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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal : gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-84631240 

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

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

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

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

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

of 06-38221132
e-mail: mcduine@ziggo.nl

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : zie voorzitter

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

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

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

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

Website : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

veel schaakplezier voor knsb-team

schaakverenigingen in de regio 
gouda e.o. in de jaren 1931 - 2018

de ijssel 1 nummer laatst in 
hoofdklasse rsb

met een vleugje nostalgie...

de ijssel V1 niet meer dan 
vijftig procent

toch weer tweede klasse voor 
de ijssel 2?

de ijssel V2 goed op dreef na 
moeizame start

jeugdschaak

strijd om zilveren dame halfweg

weinig verschuivingen in stand 
clubcompetitie

de coronamaatregelen en het pro-
gramma van de ijssel

uit de media
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Bij de voorplaat:

De toekomst van de clubavond?



IJsselschaak 126 is een bijzonder
nummer het doet verslag van een 
periode waaraan door de coronamaat-
regelen een abrupt einde kwam. Daar-
door werd ook dit derde nummer, en
niet het vierde, het laatste nummer van
dit seizoen. Geen clubavonden en
wedstrijden betekent ook (te) weinig
kopij. 
In dit nummer veel historie. De eind -
redacteur verdiepte zich in de geschie-
denis van de schaakverenigingen in
Gouda en omstreken. Die gaat terug
naar 1847. Dat betrof dan natuurlijk
het Goudse Messemaker, de club die
dit jaartal ook in zijn clubnaam heeft
opgenomen. Maar ook in Waddinx-
veen werd er al voor 1900 in clubver-
band geschaakt. Het duurde tot de
jaren ’30, toen de RSB werd opgericht,
tot er ook in de omliggende dorpen
schaakclubs ontstonden. In het artikel
het wel en wee van die clubs in de
RSB-competitie. 
In zijn rubriek ‘met een vleugje nostal-
gie’ gaat Mick van den Berg terug naar
de jaren ’90 toen het niet-roken op de
agenda verscheen met, zoals Panc
Vink meldde in zijn herinneringen in
De IJssel 50 jaar, voor- en tegenstan-
ders als Ko Scheepers en Wim van
Vuuren (IJsselschaak 12: ‘Waar rook
is, is van Vuuren’).
Dan is er de historische ranglijst met
deelname van leden aan teamwedstrij-
den voor De IJssel. Nu ook een team
aan de landelijke KNSB-competitie
meedeed, is het niet meer beperkt tot

de RSB-competitie en betreft het de
deelname aan alle teamwedstrijden.
Om die reden zijn nu ook de beker-
wedstrijden met terugwerkende kracht
hierin opgenomen. 
De RSB-competitie haalde het einde
niet en eindigde bij de achttallen met
nog één wedstrijd voor De IJssel 1 en
nog twee voor De IJssel 2 op het pro-
gramma. De concurrentie bleek voor
de vorig seizoen gepromoveerde
teams te sterk. Opvallende sterktever-
schillen in de diverse klassen bedier-
ven voor menigeen het spelplezier.
Omdat de competitie niet is uit -
gespeeld is de planning dat volgend
seizoen opnieuw wordt gestart met de-
zelfde competitie-indeling.  Het bestuur
heeft inmiddels verzocht om herin -
deling van de competitie dan wel vrij-
willige degradatie van beide teams. Bij
de viertallen strandde De IJssel V1
halverwege de competitie en klom De
IJssel V2 naar de derde plaats met
kansen op nog beter. De verslagen
melden de laatste wapenfeiten.
Ook de KNSB-competitie eindigde
voortijdig. Met een tweede plaats na
een ruime zege in het Nationaal
Schaakgebouw en een verdienstelijk
gelijkspel tegen de koploper werd de
competitie afgesloten. In die laatste
wedstrijd een hoofdrol voor iemand die
normaliter veel nullen incasseert, aldus
het verslag.
Ook het toernooi om de Zilveren Dame
zal niet kunnen worden uitgespeeld.
Dat is jammer want halverwege waren

