panc Vink Top 12 toernooi, Henk-Jan
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en Jan Evengroen, trokken ook in de
24e editie aan het langste eind. De
derde plaats op het podium was dit-
maal voor Pim te Lintelo. Bij de run-
ners-up ging de eerste plaats naar
Hans Lodeweges. Nummer een op het
invitatietoernooi aan het eind van 2019
was het team bestaande uit Rien
Duine, Olivier en Stefan Lipschart.
Het doorgeefschaak, voor de vierde
maal op het  programma, werd gewon-
nen door het duo Hans
Lodeweges/Teus Boere. In december
ging ook de rapidtitel, seizoen
2019/20, naar Frank Visser.  
In de RSB competitie werd het eerste
team van De IJssel kampioen in de 1e

klasse en bereikte daarmee voor de
tweede maal de hoogste RSB klasse.
De heen en weer voor het tweede
team voer opnieuw en dus weer terug
van de 3e naar de 2e klasse. Het
tweede viertal behaalde een kampi-
oenschap in de tweede divisie van de
viertallencompetitie. In het RSB beker-
toernooi 2018/19 sneuvelde het viertal
van De IJssel in de halve finale tegen
HZP Schiedam. Voor het seizoen
2019/20 ging het minder goed. Het
team sneuvelde eind december al in
de tweede ronde. In november debu-
teerde De IJssel met een team in de
landelijke competitie van de KNSB.
Frank van de Pavoordt ontving een

oorkonde voor de mijlpaal van 200
teamwedstrijden voor De IJssel. 
Bij het jeugdschaak naast trainingen
door Ad de Veld en Gerard van der
Wouden ook weer een jeugdcompeti-
tie. Winnaar en jeugdkampioen
2018/19 werd opnieuw Nick McPher-
son. 
Aan het slot van het seizoen, in juni
2019, werd afscheid genomen van Arie
Reijm, jarenlang de gastheer voor De
IJssel in De Zespunt. In december
werd Hans Lodeweges getroffen door
een herseninfarct waarmee een einde
kwam aan zijn actieve schaakloop-
baan. (Aad)

6
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de ijssel 1 op degradatiekoers in hoofdklasse rsb

Na vier speelronden is duidelijk dat De
IJssel 1 niet sterk genoeg is voor de
RSB hoofdklasse. Als excuus kan wor-
den opgevoerd dat het team nog niet
eenmaal in de sterkste opstelling
speelde. Maar ook in dat geval zou
handhaving een hele toer geweest
zijn. Nu Hans Lodeweges is uitgescha-
keld zal het er ook niet meer van
komen. Desondanks waren er wel kan-
sen zo als uit onderstaande verslagen
blijkt. 

winst gemist tegen rsr ivoren
toren
In de derde ronde op 11 november
was het eerste RSB-team van het hon-
derd jarige RSR Ivoren Toren de te-
genstander. Met op dat moment 0 uit 2
hadden zij een slechte start maar trof-
fen in die eerste twee ronden wel
sterke tegenstanders. Dat was met De
IJssel niet het geval. Die traden op-
nieuw aan zonder Pim te Lintelo en te
elfder ure bleek ook Hans Lodeweges
afwezig. Invallers Gerard van der Wou-
den en Arie Macdaniël jr. De gemid-
delde team rating van de tegenpartij
was circa 110 punten hoger met uit-
schieters aan bord 4 en 8 van meer
dan 300 en 200 punten. 
Bij Gerard ging het al snel mis. Pionof-
fers in de opening hadden niet het ge-
wenste effect. Het leidde tot een
slechte stelling met nog meer slachtof-
fers en binnen het uur stond het 0-1
voor de gasten. Veel meer en beter
verweer op de overige borden. Jan
was de eerste die succes had. Hij kon
afwikkelen naar een kansrijk eindspel
met sterke vleugelpionnen die sterker
bleken dan de centrummeerderheid
van zijn tegenstander. Promotie le-

verde een nieuwe dame op en goed
rekenwerk verhinderde dat zijn tegen-
stander hetzelfde kon bereiken, 1-1.
Ook aan het eerste bord een prima
partij van Henk-Jan. Een aanval op
een verzwakking in de verdediging bij
zijn tegenstander werd, ondanks knap
verweer, steeds versterkt. Uiteindelijk
bleken de verdedigingsmogelijkheden
onvoldoende en werd zijn koningsaan-
val met succes bekroond, 2-1. Daarna
ging er veel mis bij De IJssel. Arie, die
veel bedenktijd had geconsumeerd om
aanvalskansen te krijgen, leek daarin
te slagen toen hij een kwaliteit wist te
veroveren. Met nog maar weinig minu-
ten op de klok ging hij vervolgens voor
de winst, maar dat had een tegenge-
steld effect. Het materiaal werd terug-
gewonnen en de tegenaanval bleek
niet meer te pareren, 2-2. Een derde
nederlaag, bij Frank (V), bracht de
stand op 2-3. Met een pion achter zon-
der compensatie leek remise hier het
hoogst haalbare. Na een mishit was
het gelijk over. 

Winst voor wit na Dxf6 gxf6 en Pf8+

Crelis leek lang goede papieren te
hebben. Een ver opgeschoven pion-
nenstelling leek hem kansen te bieden.
Wel nog maar krappe bedenktijd en
dat was wellicht de oorzaak van een
blunder waarmee zijn tegenstander
hem toch nog kon verschalken. Diens
commentaar op de Rotterdamse web-
site: 

‘Elk eindspel is verloren voor zwart.
Wit heeft vijf winnende damezetten:
Dc1, Dd2, De1, De2 en Df3. 
Crelis speelde het listige 1.Dd2, dreigt
Tf8+, Lf5 2.f3 (handiger is Kf1) h5 Nu
kan na 3.Kf1 hxg4 niet wegens 
4.Txg4. Er volgde 3.Txf5?? Dxd2 
(0-1)
En dus 2-4. Jammer was dat het ver-
volgens ook mis ging bij Ad. Die had
met een knappe manoeuvre een stuk
buit gemaakt. In het vervolg ging het
echter minder goed. In de slotfase ver-
speelde hij zijn voordeel. Desondanks
ging hij nog voor de winst wat, gezien
de gunstige ontwikkelingen bij Frank
(vdP), nog een gelijkspel zou opleve-
ren. Dat lukte niet, zelfs remise zat er



niet meer in, 2-5. Tot slot dus toch nog
een derde winstpartij voor De IJssel.
Frank kreeg tegen een versplinterde
pionnenstelling een voor hem gunstig

eindspel op het bord waarbij een vrij-
pion vakkundig naar de overzijde werd
geloodst, 3-5. 
‘RSR steelt de punten bij De IJssel’

aldus hun website, ‘het had net zo
goed andersom kunnen zijn.’ (Aad)
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De IJssel 1 1817 - RSR Ivoren Toren 1 1931 3 - 5

1 Henk-Jan Evengroen 2152 - Nathanael Spaan 2152 1 - 0
2 Jan Evengroen 2060 - Michael Fung 1951 1 - 0
3 Frank Visser 1874 - Paul Batenburg 2003 0 - 1
4 Gerard vd Wouden 1691 - Paul Tromp 2016 0 - 1
5 Frank vd Pavoordt 1790 - Mark Beijen 1856 1 - 0
6 Crelis Molenaar 1765 - Herman Keetbaas 1897 0 - 1
7 Ad de Veld 1708 - Wil Sparreboom 1847 0 - 1
8 Arie Macdaniël jr 1494 - Bahman Radfar 1721 0 - 1

kampioenskandidaat dordrecht
te sterk
De IJssel 1, met 1 matchpunt na 3 ron-
den, startte op 10 december als under-
dog tegen Dordt, een van de
kampioenskandidaten. De teamcaptain
wist met veel moeite een achttal op te
stellen. Vaste kracht Hans Lodeweges
wordt na zijn herseninfarct niet meer
terugverwacht, Ajax fan Frank van de
Pavoordt zat natuurlijk op de tribune in
Amsterdam en Pim te Lintelo was op-
nieuw niet beschikbaar. De Dordtena-
ren spelen met een wisselende
opstelling en dit keer zat Mark Timmer-
mans, qua rating de nummer tien van
de RSB, achter bord drie. Of wilde hij
niet tegen Henk-Jan spelen?  Nu trof
hij Frank. In een Catalaanse opening
was die met wit al snel de weg kwijt.
Hij zette zijn stukken niet gelukkig neer
na de hem onbekende zevende zet
Pc6 van zijn tegenstander. Hij dacht op
zet 13 een aanvallende zet te doen,

maar met een schijnoffer door zwart
middels Lf2 schaak stortte zijn stelling
snel ineen. Opgave op zet 18. Gerard
volgde een half uur later. De strijd ging
tot het middenspel gelijk op. Gefor-
ceerd stukverlies dwong hem ronde de
25e zet tot opgave..Het eerste halfje
kwam van Sjaak. Hoewel hij in de ope-
ning snel een pion verloor kreeg hij
niet veel later van zijn tegenstander
een stuk cadeau.  In het verre eindspel
met ieder een paar pionnen en een
toren had hij surplus van een paard.
Toch bleek de weg  naar  winst moeilijk
en nam Sjaak  na een partij van meer
dan 60 zetten een remiseaanbod aan
onder het mom dat een half ei beter is
dan een lege dop. Henk-Jan met de
witte stukken kwam gunstig uit de ope-
ning. Op een vol bord kozen zijn lopers
sterke diagonalen en in combinatie
met open lijnen voor zijn torens op de
a- en b-lijn werd zijn tegenstander vak-
kundig uitgeteld. Bij deze ene winst-

partij zou het blijven. Vader Jan had
het moeilijk. In een Franse verdediging
had wit een sterk ogend pionnenfront
tegen zwarts koning.  Jans stukken
stonden opgevouwen op rij 7 en 8. Na
lange en felle strijd wist hij als een
ware Houdini te ontsnappen met re-
mise. Daarna volgde een nul voor
Rien; met een overtuigende aanval
werd zijn stelling opgeblazen. Bij Ad,
die gekozen had voor de Hollandse
verdediging, was het lang manoeuvre-
ren. Een stellingvoordeel voor zijn te-
genstander werd  uitgebuit en toen in
het late middenspel pion b7 sneuvelde
had hij geen verweer meer. Crelis tot
slot verdedigde zijn iets mindere stel-
ling (slechte loper tegen goed paard)
als een leeuw. Pas in de tijdnoodfase
wist zijn tegenstander, die voortdurend
nog maar 1 minuut op zijn klok had
staan, zijn stelling binnen te dringen en
de partij te beslissen. (Frank V/Aad)

Dordrecht 1 2040 - De IJssel 1 1800 6 - 2

1 Iwahn Apon 1948 - Henk-Jan Evengroen 2152 0 - 1
2 Rik de Wilde 2169 - Jan Evengroen 2060 ½ - ½
3 Mark Timmermans 2375 - Frank Visser 1874 1 - 0
4 Jaques Hennekes 2067 - Gerard vd Wouden 1691 1 - 0
5 Lennard den Boer 2126 Crelis Molenaar 1765 1 - 0
6 Cor Oliemans 1810 Ad de Veld 1708 1 - 0
7 Victor Koppelaar 1886 Rien Duine 1622 1 - 0
8 Piet Pluymert 1942 Sjaak in 't Veld 1529 ½ - ½

Stand in de hoofdklasse na de vierde ronde: 

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Spijkenisse 1 8 24 x 5 . . . 7 7 5

2 Dordrecht 1 6 21 3 x 6½ . 5½ . 6 .

3 Charlois Europoort 6 20½ . 1½ x 6½ 6 . . 6½

4 Fianchetto/HZPS 1 4 15 . . 1½ x . 4 4 5½

5 RSR Ivoren Toren 1 4 15 . 2½ 2 . x 5½ 5 .

6 Krimpen a/d IJssel 1 3 12½ 1 . . 4 2½ x . 5

7 De IJssel 1 1 10 1 2 . 4 3 . x .

8 Messemaker 1847 1 0 10 3 . 1½ 2½ . 3 . x



Met een plaats in de bovenste helft
van de ranglijst na drie ronden mag
het debuut van De IJssel in de KNSB
competitie geslaagd genoemd worden.
In de tweede en derde ronde een aan-
tal opmerkelijke zaken. Merkwaardige,
gezien de ratings, verliespartijen, maar
daarnaast ook een verdienstelijk optre-
den van de junioren in het team. Een
handicap was het niet meer kunnen
meespelen van Hans Lodeweges wat
uiteraard een verzwakking betekent.
Dan was er ook nog een protest en liet
de techniek het onverwacht afweten.
Navolgend de verslagen van beide
wedstrijden.

winst tegen spijkenisse 3 on-
danks falende techniek en dank-
zij prima optreden van junioren
Voor de tweede wedstrijd op 23 no-
vember tegen Spijkenisse 3 vanwege
het afhaken van Hans Lodeweges een
andere kopman, Frank bezette nu het
eerste bord. Helaas moest hij al snel in
de verdediging. In een damegambiet-
achtige stelling gaf hij ook nog eens
een kostbaar tempo weg en toen hij
daarna ook nog de verkeerde voortzet-

ting koos was het eindspel kansloos.
Een snelle 0-1 achter dus. Bij Ton op
het laatste bord ging het al niet veel
beter, hij was met een duidelijke plus
uit de opening gekomen maar een ver-
keerde inschatting bij een afruil kostte
een belangrijke pion en ook hij be-
landde vervolgens in een kansloos
eindspel. Ook hier een snelle opgave,
0-2. Alsof een snelle achterstand niet
genoeg was, werden de speelzaal en
de schakers vervolgens op een
stroomstoring getrakteerd. Onderzoek
ter plaatse in de meterkast leidde niet
tot een oplossing en derhalve werden
de borden naar de naastgelegen zaal
verhuist met meer daglicht zodat door
geschaakt kon worden. Voor Neal, die
zijn debuut maakte als vaste teamspe-
ler, al snel een cadeautje met een dub-
belaanval, dat een stuk opleverde en
daarna werd in het vervolg de winst
bekwaam binnengehaald, 1-2. De par-
tij van Gerard was rustig en positioneel
opgezet mede door dat de tegenstan-
der de gambietpion niet aan nam. Aan-
vankelijk leek het dat Gerard toch het
betere van het spel had maar na ruil
van diverse stukken kwam er een pot

het laatste bord

Een vroege nul aan het laatste bord bij
Ton van Smirren. Dat was niet nodig ge-
weest. Hij komt op zet 19 onnodig een
pion achter, desondanks zit een positief
resultaat er nog lang in. Na de 24e zet
van zwart staat het als volgt: 

24. Dc2 met de dreiging Lxf6 biedt per-
spectief op gelijkspel bv. 24…a5 25.Lxf6
Pxf6 26.bxa5 Dxa5 27.Lxc6 Dxa3
28.Lxb5. Na direct 24.Lxf6 is dat per-
spectief minder. 24...Pxf6 25.Td1 Beter
Tc1. 25...Td6? Een nieuwe kans.
26.Txd6  Dxd6 27.Dc2 Dat is niet het
geval na direct 26.Dc2? Nu ruilt zwart.
26...Txd1+ 27.Dxd1 c5 28.bxc5 Dxc5
29.Db3? 29.Dd8+ Kh7 30.Da5 Voordeel
voor zwart, maar nog lang niet gewon-
nen. 29...a5 30.a4? b4 31.Kg2 Dc3 met
winst voor zwart na 44 zetten. (Aad)
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debuterend knsb-team presteert
naar behoren



remise toreneindspel op het bord, 
1½-2½. Menno, met voordeel uit de
opening gekomen, kreeg in het midden-
spel een kansrijke stelling waar zijn te-
genstander direct verlies alleen kon
verhinderen door een stuk te geven.
Ook het vervolg zag er goed uit, dames
van het bord en een tweede stukwinst.
Opgeven zou je denken, maar de te-
genstander ging nog voor pat. Pas
nadat ook een derde stuk in de doos te-
recht komt gaan alle stukken in de doos.
En dan staat het weer gelijk 2½ - 2½.