er nog veel kanshebbers volgens het
verslag van de tweede en derde
ronde. Een ander toernooi, de 25e edi-
tie van het PANC VINK Zuidplas Top
12 toernooi, moest worden afgelast.
De deelnemerslijst, waaronder een
kroongroep met oud-winnaars, was
vrijwel compleet. 
De clubcompetitie en de KO-beker-
competitie zullen eveneens niet kun-
nen worden uitgespeeld. Dus ook hier
geen winnaars. Uit de verslagen blijkt
dat er nog meerdere kanshebbers
waren. Jammer derhalve dat er geen
vervolg meer komt.  Bij het jeugd-
schaak evenmin een winnaar. Wel
weer een deelneemster aan de pk van
de RSB en dat is lang geleden. 
In de rubriek uit de media aandacht
voor nieuws over het TataSteeltoer-
nooi, voorbeschouwingen en verloop
van het afgebroken kandidatentoer-
nooi, het wk bij de vrouwen, de tv-pre-
mière van de film Pawn Sacrifice en
het door Carlsen georganiseerde on-
line elite toernooi. 
Voorts in dit nummer nog een restje
TataSteel prestaties, een zegevierend
IJssellid bij het WSV-toernooi en de
verhuizing van Hans Lodeweges. 
De redactie wenst u veel leesplezier
met de inhoud van deze editie, zwart-
wit op papier of in kleur via de website.
De verschijning van volgende editie is
gepland in november. De tijd zal het
leren of dit werkelijk mogelijk is. Bijdra-
gen daarvoor zijn in ieder geval van
harte welkom.
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van de redactie

van de voorzitter

“Alles moet doorgaan” 

‘Wat dit jaar wel zal plaatsvinden is het
25e Vink Top 12-Toernooi. Gewoon in
de Zespunt.
Allemaal een mooi 2e seizoenshelft
gewenst, Frank.’

Met deze kop en slotzin uit mijn laatste
schrijven in IJsselschaak 125 kon ik
niet bevroeden wat ons te wachten
stond. De straten zijn stil, restaurants,
cafés en andere uitgaansgelegenheden
gesloten. Ook het verenigingsleven is

tot stilstand gekomen. Ons dagelijks
leven is danig overhoop gegooid toch
moeten we leren omgaan met deze
nieuwe werkelijkheid.
Ook bij ons schaakcluppie zijn na 
9 maart alle competities stilgelegd en
kunnen we elkaar niet zien of spreken
op onze zo vertrouwde clubavond. Ge-
lukkig lijkt het nu allemaal een beetje de
goede kant op te gaan, we blijven de
overheidsmaatregelen op de voet vol-
gen. Graag wil ik iedereen die inmid-
dels  persoonlijk door het virus getroffen
is beterschap en sterkte toewensen.

Beste schakers we moeten nog even
volhouden. Het belangrijkste is blijf ge-
zond. Ik kijk er naar uit jullie weer op
onze clubavond te mogen begroeten !!
Verder heeft Aad van de Meer aange-
geven zijn functie als penningmeester
neer te leggen, wij zijn dus opzoek naar
een nieuwe penningmeester. Tevens is
de functie van jeugdleider ook nog va-
cant. Mocht u iemand weten of denkt u
er zelf over ? Spreek mij aan of stuur
een berichtje.
Hopelijk tot snel achter de 64 velden.
(FrankvdP)



Deelnemen aan een competitie met te-
genstanders van ongeveer gelijke
sterkte is plezieriger dan veelvuldig ge-
confronteerd te worden met kat en
muis ontmoetingen. Bij het KNSB team
van De IJssel is dat eerste het geval.
Daarnaast was het team ook succes-
vol met een tweede plaats in de com-
petitiestand na het afbreken van de
competitie na de vijfde ronde. Hieron-
der het wel en wee uit ronde vier en
vijf.

ruime overwinning tegen DD 4
Er moest het nodige geregeld worden
door de teamcaptain om een team
voor deze wedstrijd op 1 februari ach-
ter de borden te krijgen. Twee spelers
waren verhinderd en ook kon er geen
beroep meer gedaan worden op Hans
Lodeweges. Extern wedstrijdleider
Rien Duine en Ton van Smirren kon-
den als vervangers aantreden. Eerste
probleem opgelost, echter niemand
was bereid naar Den Haag te rijden
want parkeren daar is een lastige
zaak. Gelukkig heeft meneer de voor-
zitter een busje voor zes personen en
met één van de jeugdspelers in de
laadbak kon met zeven personen naar
Den Haag worden afgereisd. Nummer
acht (Menno) kwam met de trein. En-
kele dagen voor vertrek constateerden
we ook nog dat de Utrechtse baan
vanaf Prins Clausplein volledig afge-
sloten zou zijn, dat betekende via Rot-
terdam, Delft, Voorburg, Rijswijk
ergens Den Haag Zuid in naar de van
Speijkstraat. Aldaar zou in “het  Natio-
naal Schaakgebouw”, een historische
omgeving (de speelzalen staan vol

met vitrines met spelen en klokken en
diverse andere attributen uit een rijk
schaakverleden), de wedstrijd plaats-
vinden. Zoals de naam al aangeeft is

Het Nationaal Schaakgebouw (NSG)
van oudsher nauw verbonden met de
schaaksport, in het bijzonder met het
Koninklijk Schaakgenootschap Dis-
cendo Discimus (DD). De vereniging
"Het Nationaal Schaakgebouw" heeft
eigen leden en een zelfstandig be-
stuur, dat nauw samenwerkt met dat
van DD. Het NSG vierde in 2001 zijn
75-jarig bestaan. Vanaf de oprichting
tot en met 1944 was hier het kantoor
gevestigd van de Wereldschaakbond
(FIDE). In het verleden bood het NSG
ook nog domicilie aan andere schaak-
verenigingen. 
Omdat er files en parkeer problemen
verwacht werden besloten we eerder
te vertrekken, Frank vertrok om 10.45
uur richting Gouda om daar Wouter op
te halen, door naar Moordrecht waar
de anderen gelukkig op tijd aanwezig
waren zo konden we om 11.45 uur
naar Den Haag afreizen. Richting Rot-
terdam kregen we de eerste opstop-
ping deze viel gelukkig mee en konden
we snel door over de A13 langs Delft
richting Den Haag hier begon de el-
lende, de toevoerwegen richting Den
Haag centrum stonden vol en vast.
Rustig blijven af en toe een parallel
baan pakken waardoor we weer en-
kele minuutjes tijd wonnen waardoor
we uiteindelijk 13.05 uur bij de bestem-
ming aankwamen. Geen tijd om op
adem te komen want arbiter Arthur
Schuring staat bekend als ‘streng’ en
de klokken liepen dus allemaal aan De
IJssel kant, zelfs bij Menno die moest
wachten tot we compleet waren.

De wedstrijd was nog geen uur aan de
gang toen Wim zijn jeugdige tegen-
stander al had verslagen en dus rustig
van alle overige wedstrijden kon gaan
genieten (0–1). Ook de tegenstander
van Menno maakte in de opening een
cruciale fout en kon snel opgeven 
(0–2). Voor Ton die met de zwarte
stukken op het 8e bord Judie verving
werd de opening fataal. Een foutje in
de opening overleefde hij niet (1–2).
Voor Frank aan het topbord opnieuw
een vervelende middag. Hij gebruikte
veel tijd in de opening en kwam best
goed te staan maar na een ongeluk-
kige zet in combinatie met een
schaakje stortte de stelling in. Toch