De partij van Wim was een erg open
stelling waarbij zijn tegenstander op
enig moment een vervelende penning
van een stuk had op zijn koningsstelling.
Om dameverlies te voorkomen moest
Wim het stuk geven. Dat leidde tot een
vrijwel onbeschermde koning en met
een stuk minder was er geen redden
meer aan, 2½-3½. Ook Crelis had een
stuk gewonnen in het middenspel. Na
veel manoeuvreren leidde dat tot een
gevaarlijke koningsaanval die niet te pa-
reren was en op fraaie wijze maakte hij

de partij uit, 3½ - 3½. Alles lag toen in
handen van Wouter die wel een pion had
gewonnen maar met een dreigend eind-
spel van lopers van ongelijke kleur was
de winstweg toch een lastig karwei. Maar
hij liet zien heel goed met een dergelijke
stelling om te kunnen gaan, een vrij pion
opstoten en een matnet opzetten werden
gecombineerd met als resultaat een stel-
ling waarbij zijn tegenstander alleen maar
op kon geven, 4½-3½.. En zo werd ook
de tweede wedstrijd afgesloten met een
overwinning. (FrankvdP)
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De IJssel 1606 - Spijkenisse 3 1418 4½ - 3½

1 Frank vd Pavoordt 1789 - Vinh Nguyen Quang 1317 0 - 1
2 Gerard vd Wouden 1691 - Walter Vroegop 1660 ½ - ½
3 Crelis Molenaar 1757 - Simon Schaffeld 1545 1 - 0
4 Wim Mulder 1732 - Fred vd Broeck 1195 0 - 1
5 Neal Twigt - Jerry Sandifort 1388 1 - 0
6 Menno van Dijk 1548 - Rienk Pluim 1404 1 - 0
7 Wouter Schmahl 1560 - Mane Reljic 1422 1 - 0
8 Ton van Smirren 1167 - Martin Verheul 0 - 1

niet opgewassen tegen csv 2
Inzet van deze middagwedstrijd op 14
december was de koppositie in de 6e
klasse D. Gemiddeld kwam er bij De
IJssel bijna honderd punten minder ach-
ter de borden. De wedstrijd was nog
geen uur aan de gang of Judie moest
de koning omleggen. Haar ook jeugdige
tegenstander had een Kalasjnikov vari-
ant voorbereid met offer op f7 daar wist
Judie niet goed raad mee en al snel
was het klaar, 1-0. Ook Gerard stond
vanuit de opening zwaar onder druk en
dreigde een stuk te verliezen. De pro-
blemen werden opgelost maar van een
samenwerking van de stukken was
geen sprake meer. De koningsaanval
die zijn tegenstander opzette was niet
meer te pareren en de opgave was
daar, 2–0.Voor Neal (iets later aan de
partij begonnen, want wat was het
adres ook alweer ??) die traditioneel
snel speelt was de partij snel klaar, in
sneltreinvaart stond hij twee stukken
achter dat kom je normaal gesproken
niet meer te boven, zo geschiedde. Ook
al moest zijn tegenstander daarvoor wel
het hele bord leeg eten, 3–0. De partij
van Menno bleef lang in balans. Beiden
probeerden het wel maar de balans
werd niet verbroken, remise, 3½-½. De
tegenstander van Wim offerde in de

opening een pion die door hem werd
aangenomen, gevolg was dat de stelling
behoorlijk onder druk kwam te staan. In
het middenspel kwam hij een kwaliteit
achter en in het daarop volgend eind-
spel raakte hij nog enkele pionnen kwijt.
Het resulteerde in een verloren stelling
waarin hij het nog wel probeerde maar
zonder succes, 4½-½.  Kopman Frank
moest vanuit een saaie stelling probe-
ren voordeel te halen. Een onoplettend-
heid gaf zijn tegenstander de
mogelijkheid een kwaliteit te winnen.
Gelukkig kon hij een sterk paard midden
op het bord houden voor enige compen-
satie. In het vervolg probeerde hij met
paard en dame de koning onder vuur te
nemen, een ongelukkige damezet
zorgde ervoor dat de partij pardoes uit
is. Een paard schaakje doet de dame
van het bord verdwijnen en zwart gaf
op, 4½-1½. Wederom speelde Wouter
een prachtig aanvallende/positionele
partij. Tegengestelde rokade zorgt altijd
voor spannende stellingen, ook hier veel
spektakel en rekenwerk. Helaas onno-
dig gaf Wouter pardoes de partij weg,
door dameruil loopt hij mat. De thuis-
analyse zal waarschijnlijk wel de winst
geven, 5½-1 ½. De positionele partij die
bij Crelis ontstond was er een van veel
schuiven. In het middenspel werden ook

de dames nog geruild waardoor er een
remiseachtige stelling ontstond. Beide
spelers wilden van geen remise weten
het dubbel toreneindspel met loperpaar
zorgen voor een dynamische stelling.
Ergens ging de vlam in de pan met een
stukoffer voor aanval. De stelling die
daarna ontstond was voor Crelis niet
meer te pareren de vrijpionnen waren te
sterk, 6½-1 ½.
Daarmee was de wedstrijd nog niet af-
gelopen. Achteraf ontdekte extern com-
petitieleider Rien Duine dat de
tegenstanders invallers hadden opge-
steld die niet speelgerechtigd waren. De
rating van invallers mag niet hoger zijn
dan +40 van de opgegeven speler met
de hoogste rating (in dit geval 1755).
Dat betekende als nog een reglemen-
taire winst aan bord twee en een eind-
stand van 5½-2½. Daar bleef het bij. De
wedstrijd voor CSV 2 verloren te verkla-
ren of overspelen van de wedstrijd van-
wege het feit, dat hierdoor een
verschuiving van sterkte in het team van
CSV 2 had plaatsgevonden waardoor
lagere borden geconfronteerd werden
met de spelers die normaliter op hogere
borden zouden spelen, werd niet geho-
noreerd. (FrankvdP/Aad)

CSV 2 1696 - De IJssel 1602 5½ - 2½

1 Jaap Rusch 1871 - Frank vd Pavoordt 1789 0 - 1
2 Walter Vermeer 1846 - Gerard vd Wouden 1691            * 0 - 1
3 Rob Docter 1734 - Crelis Molenaar 1757 1 - 0
4 Sina Mohabinnezhad 1655 - Wim Mulder 1732 1 - 0
5 Willem Klein 1615 - Menno van Dijk 1548 ½ - ½
6 Harry Stroosma 1681 - Neal Twigt 1 - 0
7 Derk Brus 1597 - Wouter Schmahl 1560 1 - 0
8 Marco Tjepkema 1571 - Judie van Eck 1138 1 - 0

* oorspronkelijk 1-0, maar nav protest gewijzigd in 0-1 (R). 



Stand in de 6e klasse D na drie speelronden:

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 CSV 2 6 17½ x - 5½ - - - 5½ 6½
2 Overschie 2 6 17 - x - 6 4½ - - 6½
3 De IJssel 1 4 11½ 2½ - x - 4½ - - 4½
4 Leiderdorp 3 3 11 - 2 - x - 5 4 -

5 Krimpen aan den IJssel 4 2 11½ - 3½ 3½ - x 4½ - -
6 Zukertort Amstelveen 3 2 11 - - - 3 3½ x 4½ -
7 DD 4 1 10 2½ - - 4 - 3½ x -
8 Spijkenisse 3 0 6½ 1½ 1½ 3½ - - - - x
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jaarafsluiting met een gezellig invitatietoernooi

Een gezellig invitatietoernooi, dat werd het op bijna oudejaarsavond. Maar voor het zover was
moest er nog een en ander worden geregeld. Medeorganisator Arie Macdaniël jr meldde zich
te elfder ure ziek af en dat zorgde voor de nodige problemen. Sinds vele jaren ditmaal dus
geen Macdaniël team, want ook zijn teamgenoten lieten het afweten. Ter plaatse trad de se-
cretaris op als zijn vervanger bij de samenstelling van de teams, de indeling van de wedstrij-
den en het bijhouden van de uitslagen. Nog een aantal potentiële deelnemers bleken voort
vanwege ziekte of andere besognes afwezig. Ook geen Vinken dit jaar. Maar de Evengroenen
waren er natuurlijk wel en ditmaal ook weer de Lipscharts en Eva Krabbendam met haar vol-
tallige familie. Na wat puzzelwerk konden er toch nog acht redelijk gelijkwaardige drietallen
worden geformeerd. 
Het was al snel duidelijk dat het team van Rien Duine met de Lipscharts hoge ogen ging
gooien. Rien had het aan het eerste bord weliswaar moeilijk tegen de andere toppers maar
beide Lipscharts verspeelden aan de andere borden weinig punten. Slechts één nederlaag
uiteindelijk tegen hun grootste concurrent, het team van Jan Evengroen met Moerkapelle spe-
ler Dirk Molenaar en Hans Verduijn. Dat was voldoende voor de eindzege want dat team ver-
loor op hun beurt verrassend van het team Pim te Lintelo/Neal Twigt/Marloes Krabbendam en
verspeelde daarnaast ook nog punten door een gelijkspel tegen het team Bernard Even-
groen/Leen Boonstra/Ton van Smirren. Zij werden dus tweede en de teams met de kopman-
nen Henk-Jan en Bernard Evengroen deelden de derde plaats. 
Voor de prijzen maakte het geen verschil, voor ieder was er een tiende staatslot en voor de
jeugd snoepgoed. Een extra applaus was er voor de, volgens organisator Gerard van der
Wouden, opvallendste en ook jongste deelneemster, Eva Krabbendam en voor de aandach-
tigste toeschouwerster, Noortje Krabbendam. (Aad)  

Eva en Noortje.

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

1 Rien Duine/Olivier Lipschart/Stefan Lipschart x 1 2 2 2 2 3 2 12 14

2 Jan Evengroen/Dirk Molenaar/Hans Verduijn 2 x 2 1½ 1 2½ 3 2½ 11 14½

3 Henk-Jan Evengroen/Aad vd Meer/Dave Krabbendam 1 1 x 1½ 2 2 2 3 9 12½

4 Bernard Evengroen/Leen Boonstra/Ton van Smirren 1 1½ 1½ x 3 2 2 1½ 9 12½

5 Pim te Lintelo/Neal Twigt/Marloes Krabbendam 1 2 1 0 x 2 1½ 1 5 8½

6 Wim Mulder/Mick vd Berg/Robin Bol 1 ½ 1 1 1 x 2 3 4 9½

7 Gerard vd Wouden/Casper de Pijper/Eva Krabbendam 0 0 0 1 1½ 1 x 2 3 5½

8 Léon Jacobse/Frank Jacobse/Richard van Lent 1 ½ 1 1½ 2 0 1 x 3 7

De winnaars vrnl:Rien, Olivier en Stefan. Jan Evengroen, tegen zoon Bernard, met

naast hem Dirk Molenaar.
Dave Krabbendam met dochter Noortje.