kwam hij terug in de stelling maar door
weer een penning (niet gezien) ging er
zelfs een stuk van het bord, waarna hij
direct gedesillusioneerd opgaf (2-2).
Neal kwam niet erg gelukkig uit de
opening, maar kon, omdat hij het ver-
mogen heeft om snel te blijven spelen,
zijn tegenstander daarmee onder druk
te houden. In het dame + toren eind-
spel  dat op het bord kwam greep hij
het initiatief en met een fraaie ma-
noeuvre wist hij de koning midden op
het bord in problemen te brengen wat
resulteerde in dameverlies en opgave
(2-3). Succes ook bij de andere jeugd-
speler, Wouter, met een mooi eindspel
dat hij fraai naar winst voerde (2–4).
Bij Crelis een prima partij. in het mid-
denspel wist hij zijn voordeel (drie
lichte stukken tegen twee toren) uit te
bouwen, toch ging hij voor een remise
om daarmee de overwinning veilig te
stellen (2½-4½). Alleen Rien (invaller
voor Gerard) was nu nog actief achter
het bord. Hij had de hele partij onder
druk gestaan. Ook hier een eindspel,
dubbel toren met een plus pion voor
zijn tegen stander. Toch greep Rien
zijn kans toen hij beide toren op de
tweede rij kon spelen en remise door
eeuwig schaak niet te voorkomen leek.
Zijn tegenstander greep echter totaal
mis en gaf een toren weg. Er werd nog
wel even geprobeerd de vrijpion naar
de overkant te krijgen maar dat zat er
niet in (2½ - 5½).
Een middag met veel openingsfouten
en blunders en toch zat het team om
16.15 uur weer in de bus inclusief de
punten. Met een prima derde plek doet
De IJssel leuk mee. 
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veel schaakplezier voor knsb-team

Het Nationaal Schaakgebouw.

Tevreden gezichten.



knap gelijkspel tegen koploper
overschie met een hoofdrol voor
ton van smirren
In de 5e ronde van de landelijke com-
petitie moest De IJssel thuis in de ver-
trouwde  ‘’Zespunt’’ tegen koploper
Overschie dat nog op honderd procent
stond. Achter de borden dezelfde acht
spelers als tegen DD Den Haag, wel
waren er enkele tactische omzettingen
gedaan. 
Gerard had vanuit de opening een ac-
tieve stelling. Juist toen hij de aanval
moet ondersteunen met een pionoffer
besloot hij tot een terugtocht van de
dame naar de onderste rij met een re-
miseaanbod. dat zijn tegenstander
graag aannam. Ook bij Frank een
snelle remise, vanuit de opening stond
hij lang onderdruk de rokade uitstellen
was een goed besluit dat zijn tegen-
stander dwong tot een positionele op-
lossingen. In het vervolg werden veel
stukken geruild en bleef er een dubbel
toren eindspel over dat totaal gelijk
stond, 1–1. Voor Menno deze keer
geen score. Een fraai gambiet zorgde
voor veel denkwerk bij zijn tegenstan-
der. Toen hij echter wat later een ma-
noeuvre overzag waarbij hij zijn dame
moest ruilen, kwam hij in een slecht
eindspel terecht. In het vervolg verloor
hij nog een pion waardoor verder spe-
len geen optie meer was, 1–2. Bij
Wim, tegen een jeugdige tegenstan-
der, werd de partij eveneens zeer ac-
tief door wit opgezet en met

tegengestelde rokade waren de be-
doelingen duidelijk. De witte pionnen
vlogen naar voren om de koningsstel-
ling aan te tasten. Toen Wim op enig
moment de juiste verdediging miste
was zijn jeugdige tegenstander er als
de kippen bij om hem te vloeren,1–3. 
Met deze tussenstand was het eens
kijken bij de overgebleven vier borden.
Crelis, die ditmaal het eerste bord be-
zette, stond zwaar onderdruk en twee
pionnen achter. De onderste drie bor-
den moesten het dus doen. Zowel
Neal als Wouter stonden kansrijk,
maar een foutje is zo gemaakt. En op
het staartbord had Ton een eindspel
dat bijzonder remiseachtig leek.
De stelling bij Crelis bleek niet langer
te houden. Verlies van een kwaliteit
kon hij nog wel pareren,  maar daarbij
overzag hij dat er een paard op de on-
derste rij verloren zou gaan, 1–4. Wou-
ter wikkelde vervolgens bijzonder fraai
af van een ingewikkeld middenspel
(waarbij hij een stuk won) naar een
eindspel dat zijn tegenstander terecht
opgaf, 2–4. Neal moest de hele partij
nauwkeurig spelen omdat zijn tegen-
standster alsmaar valkuilen in de stel-
ling probeerde te vlechten. Toen hij
met de dame de stelling kon binnen-
dringen maakte hij met mooie tempo-
zetten duidelijk dat hij de stelling
begreep en rondde de partij vakkundig
af, 3-4. Aan Ton de zware taak zijn
partij te winnen, in het paardeneind-
spel dat ontstond raakte zijn tegen-

stander een belangrijke pion op b6
kwijt waardoor er toch winstkansen
kwamen. Veel heen en weer geschuif
zorgde er uiteindelijk voor dat hij zijn
tegenstander tot overgave dwong. 
Na afloop werd ontdekt dat het ook an-
ders had kunnen aflopen indien zijn te-
genstander had opgemerkt dat
dezelfde stelling voor de derde maal
op het bord kwam en hij derhalve re-
mise had kunnen claimen. 

Stelling na zet 50 van zwart :
51.Kc3 Kg6 52.Pe2 Pe6 53.Pd4
[53.Pf4+ Kf5 54.Pxe6 Kxe6 55.Kd4
en wit wint] 53...Pc7 (tweede maal
zelfde stelling) 54.Pb3 Pe6 55.Pd4
Pc7 (3e maal zelfde stelling, remise,
herhaling van zetten!) 56.c6 Kf6
57.Kb3 Kg6 58.Pe2 Kh6 59.Kc3 Pe6
60.Pf4 (1–0)
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DD 4 1464 - De IJssel 1592 2½ - 5½

1 Adri Voermans 1678 - Frank vd Pavoordt 1824 1 - 0
2 Jinan Shin 1654 - Rien Duine 1596 0 - 1
3 Hans Smallenbroek 1546 - Crelis Molenaar 1738 ½ - ½
4 Gerrit Horst 1548 - Menno van Dijk 1592 0 - 1
5 Hayun Shin 1600 - Wim Mulder 1686 0 - 1
6 Auke de Vries 1428 - Neal Twigt 1548 0 - 1
7 Theo van Vorselen 1390 - Wouter Schmahl 1587 0 - 1
8 Roan Brady 868 - Ton van Smirren 1162 1 - 0

De IJssel 1606 - Overschie 2 1651 4 - 4

1 Crelis Molenaar 1738 - Daniël Gavrilov 1897 0 - 1
2 Gerard vd Wouden 1702 - Hans Doornheim 1774 ½ - ½
3 Frank vd Pavoordt 1824 - Gijs van Dongen 1847 ½ - ½
4 Menno van Dijk 1592 - Cor van Lennep 1579 0 - 1
5 Wim Mulder 1686 - Jesse van Dongen 1645 0 - 1
6 Neal Twigt 1548 - Michelle de Liefde 1542 1 - 0
7 Wouter Schmahl 1587 - Ruud Gorseman 1436 1 - 0
8 Ton van Smirren 1162 - Martin Schüter 1489 1 - 0



eindstand klasse 6E

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Overschie 2 1670 9 25½ x 4 4½ . 6 4½ . 6½
2 De IJssel 1 1611 7 21 4 x 2½ . . 4½ 5½ 4½
3 CSV 2 1632 6 24 3½ 5½ x 3 . . 5½ 6½
4 Zukertort Amstelveen 3 1599 6 21 . . 5 x 3 3½ 4½ 5
5 Leiderdorp 3 1489 5 17½ 2 . . 5 x 1½ 4 5
6 Krimpen a/d IJssel 4 1552 4 18 3½ 3½ . 4½ 6½ x . .
7 DD 4 1464 1 12½ . 2½ 2½ 3½ 4 . x .
8 Spijkenisse 3 1440 0 12½ 1½ 3½ 1½ 3 3 . . x

persoonlijke resultaten

ap sc brd rtg tpr
Wouter Schmahl 5 4 7.0 1587 1706
Neal Twigt 4 3 6.0 1548 1720
Menno van Dijk 5  3 4.8 1612 1540
Gerard vd Wouden 4 2½ 2.0 1702 1883
Crelis Molenaar 5 2 2,6 1738 1620
Frank vd Pavoordt 5 2 2.2 1824 1584
Wim Mulder 5 1½ 4.8 1686 1402
Rien Duine 1 1 2.0 1596 2054
Judie van Eck 2 1 8.0 1134 1171
Ton van Smirren 3 1 8.0 1162 1179
Hans Lodeweges 1 0 1.0 1870 1364