Hans Lodeweges verscheen maandag-
avond 18 november onverwacht niet op
de clubavond en bleek ook telefonisch
niet bereikbaar. Achteraf werd duidelijk
dat hij vanwege een herseninfarct was
opgenomen in het Groene Hart Zieken-
huis in Gouda. Inmiddels is duidelijk dat
het heeft geleid tot cognitieve beperkin-
gen, geheugen, lezen, dingen herken-
nen. De neuroloog verwacht nog wel
enig herstel maar kan dat niet met ze-
kerheid zeggen. Tot 30 december ver-
bleef hij in het ziekenhuis en daarna is
hij verhuisd naar revalidatiecentrum
Ronssehof ook in Gouda. 
Het ziet er naar uit dat actief schaken er
niet meer in zit. Allereerst jammer voor
hem zelf, maar daarnaast ook voor De
IJssel. In de diverse teams zal hij node
gemist worden. Hieronder zijn laatste
partij, winst tegen Wim Mulder voor de
K.O.-beker op 11 november. (Aad)

Wit: Hans Lodeweges
Zwart: Wim Mulder
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6
5.f3 0–0 6.Le3 Pbd7 7.Dd2 e5 8.d5
Ph5 9.Pge2 f5 10.0–0–0 Pdf6 11.exf5

gxf5 12.Lh6 De7 13.Dg5 Kh8
14.Lxg7+ Dxg7 15.Dxg7+ Kxg7 16.g3
Ld7 17.h3 Kh8 18.g4 Pg7 19.Pg3
Tae8 20.L d3 Pg8 21.Tdf1 a6 22.b4
Pe7 23.Pce2 b5 24.Pc3 bxc4 25.Lxc4
Ta8 26.Kc2 Pg6 27.Pge2 Pe7
28.Thg1 c6 29.Td1 Tfd8 30.Td2 Pe8
31.a3 Tdc8 32.Kb3 Tcb8 33.Tb1 a5
34.Kc2 axb4 35.Txb4 Txb4 36.axb4
Tb8 37.dxc6 Lxc6 38.Pd5 Lxd5
39.Lxd5 Txb4 40.Lf7 Pf6 41.Txd6
Kg7 42.Le6 fxg4 43.hxg4 Pe8 44.Td7
Kf6 45.Lb3

foto AD.nl
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hans lodeweges uitgeschakeld

…. h6? 46.Pg3 Pc6 47.Pe4+ Txe4
48.fxe4 Pd4+ 49.Kc3 Pb5+ 50.Kd3
Pbd6 51.Ld1 Kg5 52.Te7 Kf4 53.Te6
Kg5 54.Txe5+ Kf6 55.Th5 Kg6 56.e5
Pf7 57.Kd4 Pg7 58.Lc2+ Pf5+
59.Txf5 Kg7 60.Kd5 Pd8 61.e6 (1–0) 



Met na drie wedstrijden nog geen
enkel matchpunt en een schamede
oogst van zeven en half bordpunten
ziet het er somber uit voor het tweede
achttal. Hieronder het wel en wee van
de laatste twee wedstrijden.

net niet tegen barendrecht/
IJsselmonde 2
Voor de tweede RSB-wedstrijd op 4
november was Barendrecht/IJssel-
monde 2 de tegenstander van De IJs-
sel 2. Zij hadden hun eerste wedstrijd
ondanks een fors rating surplus verlo-
ren en dat moest natuurlijk worden
goedgemaakt, aldus de waarschuwing
van teamleider Rien vooraf. Bij De IJs-
sel opnieuw Mick van den Berg achter
de borden nu als vervanger van Leen
Boonstra. 
Net als in de eerste wedstrijd ook nu
een slechte start. Ditmaal ging Arie sr

al vroeg in de fout. Een misrekening
kostte simpel een stuk en dus 0-1. Bij
Sjaak ging het eveneens mis. Een
stukoffer voor twee pionnen blies zijn
koningsstelling op en de onbe-
schermde koning werd vervolgens een
willig slachtoffer, 0-2. De overige bor-
den bleven langer op de been, al zag
het er op geen enkel bord erg glorieus
uit. Zeker de eerste borden stuitten op
forse tegenstand. Op bord twee viel
dan ook de derde nul. Mick probeerde
hier wat aanvalskansen te creëren
maar werd daarbij verrast door een di-
rect winnende manoeuvre van zijn te-
genstander. Dat betekende 0-3.
Vervolgens een meevaller aan bord 1.
Gerard, aanvankelijk knap in moeilijk-
heden, had zich enigszins kunnen her-
stellen alhoewel het toren/loper
eindspel er nog behoorlijk link uitzag.
Een door zijn tegenstander gemist

‘schwindeltje’ leverde onverwacht een
vol punt op (1-3). Daarna was het re-
mise wat de klok sloeg. Eerst bij Aad
die openingsvoordeel langzaam zag
verdampen en voor het van kwaad
naar erger ging maar een puntendeling
aanbod. Zijn tegenstander en diens
teamleider konden daarmee wel ak-
koord gaan (1½-3½). Vrijwel gelijktijdig
ook remises bij Rien en Menno. Gelijk-
staande stellingen zonder winstkansen
en bij Rien ook nog ernstige tijdnood
(2½-4½) en teamwinst voor de tegen-
standers. Restte nog de partij van Arie
jr. Dat leek een kansrijk eindspel waar-
bij Arie zicht had op promotie. Gelijktij-
dig werd zijn koning echter bedreigd
door zeer actieve torens van de tegen-
partij. Het was oppassen geblazen en
ergens, zo bleek achteraf, deed hij het
verkeerd en was aan eeuwig schaak
niet meer te ontkomen (3-5). (Aad)
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handhaving hele toer voor de ijssel 2

De IJssel 1 1572 - Barendrecht/IJsselmonde 2 1674 3 - 5

1 Gerard vd Wouden 1691 - André Coenen 1855 1 - 0
2 Mick vd Berg 1691 - Tjerk-Peter de  Bruijn 1794 0 - 1
3 Rien Duine 1622 - Ed Lammens 1657 ½ - ½
4 Menno van Dijk 1556 - Piet Hofstee 1666 ½ - ½
5 Sjaak in 't Veld 1529 - Peter Kwekkeboom 1693 0 - 1
6 Arie Macdaniël sr 1532 - John Bakker 1618 0 - 1
7 Arie Macdaniël jr 1494 - Tom Godthelp 1475 ½ - ½
8 Aad vd Berg 1485 - Robert Dortmond 1634 ½ - ½

ondanks stevig verzet toch ten
onder tegen fianchetto/hzps 2
De IJssel 2 trof op 28 november in het
tweede team van de Schiedamse fu-
sieclub Fianchetto/HZPS 2 opnieuw
een tegenstander met gemiddeld circa
200 rating punten meer achter de bor-
den. Dat kwam deels omdat de Mac-
daniëls niet van de partij konden zijn
en daarvoor, omdat de tegenstanders
geen partijen wilden vooruitspelen,
Aad van der Meer en Casper de Pijper
als invallers moesten aantreden. 
Desondanks gaf De IJssel goed partij
alleen bij tweemaal Aad ging het al
vroeg mis. Gelegenheidskopman Aad
(vdM) verrekende zich bij een combi-
natie dat leidde niet alleen tot kwali-
teitsverlies maar ook tot een niet meer
te pareren koningsaanval. Ook Aad
(vdB) werkte mee aan zijn eigen on-
dergang. In een gelijkstaande stelling
miste hij een direct verliezend kwali-
teitsoffer. Op de overige borden hield
De IJssel goed stand. Wel wat materi-
eel nadeel (pion) bij Casper, Leen en

Sjaak. Een eerste halfje vervolgens bij
Menno. Hij koos met een pionnenop-
mars op de koningsvleugel voor de
aanval. Dat leidde tot een attractieve
partij met wederzijdse kansen en uit-
eindelijk remise. Mis ging het daarna
bij Sjaak. Een pionnenopmars van zijn
tegenstander deed hem de das om.
Promotie kon niet meer worden verhin-
derd en na vergeefse kamikaze tegen-
acties was het verlies een feit.
Inmiddels stond bij Gerard al een tijdje
een pot remise pionneneindspel met
lopers van gelijke kleur op het bord.
Zijn tegenstander ging nog lang maar
tevergeefs voor de winst voordat hij
daarmee instemde. Tussenstand 4-1
voor de thuisclub. Daarmee was de
wedstrijd zo goed als beslist want ook
de laatste drie borden boden geen uit-
zicht op drie winstpunten. De eerste
die sneuvelde was Casper. Hij had
prima partij gegeven. Geen aanvals-
kansen, maar wel goed verdedigings-
werk. Ver opgerukte pionnen op de
koningsvleugel konden aanvankelijk

nog een halt toegeroepen worden
maar dat was slechts een kwestie van
tijd. Bij zowel Leen en natuurlijk Rien
ging de geslonken bedenktijd vervol-
gens nadrukkelijk meespelen. In een
gelijkstaande stelling werd wellicht om
die reden een remise aanbod van Rien
geweigerd. Zijn tegenstander vond
echter geen winstweg en kwam zelf in
tijdnood en moeilijkheden. Uiteindelijk
werd het koning tegen koning plus
loper, maar toekijkers hadden toch nog
wel een winst voor Rien gezien. Bij
Leen waren de rollen omgedraaid. Hier
stond een eindspel met dames en pi-
onnen op het bord en was het tijdvoor-
deel voor Leen. Met een bijna
gepromoveerde pion op de zevende
lijn leek de winst binnen bereik. Met
dameruil dacht Leen dat simpel te be-
werkstelligen, maar dat bleek een mis-
rekening. Het resterende pionnen-
eindspel eindigde in remise. Eindstand
een wat geflatteerd 6-2 verlies. (Aad)



Fianchetto/HZPS 2 1717 - De IJssel 2 1520 6 - 2

1 Guido Blankenstein 1817 - Aad vd Meer 1430 1 - 0
2 Bas van Driel 1807 - Menno van Dijk 1556 ½ - ½
3 Frans Groeneweg 1752 - Aad vd Berg 1485 1 - 0
4 Jaco van Leeuwen 1724 - Sjaak in 't Veld 1529 1 - 0
5 Cees van Toor 1759 - Gerard vd Wouden 1691 ½ - ½
6 Bart Germeijs 1663 - Rien Duine 1622 ½ - ½
7 Youri Verlinde 1553 - Leen Boonstra 1591 ½ - ½
8 Bela Hlavaj 1660 - Casper de Pijper 1257 1 - 0
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Teamleden achter de borden: 

Aad en Menno (l) en Aad en Sjaak (r).

De stand in klasse 2C na drie ronden:

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Onesimus 1 6 20 x . . 4½ . 7½ . 8

2 Krimpen a/d IJssel 2 6 17½ . x . . 5 . 5½ 7

3 Fianchetto/HZPS 2 5 16 . . x 4 . 6 6 .

4 RSR Ivoren Toren 2 3 14 3½ . 4 x . . . 6½

5 Barendr/IJsselmonde 2 2 10½ . 3 . . x 2½ 5 .

6 Ashtapada 1 2 8 ½ . 2 . 5½ x . .

7 De IJssel 2 0 7½ . 2½ 2 . 3 . x .

8 Hoeksewaard 2 0 2½ 0 1 . 1½ . 3 . x

programma 2020

27/1 De IJssel 2 – Onesimus 1 + clubcompetitie ronde 15
1/2 za KNSB: DD 4 – De IJssel
3/2 De IJssel 1 – Charlois Europoort 1 + clubcompetitie ronde 16
10/2 Clubcompetitie ronde 17
11/2 di Nieuwerkerk a/d IJssel V1 – De IJssel V2 + 3-Torens V1 – De IJssel V1
17/2 ZD 2
20/2 do Hoeksewaard 2 – De IJssel 2
24/2 Clubcompetitie 18 + kwartfinale KO-beker
2/3 De IJssel 1 – Krimpen a/d IJssel 1 + De IJssel V2 – WSV V1 + clubcompetitie ronde 19
7/3 za KNSB: De IJssel – Overschie 2
9/3 ZD 3
16/3 De IJssel 2 – RSR Ivoren Toren 2 + clubcompetitie ronde 20
20/3 vr RSR Ivoren Toren V1 – De IJssel V1
23/3 Clubcompetitie ronde 21
28/3 za KNSB: Zukertort Amstelveen – De IJssel
30/3 Messemaker 1 – De IJssel 1 + clubcompetitie ronde 22
3/4 vr Overschie V2 – De IJssel V2
6/4 De IJssel V1 – 3-Torens V1 + clubcompetitie ronde 23 
15/4 wo ZD 4
16/4 do Ashtapada 1 – De IJssel 2
18/4 za KNSB: De IJssel – Leiderdorp 3
20/4 Clubcompetitie 24 + halve finale KO-beker
29/4 wo Clubcompetitie ronde 25
4/5 ZD 5
9/5 za PANC VINK Zuidplas Top 12 toernooi
11/5 Maassluis V1 – De IJssel V2 + clubcompetitie ronde 26
18/5 De IJssel V1 – Krimpen a/d IJssel V2 + clubcompetitie ronde 27
25/5 ZD 6
3/6 wo Clubcompetitie ronde 28
8/6 Doorgeefschaak
15/6 Clubcompetitie 29 + finale KO-beker
22/6 Clubcompetitie ronde 30
29/6 Ledenvergadering en snelschaak



het pk 2019 van de rsb
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Er waren tijden dat het Persoonlijk
Kampioenschap van de RSB veel
deelnemers trok. In 1974 bijvoorbeeld,
toen de eindredacteur van IJssel-
schaak voor het eerst van de partij
was, waren dat er 126. Er was een
hoofdklasse met 18 deelnemers en
voorts met groepen van 8 deelnemers
een promotieklasse (3), een eerste
klasse (4), een tweede klasse (3) en
een derde klasse (2). De groepswin-
naars promoveerden naar een hogere
klasse en de winnaar van de hoofd-
klasse mocht meedoen aan de voor-

ronde voor het kampioenschap van
Nederland.
Dat is al lang niet meer het geval. Het
kampioenschap bestaat tegenwoordig
uit twee groepen met een indeling op
basis van rating. De onderlinge wed-
strijden worden bepaald via het Zwit-
serssysteem. Plaatsing voor de
voorronde van het NK is niet meer aan
de orde. Het aantal deelnemers is fors
gedaald. Het dieptepunt was 2017 met
31 deelnemers. Het kampioenschap is
vervolgens vanaf 2018 gewijzigd in
een Open Kampioenschap waaraan

dus ook niet RSB’ers kunnen mee-
doen en het hoogste geëindigd RSB-
lid wordt RSB-kampioen. 
Dit jaar was er daarnaast ook een wij-
ziging in de speeldata. Niet meer ge-
concentreerd in augustus maar nu
verspreid over vier speelronden in de
periode oktober t/m december, drie
met elk twee partijen en een slotronde
met een partij. Met 23 deelnemers in
groep A (rating > 1750) en 39 in groep
B (rating < 1850) weer wat meer deel-
nemers. Winnaar werd Harold van Dijk
van Krimpen a/d IJssel met 6 uit 7. Da-
niël Zevenhuizen van Spijkenisse werd
met een halfje minder tweede en Peter
Ypma van Messemaker 1847 derde.
Onder de deelnemers in groep A ook
weer eens een lid van De IJssel, Jan
Evengroen. Hij won driemaal, waaron-
der een mooie winstpartij tegen Schie-
dammer John van Baarle (2115),
tweemaal remise en tweemaal verlies.
Een totaalscore van vier punten, goed
voor een mooie achtste plaats. Win-
naar van groep B werd Murdoch Ma-
clean (Erasmus/Onesimus).
Jammer was dat het kampioenschap
weinig aandacht kreeg op de RSB-
website. Wie wat zocht kon de eind -
uitslag wel vinden, maar een extra
item aan het slot van het toernooi was
wel op zijn plaats geweest. (Aad)

(Oplossing :Wit: 1.Da2+ Txa2 2.Td8+
Kh7 3.g8D en zwart: 1…Dg2+ 2.Lxg2
hxg2 3.Kxg2 Lf3+)



Een intrigerend onderwerp, vond Cas-
per de Pijper en hieronder wat hij hier-
over kwijt wil.

wanneer spreek je van een blunder?
- Indien je een stuk weggeeft, 
- Als je schaakmat wordt gezet zon-

der dat je het ziet.
- Als je de winnende zet niet ziet en

de partij verliest.
Dit zijn enkele van de meest voorko-
mende blunders. Soms komt je er ach-
ter als je achteraf de partij analyseert.
wat kan je er zelf aan doen, als het
veelvuldig gebeurt?
Ik denk dat je eerst jezelf een spiegel
moet voorhouden. Wat zijn de meest
voorkomende blunders die je maakt.
Wordt dat gedaan door te snel spelen,
ongeconcentreerd zijn, stress, of an-
dere oorzaken? Als je daar achter
komt ben je al een stuk verder en kan
je proberen daar aan te werken. Nie-
mand vindt het leuk om te verliezen en
zeker niet door een blunder die voor-
komen had kunnen worden. Persoon-
lijk ervaar ik heden alle soorten
blunders zodat ik niet weet waar ik be-
ginnen moet. Het duurt waarschijnlijk
langer dan dat ik verwacht voordat de
vinger op de zere plek kan worden ge-
legd. En dan nog.!!
een voorbeeld in een partij
Eerste ronde voor de k.o.-beker tussen
Casper de Pijper (wit) en Crelis Mole-
naar, 25 Nov. j.l.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e3 Pf6 4.cxd5 exd5
5.Pc3 Le7 6.Pf3 0–0 7.Le2 c5 8.0–0
Pc6 9.a3 a6 10.dxc5 Lxc5 11.b4 Ld6
12.Lb2 b5 13.Dc2 Wit ziet paard c6
ongedekt staan en verbind zijn torens.
13…h6?

Wit speelt Tfd1 i.p.v. Pxd5. Je bereidt
iets voor, vergeet het uit te voeren en
speelt gewoon verder. Bij Pxd5 volgt
Dxc6. Zwart dreigt een stuk te verlie-
zen of op zijn minst pionverlies. [Nog
beter dan Pxd5 is Pxb5! AvdB) Zwart
staat daarna slecht. Denk aan Tfd1 en
later Pe5. Prima aanvallende zetten.
Na afloop van de partij wist ik het me

niet meer te herinneren? De grote
vraag blijf, is deze black out een blun-
der of niet? De partij werd dan ook
terecht gewonnen door Crelis.
hoe is dat te voorkomen?
Misschien is het niet te voorkomen.
Vandaar dat het de naam blunder
heeft gekregen of het geeft daarmee
het niveau aan waarop je speelt. Ik blijf
het een intrigerend aspect van het
schaken vinden. (Casper de Pijper)
Op internet is er veel over te vinden.
Op Jeugdschaakpagina navolgende
bijdrage van Jeroen Vuurboom.

dokter ik heb last van blunders
Er zit een jongetje in de wachtkamer bij
de schaakdokter.
- 'Volgende patiënt!' wordt er geroe-

pen vanachter een hoge deur.
Op dat moment gaat de deur open
en er komt een lange, slungelige
jongen aan de hand van zijn moe-
der naar buiten. De moeder kijkt
kwaad, de slungel onverschillig. De
dokter had vast slecht nieuws voor
die twee, denkt het jongetje. Hij
passeert en stapt naar binnen.

- 'Ga maar zitten op de canapé',
mompelt de dokter vanachter zijn
bureau zonder op te kijken. De dok-
ter is verdiept in een dik boekdeel
vol met piepkleine lettertjes en ge-
tallen. 

Het jongetje gaat zitten. Hij zakt diep
weg in de bank. Zijn dunne beentjes
steken de lucht in. Nu hij daar zo weg-
gezakt zit, lijkt hij nog kleiner. Hij begint
zich wat onzeker te voelen en kijkt zor-
gelijk in de richting van de dokter. Het is
vast belangrijk wat de dokter daar leest,
denkt hij. Het blijft stil.

- 'Nu jij', zegt de dokter na enige tijd,
zich vanuit zijn draaistoel naar het
patiëntje kerend. 'Wat scheelt
eraan?'

- 'Ik heb last van blunders', zegt het
jongetje.

- 'O?'
- 'Of u daar iets tegen heeft.'
- 'Blunders', zegt de dokter, 'komen

vaak voor. Je hebt ze in soorten en
maten. Hoe komt het dat je blun-
dert?'

- 'Het gebeurt gewoon volgens mij.
Ik begin met allemaal goede zet-
ten, hele goede zetten, al zeg ik
het zelf. Maar dan opeens, floep,
dan ben ik opeens m'n dame kwijt
...'

- 'Hoezo floep!', valt de dokter hem
in de rede, 'Je controleert toch wel
wat je doet?'

- 'Ehh ... meestal wel geloof ik ...
soms kijk ik of het klopt ehh ...'

- 'Soms is niet altijd!' zegt de dokter.
Hij staat op, pakt zijn recepten-
boekje en schrijft. 'Ga daar mee
naar de apotheek.' De dokter is al-
weer verdiept in z'n lectuur en

groet niet eens.
- 'Volgende patiënt!'

Ach, blunders. Praat me niet over
blunders. Ik weet er alles van. Er be-
staat geen blunder of ik heb hem ge-
maakt. Meer dan eens. Ik ben geloof ik
zo langzamerhand een blunderdes-
kundige aan het worden. Maar er zijn
nog ergere gevallen. Zij hebben aan
een eenvoudig receptje niet genoeg
meer en komen onder behandeling
van een specialist voor te snel zetten,
vormverlies, concentratie verknallen,
trucs, tijdnoodpatiënten en stress. 

tot troost
In november 2006 speelde de Rus
Kramnik, toen wereldkampioen, tegen
computer Deep Fritz. Op het bord
staat de volgende stand:

Na 10 minuten denken speelde Kram-
nik (zwart) De3?? en werd vervolgens
met Dh7 mat gezet. Hij ging voor zijn
eigen kansen, maar vergat daarmee
volledig dat zijn tegenstander ook
plannen had. Na Kg8 was er weinig
aan de hand geweest. (Aad)
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blunderen

recept tegen blunders

* maak een lijst van zetten die 
goed kunnen zijn

* bekijk die zetten een voor een
* wat kan je tegenstander doen

als je die zet zou spelen
* als je een hele mooie zet ziet,

voer die zet dan niet meteen uit
* onthoud die zet voorlopig
* bekijk ook andere zetten die 

goed kunnen zijn
* ben je klaar, kies dan de beste 

zet
* nu nog niet zetten!
* controleer de zet die je wilt 

gaan spelen nog een keer

enne...

* driemaal daags drie schaakop
gaven (geen bijwerkingen)



Binnenkort wordt door De IJssel voor
de 25e keer het Zuidplas Top12 toer-
nooi georganiseerd. Bij die 25 jaar zal
ongetwijfeld de komende maanden
nog stilgestaan worden dus dat doe ik
hier nog maar even niet. Maar wel wil
ik even terug gaan naar toen het
begon. 
Het was begin 1996 toen het idee ter
sprake kwam. De IJssel schaakte toen
nog in het Posthuis en het was toen
een vaste gewoonte om de schaak-
avond aan de bar nog even na te be-
spreken. En daar kwam het Top12
toernooi voor het eerst ter sprake.
Ik had net in dat weekend meege-
speeld in het door Messemaker geor-
ganiseerde Holland Silhouet Top12
toernooi. Niet omdat ik een sterke
schaker was en ook niet omdat ik het
leuk vond om tegen die toppers van
Messemaker te spelen maar ze had-
den hun uiterste best gedaan om me
over te halen. Klaarblijkelijk wilden ze
er ook een Goudse schaker bij die
geen lid was bij de grote Goudse club.
Maar ik ben geen snelschaker (tempo
10 min p.p.p.p) en dus viel ik natuurlijk
compleet door de mand. Aan de bar
merkte ik op dat het eigenlijk jammer
was dat toernooi zich beperkte tot
Goudse schakers want daardoor bleef
het een soort Messemaker-onder-
onsje. Als het breder zou worden op-
gezet zouden immers ook andere
sterke schakers mee kunnen mee-
doen. En al pratend en ondersteund
door geestrijk vocht kwam een idee tot
leven. 
Op een later moment, volgens mij
weer aan de bar na een schaakavond,
werd voorgesteld om als De IJssel een
regionaal top12-toernooi te gaan orga-
niseren. Gerard, Ronald, Aad en ik
vormden een soort commissie om een
en ander te onderzoeken. Toen een
sponsor (Rabobank) werd gevonden
en sterke regionale schakers bereid
bleken mee te doen werd het Zuidplas
Top12 toernooi verder op poten gezet.
Maar het had natuurlijk wel nog wat
voeten in aarde voordat het zover was.
Er was de  publiciteit die moest wor-
den gezocht met posters vervolgens
persberichten, prijzen, programma,

zaalaankleding etc. Verder was er een
idee om van elke speler een pasfoto te
vragen maar voordat die er allemaal
waren…  Bovendien bleek onze club-
kampioen, René Ordelman, op die
datum verhinderd en  moest een ver-
vanger (Gerard) worden ingezet. Maar
uiteindelijk bleek alles op 15 juni in
kannen en kruiken en kon het toernooi
na een welkomstwoord van voorzitter
Panc Vink en RSB voorzitter vd Broek
beginnen. De opzet was beperkt en

had zeker niet de omvang van de la-
tere toernooien. Er was één groep met
geïnviteerde regionale toppers waar-
van na elf rondes Ben van Geffen uit
Moerkapelle de sterkste bleek. En hij
evenals de andere deelnemers spra-
ken de wens uit dat dit toernooi een
vervolg zou krijgen. 

En dat kreeg het zoals inmiddels vele
malen is gebleken. (Mick)
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met een vleugje nostalgie

Affiche 1996.



Na de eerste ronde waren er drie kop-
lopers: Frank Visser, Wim Mulder en
Frank van de Pavoordt. Zij troffen el-
kaar uiteraard ook in de tweede ronde.
Daarnaast in de hoogste groep verras-
send ook Teus Boere dankzij een hon-
derd procent score (25) in de eerste
ronde in groep C en vanwege afwezig-
heid van Ad de Veld en B-groep win-
naar Arie Macdaniël sr ook de
nummers twee en drie uit deze groep,
Sjaak in ’t Veld en Aad van der Meer.
Opnieuw ging de winst naar Frank (V),
ditmaal met een honderd procent
score. Door de nederlaag tegen Frank,
zijn enige,  liep de achterstand van ti-
telverdediger Wim daardoor op tot 10
punten. Kanshebber nummer drie,
Frank (vdP) verloor daarnaast ook nog
van Sjaak in ’t Veld en verspeelde

daardoor zijn tweede plaats aan Wim.
Behalve de top drie handhaafden ook
Sjaak en Teus, die Aad de baas was,
zich. Uit groep B promoveerde Neal
Twigt. Door zijn score van 21 punten in
de eerste ronde in groep C bleef hij
Arie Macdaniël jr en Wouter Schmahl,
de B-groep winnaars in de tweede
ronde, 2 punten voor. Geen topscore
in groep C ditmaal. Gastdeelnemer
Peter Vink won en nummer twee, Leen
Boonstra, plaatste zich nog net bij de
eerste twaalf. 
De derde ronde, twee dagen voor de
kerst, telde slechts 12 deelnemers.
Maar twee groepen dus in deze laatste

ronde. In de plaats van Teus, die ver-
hinderd was, speelde Arie jr nu mee in
de eerste groep. Hoewel Frank (V)
tweemaal verloor, van Frank (vdP) en
van Arie jr, handhaafde hij zich door
zijn ruime puntenvoorsprong op de
eerste plaats. Ook zijn concurrenten
verloren echter tweemaal. Wim be-
halve tegen Frank (V) ook tegen Neal
en Frank (vdP) tegen Wim en Arie jr.
Driemaal winst was er eveneens voor
Arie jr, alleen onderuit tegen Wim en
Neal. Dat resulteerde in een vijfde
plaats in de eindrangschikking, net
achter zijn vader die in de tweede
groep alleen tegen Hans Verduijn het
onderspit dolf.
Na 2009 en 2016 werd Frank Visser
dus voor derde maal rapidkampioen bij
De IJssel. 
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rapidtitel 2019/20 naar frank visser

De eindstand: 

Bonus Score Score Score Totaal

pnt ronde 1 ronde 2 ronde 3 score

1 Frank Visser 8+8+8 23 25 17 89

2 Wim Mulder 8+8+8 17 21 17 79

3 Frank vd Pavoordt 8+8+8 21 13 17 75

4 Arie Macdaniël sr 6+8+6 19 10 21 70

5 Arie Macdaniël jr 6+6+8 13 19 17 69

6 Neal Twigt 4+6+8 21 15 13 67

7 Sjaak in 't Veld 6+8+8 17 17 9 65

8 Teus Boere 4+8+8 25 9 10 64

9 Wouter Schmahl 6+6+6 13 19 10 60

10 Aad vd Meer 6+8+6 17 5 17 59

11 Hans Verduijn 4+6+6 21 5 17 59

12 Peter Morgenrood 4+4+6 15 13 17 59

13 Gerard vd Wouden 8+6+6 11 17 10 58

14 Ad de Veld 8+8+6 13 10 10 55

15 Casper de Pijper 4+4+6 11 17 13 55

16 Aad vd Berg 6+6+4 11 15 10 52

17 Rien Duine 8+4+4 5 15 10 46

18 Leen Boonsra 6+4+6 10 19 0 45

19 Peter de Jong 4+4+4 9 13 10 44

20 Ton van Smirren 4+4+6 10 5 5 34

21 Peter Koolmees 4+4+4 13 0 0 25

De gastdeelnemers Richard van der Meer (ronde 1), Frits en Peter Vink (ronde 2) zijn niet in de stand opgenomen. 

puntentelling
Per partij per ronde respectievelijk 5, 3 of 1 punten bij winst, remise of verlies en 2 punten bij gemelde afwezigheid. Bonus-
punten per speelronde 8, 6 of 4 punten voor respectievelijk A-, B-, en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de
groep waarin zij oorspronkelijk zouden zijn uitgekomen. (Aad)



Geen drie maar twee viertallen dit sei-
zoen, een team in de 1e divisie en een
in de 2e divisie. Na de eerste paar ron-
den ziet het er niet naar uit dat zij een
hoofdrol gaan spelen in deze competi-
tie. 

de ijssel V1

winstkansen verspeelt tegen rsr
ivoren toren V1
Op 25 november een late competitie-
start van De IJssel V1 tegen het team
van RSR Ivoren Toren. In tegenstelling
tot het treffen van de achttallen een-
week eerder ditmaal met enig rating-
voordeel voor De IJssel. 
In een vlot gespeelde partij bleven de
stellingen bij de partij van Gerard in
evenwicht. Het eindigde met een ge-

lijkstaand toreneindspel met voor bei-
den geen duidelijke winstkansen, re-
mise derhalve. Beter verging het Frank
(vdP). Die wist een pion buit te maken
en kon vervolgens afwikkelen naar een
kansrijk eindspel. Na een tweede pion-
winst was dit geen enkel probleem
meer. Ook Frank (V) kreeg een kans-

rijke stelling op het bord en leek op
weg naar winst. Een overmoedig kwa-
liteitsoffer deed de kansen keren. Zelfs
een halfje zat er niet meer in. De partij
van Sjaak was dus nu beslissend voor
een al of niet positief teamresultaat.
Dat zag er goed uit voor De IJssel,
want hij was na een mooie actie een
stuk tegen twee pionnen in het voor-
deel gekomen. Er kwam een eindspel
met paard plus loper tegen loper op
het bord. Met voor Sjaak uiteindelijk
nog maar een enkele pion werd dit een
lastig karwei. De toekijkende beste
stuurlui zagen wel kansen, maar Sjaak
niet en dus werd het remise en ein-
digde de wedstrijd in een
gelijkspel.(Aad)
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geen hoofdrol voor viertallen

De IJssel 1721 - RSR Ivoren Toren V1 1678 2 - 2

1 Gerard vd Wouden 1691 - Angel Centeno 1708 ½ - ½
2 Frank Visser 1870 - Mark Beijen 1856 0 - 1
3 Frank vd Pavoordt 1789 Shakir Salih 1516 1 - 0
4 Sjaak in 't Veld 1529 Leonardo Ayala 1631 ½ - ½

kansloos in krimpen a/d ijssel
Hoewel qua rating de teams aan el-
kaar gewaagd leken was de situatie op
de borden anders.  De score begon
met een remise van Frank vd P. Zijn
tegenstander koos voor de Scandina-
vische verdediging, waarvan Frank
zich ook graag bedient tegen de e4-
opening.  De stand ging de hele partij
aardig gelijk op. Frank had wat over-
wicht in het centrum en leek licht in het
voordeel. Nog voordat het eindspel in
zou gaan werd echter de vrede gete-
kend voor de klok van 10 uur. Gerard
probeerde opnieuw het gambiet met

c3 in een Siciliaanse partij. Dat bood
goede vooruitzichten, want hij kon de
gewenste ontwikkelingszetten doen en
zijn tegenstander stond met zijn stuk-
ken op een kluitje achter pion d6 en
e5. Genoeg zwakten in de zwarte stel-
ling als aanknopingspunt.  Maar…. de
manier waarop Gerard toesloeg was
niet correct. I.p.v. met stellingvoordeel
het materiaal evenwicht te herstellen
kwam na pionwinst zijn loper op a6 in-
gesloten te staan. Zijn tegenstander
wist vervolgens in een zet of tien de
partij vakkundig uit te tikken. De neder-
laag van Sjaak kwam snel daarna. In

de opening ging het nog gelijk op,
maar daarna ging het ergens flink mis.
Tot slot Frank V die een agressieve
opening van wit over zich heen kreeg.
Met een pionoffer hoopte hij wat lucht
te krijgen en tegenkansen te creëren.
Hij was succesvol in het verhinderen
van de rokade van zijn tegenstander
door de kwaliteit te geven. Maar die
compensatie was onvoldoende. Na
lang spartelen in een eindspel met on-
gelijke lopers nadat wit vrijwillig de
kwaliteit teruggaf moest hij rond half
twaalf het hoofd buigen: verlies met
slechts een half bordpunt. (Frank V) 

Krimpen a/d IJssel V2 1714 - De IJssel 1721 3½ - ½

1 Michiel van Capellen 1833 - Frank vd Pavoordt 1789 ½ - ½
2 David Berendsen 1770 - Frank Visser 1870 1 - 0
3 Thomas Boeren 1683 - Gerard vd Wouden 1691 1 - 0
4 Joost vd Valk 1571 - Sjaak in 't Veld 1529 1 - 0

Stand 1e divisie B: 

wd mp bp 1 1 2 2 3 3 4 4

1 Krimpen aan den IJssel V2 2 4 7 x x 3½ . . . 3½ .

2 De IJssel V1 2 1 2½ ½ . x x 2 . . .

3 RSR Ivoren Toren V1 1 1 2 . . 2 . x x . .

4 3-Torens V1 1 0 ½ ½ . . . . . x x



de ijssel V2

gehandicapt team delft onder-
spit in hoogvliet
Ashtapada V1, vorig seizoen één van
de viertalkampioenen, was de tegen-
stander van De IJssel V2 in de tweede
competitieronde. De bemanning van
het viertal bleek een fors probleem.
Zowel Aad van der Meer als Ton van
Smirren waren verhinderd en op het
laatste moment meldde Peter Morgen-
rood zich ziek af. Voor Aad en Ton
speelden Rien Duine en Neal Twigt,

maar voor Peter was geen vervanger
meer beschikbaar. Het team startte
dus met een 1-0 achterstand. 
Neal speelde een sterke partij maar
kon niet voorkomen dat het remise
werd. Bij Rien, tegen de sterkste te-
genstander, ging het niet naar wens.
Hij kwam een stuk achter, won dat
weer terug maar was daardoor wel in
tijdnood en een lastige stelling geraakt
waardoor hij uiteindelijk verloor. Frans
trof een tegenstander die koos voor
scherp aanvallend spel. Het werd een
avondje verdedigen waarbij zijn tegen-

stander er niet in slaagde de verdedi-
ging te breken en uiteindelijk remise
overeen kwam. (Frans)
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Ashtapada V1 1465 - De IJssel V2 1514 3 - 1

1 Peter de Koning 1429 - N.O. 1 - 0
2 Dennis Barendrecht 1562 - Rien Duine 1622 1 - 0
3 Eric de Ronde - Neal Twigt ½ - ½
4 Daan van Mourik 1404 - Frans Dubois 1405 ½ - ½

de eerste punten tegen 
erasmus V2
Met nog vijf ronden voor de boeg valt
er nog weinig te zeggen over de
sterkte verschillen maar de drie punten
van Eramus tegen de nul van het IJs-
sel team deden vooraf toch vermoe-
den dat het op 6 januari een lastige
avond zou worden. Ook gezien het ra-
tingverschil was dat te verwachten.
Een vlotte nederlaag van Ton, die al

snel een stuk achter kwam, wekte wei-
nig hoop. Maar met het vorderen van
de tijd stegen ook de kansen op een
goed resultaat. Bij Teus werd er meer
verdedigd dan aangevallen en dat
deden beide partijen naar behoren.
Remise was dan ook geen onver-
wachte uitslag. Dat was gunstig voor
De IJssel, want zowel bij Aad als bij
Frans kwamen er winstkansen. Bij
Frans al snel, een vroege pionwinst en

vervolgens werd met een breed opruk-
kend pionnenfront de aanval met suc-
ces ingezet. En daarna ook winst voor
Aad. Een stukoffer gevolgd door een
gevaarlijk ogende koningsaanval leek
hem noodlottig te worden. Maar de
aanval kon op het nippertje worden ge-
pareerd en toen was het materiaal sur-
plus doorslaggevend. Een mooie zege
voor het IJsselteam. (Aad)

De IJssel V2 1350 - Erasmus V2 1449 2½ - 1½

1 Aad vd Meer 1430 - Daan Gijsberse 1598 1 - 0
2 Teus Boere 1396 - Karen de Neef 1450 ½ - ½
3 Ton van Smirren 1167 - Harry Nefkens 1425 0 - 1
4 Frans Dubois 1405 - Anton van Bokhoven 1323 1 - 0

Stand 2e divisie A:

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ashtapada V1 5 8 x . 3 . . 3 . 2

2 Spijkenisse V2 5 7 . x . 2 . 2½ 2½ .

3 Nieuwerk. a/d IJssel V1 4 6½ 1 . x . . . 2½ 3

4 Erasmus V2 3 6½ . 2 . x 3 1½ . .

5 Overschie V2 3 5½ . . . 1 x . 2 2½

6 De IJssel V2 2 5 1 1½ . 2½ . x . .

7 WSV V1 1 5 . 1½ 1½ . 2 . x .

8 Maassluis V1 1 4½ 2 . 1 . 1½ . . x

Duine - Barendrecht.



Twee jaar na de oprichting van De IJs-
sel, in 1965, stelden Harold Conradi en
Wim de Meijer de ‘Zilveren Dame’ be-
schikbaar als wisselprijs voor een
naast de competitie te houden toer-
nooi. Sindsdien waren er dus 54 win-
naars. Onder hen een aantal
meervoudige winnaars met als toppers
Henk-Jan en Jan Evengroen die elk
zevenmaal zegevierden. Daarnaast
kwam er in 1978 een wisselprijs voor
de beste subtopper. Aanvankelijk was
dit de ‘Koperen Pion’, maar sinds 1984
is dit de door Ko Scheepers beschik-
baar gestelde ‘Hoekveldtrofee’. 
Het 55e toernooi ging van start met 31
deelnemers, waarvan er drie in de eer-
ste ronde afwezig waren. Sinds vorig
jaar worden alle zes ronden in één
groep gespeeld. Er is na de derde
ronde dus geen splitsing meer in een
Zilveren Dame groep en een Hoekveld
groep. De indeling gaat volgens Zwit-
sers systeem. Voor de eerste ronde
betekent dit de volgens rating sterkste
14 deelnemers het in aflopende sterkte
opnamen tegen de overige deelne-
mers. Veel ‘kat en muis’ duels derhalve

met dit maal weinig verrassingen. Zes-
maal werd het 9-0, bij Frank van de
Pavoordt tegen Moerkapelle speler
Jan Blok, Wim Mulder tegen Aad van
der Meer, Gerard van der Wouden
tegen Neal Twigt, Theo Goor (ex WSV
speler) tegen Teus Boere, Wouter
Schmahl tegen Peter Morgenrood en

Arie Macdaniël jr tegen Hans Verduijn
Bij zowel Frank Visser, Sjaak in ’t Veld
en Barry de Graaf (ex SO Rotterdam,
tegenwoordig huisschaker) tegen res-
pectievelijk Arie Macdaniël sr, Ton van
Smirren en Frans Dubois werd het 8-1.
Mick van den Berg verspeelde twee
punten tegen Boskoper Nanne Uiten-
broek (ex Internos) en Crelis Molenaar
drie tegen Aad van den Berg. Slechts
in twee duels spande het er om, maar
ook hier geen winst voor de ‘muizen’.
Bij Leen Boonstra tegen Casper de Pij-
per werd het 5-4 en Rien Duine won
met 5½-3½ van Rik Wortman (Moerka-
pelle). Omdat er meer deel nemers
waren dan verwacht verviel de ge-
plande drietalgroep en werd op het
laatste moment een tweestrijd tussen
de twee laagst geplaatste deelnemers
toegevoegd. Hier was Peter de Jong
met 9-0 Peter Koolmees de baas. 
Hier onder de stand na de eerste
ronde met dus acht koplopers met een
honderd procent score. Bij gelijk aantal
punten in volgorde van score 60, 20 en
5 minuten partijen en vervolgens op
basis van sterkte (rating). (Aad)
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55e toernooi om de zilveren dame van start

60 20 5 afw Totaal

min min min

1 Frank vd Pavoordt 4 3 2 9

2 Wim Mulder 4 3 2 9

3 Gerard vd Wouden 4 3 2 9

4 Theo Goor 4 3 2 9

5 Wouter Schmahl 4 3 2 9

6 Arie Macdaniël jr 4 3 2 9

7 Peter de Jong * 4 3 2 9

8 Frank Visser 4 3 1 8

9 Barry de Graaf 4 3 1 8

10 Sjaak in 't Veld 4 3 1 8

11 Mick vd Berg 4 3 0 7

12 Crelis Molenaar 4 0 2 6

13 Rien Duine `2 1½ 2 5½

14 Leen Boonstra 0 3 2 5

15 Casper de Pijper * 4 0 0 4

16 Rik Wortman * 2 1½ 0 3½

17 Aad vd Berg * 0 3 0 3

18 Nanne Uitenbroek * 0 0 2 2

19 Ad de Veld 2 2

20 Peter Vink * 2 2

21 Robin Bol * 2 2

22 Arie Macdaniël sr 0 0 1 3

23 Frans Dubois * 0 0 1 1

24 Ton van Smirren * 0 0 1 1

25 Jan Blok 0 0 0 0

26 Aad vd Meer * 0 0 0 0

27 Neal Twigt * 0 0 0 0

28 Teus Boere * 0 0 0 0

29 Peter Morgenrood * 0 0 0 0

30 Hans Verduijn * 0 0 0 0

31 Peter Koolmees * 0 0 0 0

* = gegadigden Hoekveldtrofee



Halfweg de competitie gaat titelverde-
diger Frank Visser aan de leiding in de
clubcompetitie. Dankzij een honderd
procent winst nam hij de koppositie
over van Frank van de Pavoordt die
een van zijn twee partijen, tegen Ad de
Veld, verloor. Ad heeft nu beide Fran-
ken eenmaal geklopt en kan nog mee-
doen voor de top drie. Dat geldt ook
voor Wim Mulder die juist tegen beide
Franken nullen scoorde. De achter-
stand van het trio daarachter bedraagt
inmiddels meer dan 150 punten en po-
diumplaatsen lijken er voor hen niet in
te zitten. Met een prima score van 4 uit
5 achterhaalde Arie Macdaniël jr hier
Crelis Molenaar en Rien Duine. In de
staart van de top tien verrassend ook
Neal Twigt die met winst tegen Aad

van den Berg, Leen Boonstra en Sjaak
in ’t Veld een aantal knappe zeges
boekte. Nog geen herstel voor Gerard
van der Wouden. Hij moest het doen
met een enkel cadeau gekregen halfje
in zijn duels tegen de Macdaniëls.
Daarachter wel herstel voor Wouter
Schmahl  met 4 maal winst. Wel tegen
tegenstanders uit de onderste helft van
de ranglijst. Wisselend succes voor
Casper de Pijper met mooie zeges
tegen Wouter en Aad (vdB) maar ook
vier nullen waaronder een tegen debu-
tant Hans Verduijn. Minder goed ver-
ging het Aad (vdB) met driemaal
verlies en een enkel halfje zakte hij
fors op de ranglijst. Ook malaise, nog
steeds, bij Leen Boonstra met 2 uit 9
gezakt naar plaats 22. Met 3 uit 3 een

prima resultaat voor Hans en ook een
plusscore voor Teus Boere. Voor de
overigen in de staart van de ranglijst
een score onder of rond vijftig procent
en dus een status quo op de ranglijst. 

Winnaars tweede periodetitel (ronde 8
t/m 14): Frank Visser (A), Arie Macda-
niël jr (B), Neal Twigt (C) en Wouter
Schmahl (D).  Voor de derde periode
wordt de groepsindeling aangepast op
basis van de clubrating na de veer-
tiende ronde. Dat betekent de vol-
gende wijzigingen: Ad de Veld (A), 
Arie Macdaniël jr (A), Mick van den
Berg (B), Neal Twigt (B), Wouter
Schmahl (B), Teus Boere (C) en Leen
Boonstra (D). (Aad)
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titelverdediger aan kop in de clubcompetitie

Hieronder de stand met de onderlinge resultaten:

gr resultaten ronde 8a t/m 14 na avc gt club waarde score

rating cijfer

1 Frank Visser (FV) A CM1, WM1, RD1 1x* 3x 1827 79 782

2 Frank vd Pavoordt (FP) A WM1, AV0 2x* 3x 1812 78 740

3 Wim Mulder (WM) A RD1, MB1, FP0,CM1, FV0, AMj0 1x* 1743 71 689

4 Ad de Veld (AV) B RD1, FP1 4x* 1x 1734 70 672

5 Arie Macdaniël jr (AMj) B AM1, GW1, CP1, RD0, WM1 2x* 1675 64 638

6 Crelis Molenaar A FV0, WM0, MB1 3x** 1x 1703 67 634

7 Rien Duine (RD) B WM0, AV0, AMs1, MB½, AMj1, 1x* 1669 64 628

8 Mick vd Berg (MB) A WM0, RD½, CM0, NT1 3x* 1662 63 588

9 Hans Lodeweges (HL) A 7x* 1749 71 571

10 Gerard vd Wouden (GW) B AMj 0, AMs½ 5x** 1604 59 543

11 Neal Twigt (NT) C SV1, AB1, LB1, MB0 2x* 1x 1616 60 542

12 Wouter Schmahl (WS) D CP0, FD1, PM1, TB1, AB1 2x* 1485 50 490

13 Arie Macdaniël sr (AMs) B LB1, AB½, RD0, GW½, SV½ 2x* 1524 53 489

14 Frans Dubois (FD) C WS0, TB½, TS½, CP1 2x* 1x 1468 49 472

15 Aad vd Meer (AM) C CP1, TB½, AMj0 2x** 1x 1x 1459 48 468

16 Casper de Pijper (CP) C AM0, WS1, AB1, AMj0, HV0, FD0 1x* 1427 46 459

17 Sjaak in 't Veld (SV) C NT0, LB1, AMs½ 2x* 2x 1475 49 431

18 Aad vd Berg (AB) C AMs½, CP0, NT0, WS0 2x** 1x 1383 43 425

19 Teus Boere (TB) D AM½, PJ1, FD½, WS0, LB1 1x* 1x 1391 44 423

20 Hans Verduijn (HV) D TS1, CP1, PJ1 3x* 1x 1380 43 408

21 Peter Morgenrood (PM) D WS0, PJ1, PK1 4x* 1349 42 382

22 Leen Boonstra (LB) B AMs0, SV0, NT0, TB0 3x* 1333 41 363

23 Ton van Smirren (TS) D PJ½, FD½, HV0 3x* 1x 1291 38 351

24 Peter de Jong (PJ) D TS½, TB0, PM0, HV0 3x* 1141 31 236

25 Peter Koolmees (PK) D PM0 6x 1181 33 159

na= niet aanwezig (* incl. bye ko-beker), avc= afwezig ivm clubactiviteiten, gt= geen tegenstander.

de strijd om de ko-cup

De loting had voor de eerste ronde
voor meer dan de helft redelijk gelijk-
waardige duels opgeleverd. Daarnaast
dus ook een aantal met een aanmer-
kelijk sterkteverschil die op de speel-
avond dan ook al snel beslist werden.
Het betekende vlotte overwinningen
voor Frank van de Pavoordt tegen

Peter Morgenrood en voor Gerard van
der Wouden tegen Judie van Eck en
ook Mick van den Berg kwam tegen
Ton van Smirren niet in moeilijkheden.
Neal Twigt miste tegen Arie Macdaniël
sr een kans en kwam er vervolgens
niet meer aan te pas. Wouter Schmahl
kreeg het tegen Hans Verduijn niet 
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cadeau maar won wel. Resteerden
vervolgens nog een aantal spannende
matches. Het treffen tussen Sjaak in ’t
Veld en Leen Boonstra eindigde met
remise en moest derhalve met twee
snelschaakpartijen worden beslist,
tweemaal winst voor Sjaak en hij dus
door. Ook bij Teus Boere tegen Frans
Dubois eindigde het in remise. In snel-
schaak had Frans geen trek en der-
halve ook Teus naar de volgende
ronde. Na een lang redelijk gelijkop-
gaande strijd miste Arie Macdaniël jr
tegen Aad van den Berg een goede
kans en werd vervolgens door Aad uit-
geteld. 

Na 23 axb3 is de stand als volgt:  

Aad (zwart) kiest nu een verkeerd
plan. 23…Pf6? 24.Pc5 Lf7 25.Txe7
Txe7 26.Ta1 en een kink in de kabel
want na 26….Pe4? 27.Pgxe4 dxe4 is
wit nu na 28.Txa6 Db8 29.De3 en het
dreigende Ta1 duidelijk in het nadeel.
Maar…. Arie gaat hier voor 28.Ta5? en
vervolgens na 28...Db8 voor 29.g3? in
plaats van 29.Pxa6 of 29.De3. En nu
gaat het plan wel door. 29...e3 30.De1
Ld5 en met succes zeker na 31.De2?
31.Pd3 of c4 waren duidelijk beter.
31...Db4 32.Ta1?? En als Aad 32…
Dxd4 niet had gemist was het hier al
afgelopen. Ook het alternatief 32.Ta2
Dxd4 33.Pd3 De4] ziet er echter goed
uit voor zwart. 32...Dd2? 33.Te1 Beter
was 33.Dxd2 exd2 34.Kf2 Lf3 35.Kxf3
Te1 36.Td1 Txd1 37.Ke2 Tg1 38.Kxd2
en nog een lastig eindspel. 33...Lf3 en
hier gaf Arie op. 34.Df1 is nog het
beste, maar na vervolgens 34…g5
heeft zwart de beste papieren. 

Rien Duine kwam niet door de verdedi-
ging van Ad de Veld en die sloeg ver-
volgens beslissend toe. Bij Wim
Mulder tegen Hans Lodeweges ging
het lang gelijk op met Hans in de aan-
val en Wim in de verdediging. Na 43
profiteerde Hans optimaal van een
missertje van Wim waarna die drei-
gend verlies alleen nog maar met een

kwaliteitsoffer kon voorkomen. In het
eindspel brak hem dit echter als nog
op (zie Hans uitgeschakeld, pagina11).
In het duel tussen Casper de Pijper en
Crelis Molenaar miste Casper een
goede kans (zie blunders pagina 15).
Daarna kwam hij er niet meer aan te
pas. Voor zowel Frank Visser als Aad
van der Meer was er een walk-over
vanwege absentie van hun tegenstan-
der.
Na het afhaken van Hans Lodeweges
resteerden twaalf deelnemers. Om tot
acht kwartfinalisten te komen bete-
kende dat voor de tweede ronde vier
vrijlotingen: Mick van den Berg, Wou-
ter Schmahl, Sjaak in ’t Veld en Frank
Visser. Slechts vier wedstrijden dus.
Aad van den Berg won in een span-
nend duel van Gerard van der Wou-
den, die in een remise staand
toreneindspel in de fout ging. Crelis
Molenaar kreeg van Aad van der Meer
al vroeg in de partij een stuk cadeau
en gaf dat voordeel niet meer weg. De
wedstrijden tussen Frank van de Pa-
voordt tegen Arie Macdaniël sr en Ad
de Veld tegen Teus Boere moeten nog
worden gespeeld. (Aad)
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‘Racisme in de sport’ werd na het voet-

balincident in Den Bosch weer een hot

item in november in de media. Veel eer-

der al, in maart, verscheen in De Volks-

krant een artikel over schaken tegen

racisme. ‘Zwart begint... omdat schakers

ook willen tonen dat ze tegen racisme

zijn’, aldus de kop boven het artikel van

Robbert Misset. 

Krachtig klinkt de missie van wereldkam-

pioen Magnus Carlsen en de Neder-

landse grootmeester Anish Giri in hun

campagne Move to Equality. Waarom

mag de schaker met wit altijd beginnen?

In de strijd tegen racisme en discrimina-

tie draaiden ze de rollen om.

‘Wit begint altijd in het schaken. Die regel

had niets te maken met ras of politiek.

Maar we kunnen hem breken als een

boodschap voor iedereen, die gelooft dat

kleur voordeel moet opleveren. In het

schaken of het leven zelf.’

En dus speelden Carlsen en Giri in een

schaakcafé in de Noorse hoofdstad Oslo

een partij, waarbij de regels werden aan-

gepast. Carlsen deed de eerste zet met

zwart, Giri was de achtervolger met de

witte stukken.

‘Het was vreemd om met een andere

mindset te schaken’, aldus Giri, in het

filmpje op Twitter en de Facebookpagina

van Carlsen. ‘Maar zo kunnen we men-

sen helpen om hun mindset in het echte

leven te veranderen.’

De regel in het schaken is nooit bedoeld

om de witte suprematie te benadrukken,

zegt Giri. ‘Schaken is uiteraard niet racis-

tisch. We wilden wel de symboliek om-

draaien. Mensen dwingen na te denken

waarom kleur bepalend zou moeten zijn

in de samenleving. In het schaken konden

we het treffend visualiseren dat het niet

mag uitmaken of wit of zwart begint. Als

een signaal dat de maatschappij racisme

en discriminatie niet mag accepteren.’

Giri werd benaderd door het manage-

ment van Carlsen om mee te werken aan

een project voor de Internationale Dag

tegen Racisme en Discriminatie. ‘Deze

campagne past ook bij mij. Ik ben een

kind van drie culturen, opgegroeid in Ne-

derland met een Nepalese vader en een

Russische moeder. In het schaken werk

ik bovendien met mensen van diverse

komaf. En ik realiseerde hoe je als scha-

ker gewend bent om naar kleuren te kij-

ken.’

‘Is schaken goed voor een mens?’, vroeg

Renzo Verwer, mijmerend over het NK

schaken, zich op 5 juli in zijn blog op in-

ternet (renzoverwer.wordpress.com) af.

Dat vindt lang niet iedereen, zo blijkt. Hij

citeert opvallende uitspraken van Hans

Ree, Tim Krabbé, Karel van der Weide

en hoogleraar onderwijspsychologie Paul

Kirschner zoals:

- Door het schaken zou de wil worden

ontwikkeld en het vermogen om lo-

gisch te denken, dat is allemaal

onzin.  De gemeenschapszin neemt

ook niet toe, integendeel. In dictatori-

ale landen wordt het schaken zo ge-

propagandeerd om de mensen het

denken af te leren, om ze een soort

cultuur te geven, die verder geen

consequenties heeft. Het contact met

het echte leven gaat verloren, zodat

het allemaal geen kwaad kan. Ja, ja,

schaken als opium voor het volk.

(Ree, 1975)

- Waar is schaken slecht voor? Heb je

even? Schaken bevordert autisme,

houdt je weg van de vrouwen en

staat een succesvolle opleiding in de

weg. Het vergroot je kans op relatio-

neel ongeluk, armoede en tot het ver-

worden tot outcast. Jongens

-inderdaad, jongens!- blijven erin

hangen, terwijl ze nuttig hadden kun-

nen zijn voor de maatschappij. Zoals

hoogleraar en oud-schaaktalent

uit de media



Klaas Landsman eens zei over scha-

ker Maarten Solleveld: “Hij had véél

eerder kunnen promoveren als-ie niet

zoveel geschaakt had!” (Van der

Weide)

- Schaken heeft veel weg van een fy-

sieke verslaving, drugs bijvoorbeeld

– al ben ik nooit drugsverslaafd ge-

weest. Het is een hopeloos leven als

je iets doet waar je geen weerstand

aan kunt bieden en je weet dat je er

eigenlijk mee op zou moeten houden.

De verslavingskant van schaken

wordt nooit genoemd in al die mooie

voorwoorden van die boeken waaruit

onze jeugd schaken leert. Nee, scha-

ken is daarin altijd prachtig, goed

voor het intellect en weet ik veel

meer.  Schaken is heel gevaarlijk, er

zou ernstig tegen gewaarschuwd

moeten worden! (Krabbé)

En het verhaal van Kirschner die harde

kritiek heeft op alle onderzoeken die be-

wijzen dat schaken zo goed is voor aller-

lei andere vaardigheden vat hij samen tot

‘van veel schaken leer je vooral … scha-

ken. Dus het is niet per se goed voor an-

dere dingen.’

Het enige wat het AD aan echt schaken

publiceert zijn de dagschaakopgaven

van Rini Kuif. Dit was wel een heel bij-

zondere, zowel wit als zwart winnen kun-

nen als ze aan zet zijn winnen.

Oplossing zie pagina 14.

‘Giri is vierde op de wereldranglijst en na-

tuurlijk wil hij graag tegen Magnus Carl-

sen om het wereldkampioenschap

spelen, maar daarvoor moet hij eerst een

plaats in het kandidatentoernooi van

2020 verdienen’ aldus Hans Ree in zijn

kolom in de NRC van 27/7 over de lange

weg naar Magnus Carlsen. ‘Er zijn ver-

schillende wegen naar dat toernooi,

maar een ervan, de serie Grand Prix-

toernooien van de FIDE, is voor Giri al

vrijwel afgesloten. In mei werd hij in Mos-

kou in de eerste ronde al uitgeschakeld

en in het begin van deze maand ge-

beurde in Riga hetzelfde. Dat valt nau-

welijks nog in te halen.

Er komen nog meer kwalificatiemogelijk-

heden, de World Cup in de Siberische

stad Chanty-Mansiejsk in september en

de Grand Swiss op het Isle of Man in ok-

tober, maar ook voor de allersterksten is

de kans om zo’n toernooi met meer dan

honderd deelnemers te winnen, altijd

klein. Er is ook nog een plek in het kandi-

datentoernooi die door rating wordt be-

paald, maar daarvoor heeft de Chinees

Ding Liren de beste kans.

Tenslotte is er nog de wild card, die door

de organisatoren van het kandidatentoer-

nooi mag worden toegekend. Er is nog

niet vastgesteld waar dat komt. Het zou

mooi zijn als het in Nederland is, maar

een kandidatentoernooi is duur.

In de tv quiz 2 voor 12 moest een deel-

nemer op 17/9 12 voorkomende gebeur-

tenissen in sporten linken aan een sport.

Eén van de 12 genoemde gebeurtenis-

sen betrof het Kotovsyndroom. De bijbe-

horende sport bleek schaken. Voor veel

schakers onbekend waarschijnlijk. Wiki-

pedia meldt: Het Kotovsyndroom is een

verschijnsel onder schakers dat voor het

eerst werd beschreven door de Russi-

sche grootmeester Aleksandr Kotov in

zijn boek Think like a grandmaster

(1971). Het verschijnsel kan optreden als

een speler tijdens een schaakpartij lang

moet nadenken over een gecompli-

ceerde stelling en daarin eigenlijk geen

uitweg kan vinden. Als hij dan op de klok

ziet dat hij (te) veel tijd is kwijtgeraakt,

doet hij snel een zet, vaak een vreselijke

zet die helemaal niet was geanalyseerd,

en verliest zodoende de partij. Nadat

Kotov dit had beschreven, werd deze

vervelende situatie door veel spelers her-

kend en bevestigd.

In november speelden enkele Neder-

landse clubteams in Montenegro mee in

de Europacup. Voorafgaande aan de eer-

ste ronde merkten ze dat de regels om

valsspelen te voorkomen weer eens

waren aangescherpt. Dat spelers geen

telefoon bij zich mogen dragen, is al alge-

meen geaccepteerd. Daarop kan schaak-

software zijn geïnstalleerd. Om dezelfde

reden mochten spelers bij dit toernooi

geen horloge dragen. De techniek schrijdt

voort. Geheel nieuw is dat ze geen eigen

pen mochten meenemen naar het bord.

Waarschijnlijk zit er in de organisatie een

fan van James Bond en andere Britse

spionagefilms. De spelers mochten tij-

dens de partij niet met teamgenoten pra-

ten. Dat lijkt logisch, maar dat praten

(fluisteren) is bij schaakwedstrijden heel

gebruikelijk. Na beëindiging van de partij

moesten spelers direct de speelzaal ver-

laten, waarschijnlijk ook om stiekeme

steun aan teamgenoten te voorkomen.

Achter het bord van de tegenstander

staan was verboden, want dan kun je on-

gezien seintjes aan je teamgenoot geven.

Ten slotte hingen er in de speelzaal affi-

ches met pictogrammen die aanduidden

dat er niet mocht worden gerookt en dat

spelers geen pistool bij zich mochten dra-

gen. Niet roken is al algemeen aanvaard,

het wapenverbod is nieuw. Voorkomen is

beter dan genezen, zullen ze in Montene-

gro hebben gedacht. (Johan Hut, HDC

Media 16/11)

Ontevreden over 2019 zal Magnus Carl-

sen niet zijn na vijf eindzeges in de

zeven klassieke toernooien waaraan hij

deelnam. Daarnaast won hij, meestal

met overmacht, driemaal een rapid- en

blitztoernooi en bovendien verstevigde

hij zijn eerste plaats op de wereldrang-

lijst. Met een voorsprong van 50 rating-

punten op de concurrentie hoeft hij zich

voorlopig over zijn kostbaarste bezit

geen zorgen te maken. Toch resteert één

kleine, maar voor hem niet onbelangrijke

ambitie. Na een nederlaag tegen de

Azerbeidzjaan Mamedjarov op 31 juli

2018 is Carlsen in 103 klassieke partijen

ongeslagen gebleven. Het is een verbe-

tering van de prestatie van de Chinees

Ding, die in 2017-2018 100 partijen lang

niet verloor.

Een record dus? Niet volgens de drie-

voudige Nederlandse kampioen Sergei

Tiviakov, die in 2004-2005 110 partijen

lang de pijn van een nederlaag wist te

vermijden. ‘Echte schakers weten dat

niet Carlsen, maar ík het record in han-

den heb’, zei hij onlangs in een interview

met een Noorse krant. Tiviakov heeft zijn

serie zorgvuldig gedocumenteerd. Er valt

slechts op aan te merken dat zijn tegen-

standers van aanzienlijk lichter kaliber

waren dan de elitegrootmeesters die

Carlsen doorgaans treft.

Denk niet dat Carlsen Tiviakovs claim

voor kennisgeving heeft aangenomen.

Na twee overwinningen (102 en 103 in

zijn ongeslagen reeks) tegen veel zwak-

kere opponenten in de kelder van de

Noorse clubcompetitie twitterde hij dat hij

die partijen niet meetelt in zijn jacht op

het record: ‘Dat zou een beetje te Tiviësk

(Tiviakovs?) zijn naar mijn smaak.’ (Ligte-

rink, Volkskrant 30/11)

Tijdens het Londen Chess Classic  toer-

nooi vond in december in het Hampstead

Theatre de première plaats van Ravens:

Spassky Vs. Fischer geschreven door

Tom Morton-Smith en onder directie van

Annabelle Comyn. Met hoofdrollen voor

Robert Emms (Fischer) en Ronan Ra-

ferty (Spassky). Een stuk dat is geba-

seerd op de wk tweekamp tussen de

Amerikaan Fischer en de Rus Spassky. 

Een voorstelling over schaken. U gaat

veel zien maar niet dat mensen schaken.

‘Against the backdrop of the Cold War,

the Kremlin and the White House spot a

major opportunity to demonstrate superi-
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ority over the other. But with sport as the

weapon of choice, both sides find thems-

elves undermined by their pawns, who

seem oddly unwilling to cooperate’. Aldus

de aankondiging. 

Hans Böhm in de Telegraaf (14/12): ‘De

voorstelling is tegen verwachting in zeer

succesvol en dan rijst de vraag:

waarom? Sommige sportevenementen

rijzen boven zichzelf uit. In 1972 was er

de Koude Oorlog, een zware politieke

strijd tussen Amerika en Rusland (Sovjet-

Unie). Daar speelde de filosofische vraag

mee wat de beste opzet voor een maat-

schappij is: kapitalistisch of communis-

tisch? De grote leiders uit die tijd Nixon

en Brezjnev keken over de schouders

van hun Ministers van Buitenlandse

Zaken mee hoe de tweekamp verliep.

Die stond kennelijk symbool voor die

veel grotere strijd.’

‘Messemaker op titelkoers’ en  ‘Goudse

schakers winterkampioen, resterend pro-

gramma biedt perspectief’ meldde Pieter

van der Laan in AD regiosport van 17/12.

Het Goudse team, met onder andere Jan

en Henk-Jan Evengroen achter de bor-

den, is in vorm en staat met 7 uit 4 met

een punt voorsprong bovenaan in de

tweede klasse en heeft reeds twee ge-

duchte concurrenten verslagen. Vorig jaar

werd de promotie naar de eerste klasse

net gemist. Ditmaal lijkt het te gaan luk-

ken en als dat het geval is spelen zij vol-

gend seizoen, net als in 2016/17 en

2017/18, weer in de eerste klasse, de op

één na hoogste klasse van Nederland. 

Nieuwe wereldtoppers dienen zich aan,

zo berichtte New In Chess (2019/8). Op

het schaakfestival van Hoogeveen in ok-

tober was de 19 jarige oude Zhansaya

Abdumalik uit Kazakstan, de nummer een

op de wereldranglijst junioren bij de vrou-

wen, de tegenstandster van Jan Timman

in een van de twee schaaktweekampen.

In de andere match ging het tussen de 16

jarige Alireza Firouzja uit Iran met een ra-

ting van 2723 de nummer twee op de we-

reldranglijst bij de mannen achter de

Chinees Wei Yi, en de 24 jarige Jorge

Cori (2652), de sterkste speler van Zuid-

Amerika. Dat Firouza een supertalent is

bleek ook op het wk rapid in Moskou

waar hij tweede werd achter Carlsen.

Ook in het Open toernooi een aantal op-

vallende jonge schaaktalenten: de 13 ja-

rige GM Javokhir Sindarov uit

Oezbekistan, rating 2513, die tweede

werd achter de Nederlandse grootmees-

ter Sipke Ernst en het 14 jaar oude

meisje Viktoria Kirchei (2051) uit Rusland

die als vierde eindigde.

Eerder al meldde New In Chess (2019/7)

dat In augustus in België de 13 jarige Da-

niel Dardha uit Antwerpen de nationale

schaakkampioen werd. Op dat moment

nog FIDE Meester, maar inmiddels Inter-

nationaal Meester. Met zijn rating van

2433 is hij op dit moment de Europese

nummer één bij de jeugd tot 14 jaar en

wereldwijd nummer zes. 

n het jaaroverzicht van sportevenemen-

ten in 2020 in het AD kwam het Tata

Steel (Hoogovens) toernooi niet voor. In

de Telegraaf was er wel aandacht voor.

Als aanloopje in de editie van 4 januari

een dubbelinterview met de KNSB uit-

hangborden Anish Giri en Volendammer

Nick Schilder over hun liefde voor scha-

ken door Nick Tol. De Volendammer, vol-

gens het artikel officieel ambassadeur

van de Nederlandse schaaksport, meldt

niet vaak mee te doen aan wedstrijden

maar in de partijen die hij wel speelt

goede scores neer te zetten. Volgens het

KNSB ratingoverzicht zijn er echter vanaf

mei 2017 geen resultaten verwerkt en is

zijn rating nog steeds 1979. Ooit won hij

eenmaal van Giri, dat was wel in een si-

multaanwedstrijd. 

Magnus Carlsen heeft op 14 januari bij

het Tata Steel Chess Tournament in Wijk

aan Zee schaakhistorie geschreven. De

Noor bleef na een remise tegen de Ne-

derlander Jorden van Foreest voor de

111e keer op rij ongeslagen in een klas-

sieke partij en vestigde daarmee een re-

cord. Zijn laatste nederlaag als

professioneel schaker leed Carlsen in juli

2018. Shakhriyar Mamedyarov uit Azer-

beidzjan was toen te sterk bij een toer-

nooi in het Zwitserse Biel.

De 29-jarige Carlsen neemt het record

over van Sergei Tiviakov en Bogdan

Lalic. De Nederlandse grootmeester van

Russische afkomst en de Kroaat zetten

hun serie echter neer tegen schakers van

een veel lichter kaliber dan de gemid-

delde tegenstanders van Carlsen.

(nu.nl/sport, 15/1)



J s s e l s c h a a k  1 2 5

25

de ijssel sneuvelt tegen rsr 
ivoren toren in rsb bekerstrijd
Na een gemakkelijke zege in de eerste
ronde wachtte in de tweede ronde op
23 december een veel sterkere tegen-
stander. Voor de derde maal dit sei-
zoen was een team van RSR Ivoren
Toren de tegenstander van De IJssel.
De tegenstanders verschenen met hun
sterkste opstelling, de eerste vier bor-
den die ook in het hoofdklasse duel de
eerste vier borden bezetten. In het IJs-
sel team voor het eerst ook Léon en
Pim achter de borden. 
Bij Henk-Jan was het een herhaling
van zetten met dezelfde tegenstander.
Die werd opnieuw vanaf de opening
onder druk gezet met weinig speel-
ruimte voor zijn stukken op de ko-
ningsvleugel en opnieuw was een
goed voorbereide koningsaanval be-
slissend voor de winst. Hieronder de
stand na de 16e zet van zwart. Op hun
website stelde zijn tegenstander een
prijs beschikbaar voor degene die de
partij weet te reconstrueren. Het ver-
volg na de 16e zet is ook een uitda-
ging. 

Lg2 lijkt de beste keus. Te meer omdat
Pxc3 na De3 Pe4 en Pd2 wit meer
voordeel dan nadeel brengt. Dekking

van pion c3 was dus niet direct nood-
zakelijk. Dat deed wit wel, met 17.Dd3.
16.Db3 ziet er beter uit gezien de on-
gedekte pion b6. Zwart kiest vervol-
gens voor ontwikkeling van Pb8 en
niet voor het aanvallende Lf5. 17…
Pd7 18.Lg2 Lb7 19.g4 Tac8 20.Tc1
20. h4 Txc3 21.Db1 ziet er kansrijker
uit. 20…De6 Computer Fritz had een
voorkeur voor 20….d5 21.Db1 Dxa3.
21.h4 h3 komt zeker in aanmerking.
21…Dxg4 22.Lh3? Versneld het ver-
lies, beter Th2. 22…Dg3+ 23.Kf1 g4
24.Lg2 gxf3 25.exf3 Ld5 26.Th3?
26.fxe4 verliest ook maar niet zo snel.
26…Lc4? Maar zo niet, 26…Pd2+!
27.Ke2 (Dxd2? Lc4+) Dxg2+ en het is
uit. 27.Txg3+ Pxg3+ 28.Kf2 Lxd3
29.Kxg3 en met een stuk achter geeft
wit het na nog enkele zetten op. (0-1) 
Lèon ging met een pionoffer vol in de
aanval. Die werd echter knap gepa-
reerd en resulteerde uiteindelijk in een
toreneindspel met nog steeds een pion
minder. Behalve meer pionnen had zijn
tegenstander ook de betere stelling en
daardoor bleek zelfs remise er niet
meer in te zitten. Ook Pim ging van
start met pionoffers, maar dat had niet
het gewenste effect. Er moest veel be-
denktijd worden geïnvesteerd om tot
een goed aanvalsplan te komen. De
aanval kwam wel, maar het plan was
niet goed genoeg. Inmiddels in de
extra tijd ging het mis en dus 1-2 ach-
ter. Om nog een beslissing via snel-
schaken af te dwingen moest Jan
winnen. Dat werd een groot probleem,
zeker nadat er een kwaliteit sneuvelde.
Met vervolgens nog een tweede kwali-
teitsoffer probeerde hij zich kansen te
creëren. Na teruggave van een kwali-
teit leidde dat tot een eindspel met een
bijna gepromoveerde pion met loper
tegen toren en een extra pion voor zijn

tegenstander. Dat was vechten tegen
de bierkaai. Remise was voor de te-
genpartij voldoende en na zetherhaling
werd dit een feit. Nathanael Spaan op
de RSR Ivoren Toren website over de
slotstelling: 

‘Zelf dacht ik dat zwart hier h4 moest
spelen, maar wit weet remise te hou-
den. 1...h4. 2.Lxh4 Txa7. 3.h3!! (Zou
Jan dit gezien hebben?) Ta2. 4.Kh1
gxh3. 5.Lg3 en zwart kan volgens mijn
computer bij goed spel niet winnen. De
koning staat toevallig in de goede
hoek. Een betere winstpoging is
1...Kf4!, maar zelfs dan is het niet dui-
delijk.’
En daarmee kwam een vroegtijdig
einde van het bekeravontuur voor dit
seizoen (Aad) 

De IJssel 2014 - RSR Ivoren Toren 2031 1½ - 2½

1 Henk-Jan Evengroen (z) 2152 - Nathanael Spaan 2152 1 - 0
2 Jan Evengroen (w) 2060 - Paul Batenburg 2003 ½ - ½
3 Léon Jacobse (z) 1982 - Michael Fung 1951 0 - 1
4 Pim te Lintelo (w) 1863 - Paul Tromp 2016 0 - 1
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jeugdschaak
Veel training natuurlijk bij de jeugd met weer extra lessen van
Ad de Veld en Gerard van der Wouden. Daarnaast ook de
jeugdcompetitie. Die is weer tien ronden verder. Ruben Koe -
verden heeft inmiddels afgehaakt maar er is ook een nieuw 
gezicht, Jeremy Versluis. Hij moet echter eerst nog wat erva-
ring opdoen voor hij mee kan spelen. 
Op de eerste plaats nog steeds jeugdkampioen Nick. Hij ver-
speelde geen enkel puntje in deze tien partijen en staat dus dik
op kop. Eva heeft David van de tweede plaats verdrongen.
Alleen verliespartijen tegen Nick. David is nu nummer drie.
Luna moest veel verstek laten gaan en Gijs aast nog steeds op
zijn eerste punt. 
De stand na negentien ronden:

prt w r v score

1. Nick McPherson 15 14 0 1 478.0 

2. Eva Krabbendam 18 11 0 7 294.7

3. David Knoop 16 9 1 6 276.7

4. Luna Twigt 14 4 1 9 173.0

5. Gijs van Tilburg 12 0 0 12 73.3

Aan het eind van het jaar was er een snelschaakwedstrijd
onder leiding van gelegenheids  jeugdleider Ton van Smirren.
De winnaar was geen verrassing, jeugdkampioen Nick 
McPherson won alle vier zijn partijtjes. Voor ieder was er na af-
loop een fraaie prijs. 

ijsselspelers achter de borden bij tatasteel

Vanaf 11 januari vindt in Wijk aan Zee weer het Tata Steel Chess toernooi plaats. Dat betreft niet alleen de twee grootmees-
tergroepen (Masters en Challengers) maar ook diverse andere toernooien met in totaal meer dan 2000 amateurschakers.
Onder deze vele deelnemers ook een drietal spelers van De IJssel. Frank van de Pavoordt deed mee aan de weekend vier-
kampen, Aad van der Meer aan de weekvierkampen en Menno van Dijk aan de tienkamp. 

Frank werd tweede in weekendgroep 5 J met de volgende resultaten: 

vereniging rating score tpr 1 2 3 4
1 Alan Bakija Krimpen a/d IJssel 1764 3 2458 x 1 1 1
2 Frank vd Pavoordt De IJssel 1789 2 1774 0 x 1 1
3 Werner Kienhuis Geen 1614 ½ 1435 0 0 x ½
3 Nico Visssers HSC, Helmomd 1570 ½ 1449 0 0 ½ x

Ook voor Aad een tweede plaats in weekgroep 8H met de volgende resultaten:

vereniging rating score tpr 1 2 3 4
1 Mick Vaasen Espion, Amsterdam 1373 2 1478 x 0 1 1
2 Aad vd Meer De IJssel 1430 1½ 1334 1 x 0 ½
2 Ruud van Hoof Excelsior, Heemskerk 1340 1½ 1364 0 1 x ½
3 Gerard Snoeijs Eeuwig Schaak, Rucphen 1289 1 1256 0 ½ ½ x

Nog geen eindresultaat van Menno, de tienkampen waren op het moment van publiceren nog niet klaar met hun 
wedstrijden. (Aad)



Geboren ?
- Op 30 november 1939 in, toen nog, Moordrecht waar mijn ouders een vee-

houderijbedrijf hadden aan de rand van de Zuidplaspolder waar nu de Goudse
woonwijk Westergouwe wordt ontwikkeld. 

Voor welk beroep ben je opgeleid, en welk beroep oefende je uit ?
- Geen speciale beroepsopleiding, Rijks Hogere Landbouwschool in Dordrecht.

Na drie jaar melkbaarheidsonderzoek bij rundvee in dienst van de Provinciale
Melkcontrole Dienst vanaf 1965-1996 bij het Ministerie van Landbouw en TNO
werkzaam als documentalist/hoofd databank bij de registratie van lopend on-
derzoek op het gebied van Landbouw en Natuur. 

Van wie heb je schaken geleerd ? Hoe oud was je ?
- Van mijn vader. Hij was een schaakliefhebber en ook mijn drie broers schaak-

ten. Hoe oud ik was weet ik niet meer. Vast niet voor mijn 10e jaar.
Wat is je beste karaktereigenschap, en slechtste ?
- Weet ik niet, moeten anderen maar beoordelen. 
De beste film die je hebt gezien ?
- Zou ik niet kunnen zeggen. Ik hou van actie en spanning zoals James Bond-

films en de tv-serie ‘The Killings’.  Daarnaast vind ik films met goede humor
ook wel leuk, Mr Bean bijvoorbeeld. 

Favoriete acteur en actrice ?
- Niet speciaal.
Wat is je favoriete schrijver ?
- Mijn voorkeur voor boeken komt overeen met die voor films. Dat betekent schrijvers als Robert Ludlum, Stieg Larson,

Saskia Noort, Frederick Forsyth, John Grisham. Maar er staan ook boeken van Geert Mak en Herman Koch in mijn  
boekenkast.

Wat is je favoriete kunstenaar ?
- Geen. Wij wisselen via de Kunstuitleen regelmatig van schilderijen en daarbij valt de keus veelal steeds op abstracte

schilderijen.  
Wie is je favoriete schaker aller tijden ?
- Qua stijl Euwe, waar ik mee opgegroeid ben, maar die is later wat verdrongen door Fischer.  
Voor welk tv-programma blijf je thuis ?
- Het moet wel iets heel bijzonders zijn wil dat het geval zijn. 
Besteed je tijd aan schaakstudie, bestudeer je eigen gespeelde partijen ?
- Nauwelijks meer. Omdat het brein wat begint terug te lopen is het meer van, hoe was het ook al weer? Ik zet al door mij

gespeelde partijen in een database en zie dan, omdat ik daarbij de computer laat meelopen, de gemiste kansen en ge-
maakte fouten. Maar gezien het huidige functioneren van het brein neemt de kans op herhaling desondanks toe. 

Wat is je favoriete schaakboek ?
- Bij mij geldt meer wat waren je favoriete schaakboeken en dat zijn Oordeel en Plan van Max Euwe, Meester tegen ama-

teur en Amateur wordt meester van Max Euwe/Water Meiden. Dat betreft dan boeken over schaaktechniek. Daarnaast
qua schaakgeschiedenis Het loopt ongenadiglijk mat van Hans Scholten of qua proza De Koning van Hein Donner. Dan
zijn er nog Het schaakspel in Nederland door Klopper over borden en stukken en het fotoboek Passion van 
Catherine Jaeg.

Ajax of Feijenoord ?
- Ajax in tegenstelling tot mijn eega Tini, voor wie Feijenoord favoriet is.  
Op welke partij stem je ?
- Tot nu toe nog steeds op de VVD.
Naar welke muziek luister je het liefst ?
- Ik heb een voorkeur voor soft jazz
Welke sport beoefen je naast schaken ?
- Geen enkele meer. 
Welke hobby’s  beoefen je in je vrije tijd ?
- Als gepensioneerde heb ik alleen maar vrije tijd. Schaken in doen, woord en geschrift is mijn grootste hobby. Daarnaast

in bescheiden mate computergames, krantenpuzzels, lezen.
Welke krant lees je serieus ?
- Het Algemeen Dagbad.
Op welke leeftijd speelde je je eerste serieuze partij ?
- Dat was voor het schoolschaakteam van de Hogere Landbouwschool in 1958.
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Wat is je beste toernooiresultaat dat je ooit hebt geboekt ?
- In de jaren 1976-1978 speelde ik mee bij de PK van de RSB. Toen nog onderverdeeld in klassen. Na eerste plaatsen in

een 2e en 1e klasse werd ik nummer laatst in de promotieklasse. Een mooie herinnering is ook een remise in een simul-
taan tegen Nigel Short in 1988 (zie hieronder).

Ben je gelovig c.q. bijgelovig ?
- Van huis uit ben ik Nederlans-Hervormd, maar ik denk niet dat je mij onder de gelovigen moet schikken, trouwens ook

niet onder de bijgelovigen.
Wat is je favoriete vakantieland ?
- Dat was Spanje, met name het eiland Menorca waar wij jaren achtereen tot de vaste bezoekers behoorden. 
Wat eet je het liefst ?
- Ik heb een voorkeur voor vis- en schelpdiergerechten. 
Wat drink je het liefst ?
- Dat hangt af van het tijdstip van de dag. Overdag veelal koffie, thee of water en bij het eten soms een glas wijn. 

’s Avonds wisselend een biertje, jonge klare, whiskey of cognac. 
Je kent onze club al een poosje, wat mis je nog op de club ?
- Meer damesleden zou de sfeer ten goede komen, lijkt me. Daarnaast meer schakers/sters uit Moordrecht. Dat verstevigt

de basis voor het bestaan van een Moordrechtse schaakvereniging. 
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Wit : Nigel Short
Zwart : Aad van den Berg
Simultaan Messemaker, 03.05.1988

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Pf6 5.Pc3 e5 6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6
8.Pa3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.Pd5 f5
11.Ld3 Le6 12.0–0 Lg7 13.c4 bxc4
14.Pxc4 Lxd5? 15.exd5 Pd4 16.Da4+
Ke7 17.Pa5 Db6 18.Tac1 Thc8

De beste papieren  voor de Engels-
man hier, maar in plaats van 19.Pc6+
speelt hij 19.b4 en is de partij weer in
evenwicht. 19... e4 20.Lc4 Le5 21.Pb3
Pxb3 22.Lxb3 Tc7 23.Txc7+ Dxc7
24.Dc6 Da7 25.Kh1 f4? 26.Lc4 (Lc2)
Ld4 27.f3 e3 28.Td1 Le5 29.a4? a5
30.b5 Tb8 31.Le2 Db6 32.Kg1 Dd8
33.Tc1 Ld4 34.Dc7+? (Dc2) Dxc7
35.Txc7+ Kf6 36.Kf1 h5 en remise
aanbod aangenomen (½–½).

De slotstelling:

een mooi resultaat uit het verleden

In 1988 vierde de Goudse schaakver-
eniging Messemaker 1848 het 140
jarig bestaan. Een van de activiteiten
ter gelegenheid hiervan was op 3 mei
1988 een simultaanwedstrijd tegen de

Engelse grootmeester Nigel Short.
Toen 22 jaar oud en kampioen van
Groot-Brittannië en gedeeld winnaar
van Hoogovens 1987. Hieronder de si-
multaanpartij tegen de Engelse groot-

meester, die hier lang niet in alle ge-
vallen optimaal profiteert van de gebo-
den kansen.