De zesde en zevende ronde werden vanwege de coronamaatregelen niet meer gespeeld. Ook is er geen sprake van 
promotie of degradatie van teams. (FrankvdP/Aad)
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Op 17 november 1931 werd de RSB
opgericht. De eerste competitie,
1932/33,  telde 23 verenigingen met
52 teams en voorts 1 team in de lan-
delijke competitie. Hierbij één vereni-
ging uit de regio Gouda en omstreken.
Dat werden er later meer. Nieuwe ver-
enigen werden opgericht en verdwe-
nen ook weer. Hieronder een terugblik
op de periode tot 2018, het jaar waarin
de regionale competities werden ge-
scheiden van de landelijke competitie
en de kampioenen dus niet meer kon-
den promoveren. Verenigingen kunnen
nu rechtstreeks teams aanmelden voor
deelname aan de landelijke competitie. 

Reeds lang voor 1931, het oprichting
van de RSB, werd er in Gouda ge-
schaakt. Al in 1847 werd hier een ver-
eniging 'Vriendentrouw' opgericht. Het
was eigenlijk meer onderdeel van een
gezellige sociëteit waar werd ge-
schaakt, gedamd en gekaart. In 1860
wilden de schakers het serieuzer aan-
pakken. Ze begonnen voor zichzelf,
scherpten de naam aan tot 'Oefening
en Beleid' en de clubavonden werden
(waarschijnlijk) bij de familie Messe-
maker thuis gehouden. Het werd voor
sommigen allemaal wat te serieus en
het aantal leden liep in die jaren alar-
merend terug. Na een ledenwerfactie
werd in 1870 een doorstart gemaakt,
weer met een nieuwe naam: 'Schaak-
en Damgezelschap Palemédes'. In de
ledenvergadering van 21 juni 1886 is
als eerbetoon aan de oprichter en
beste schaker van de vereniging de

naam veranderd in 'Messemaker'.
Deze was kort daarvoor 65 jaar gewor-
den. Op 10 september 1912 werd  dit
Schaakclub Messemaker. Pas in 1993
is '1847' aan de naam toegevoegd.
'Om de rijke historie van de club te be-
nadrukken.’ 
Messemaker speelt met het eerste
team vanaf de oprichting van de RSB
mee in de competitie. Aanvankelijk met
twee of drie teams en begin jaren ’60
met vier teams. Daarnaast spelen er in
die jaren ook een aantal teams mee in
de Goudsche Schaakkring (*). Vanaf
1993 klimt de deelname naar vijf en
zelfs zes teams. Vervolgens na 2001
een licht dalende tendens tot  drie
teams in 2017. 
Vanaf 1936 tot 1994 speelt het eerste
team vrijwel steeds in de hoofd-
klasse/promotieklasse met in 1954 een
twee jarig uitstapje naar de landelijke
KNSB competitie. In 1994 haalt het
team opnieuw de KNSB en blijft het
tweede team meedoen in de 1e klasse
RSB af en toe in gezelschap van het
derde team en in 2004 haalt het
tweede team de promotieklasse en
een jaar later als RSB kampioen even-
eens de landelijke competitie. In 2011
komt daaraan een einde en speelt het
tot 2016 weer in de promotieklasse en
promoveert vervolgens opnieuw naar
de landelijke competitie. 
Vanaf 1935 is ook een tweede vereni-
ging uit Gouda bekend, de Arbeiders
Schaak Club Gouda (ASC). Zij spelen
tot 1950 met een of twee teams mee in
de RSB competitie en daarnaast ook
in de Goudse Schaakkring. In 1951
eindigt het bestaan en wordt de vereni-
ging opgeslokt door Messemaker. De
qua prestaties topjaren zijn 1940 en
1941 als zij meespelen in de 1e
klasse. 
In de Goudsche Courant wordt even-
eens (alleen in 1935) melding gemaakt
van de Christelijke Schaakclub en de
in 1937 opgerichte Rooms-Katholieke
schaakvereniging De Onverwachte Zet
(DOZ), in 1945 omgedoopt tot DONK,
en voorts vanaf  1939  de vereniging
Het Witte Paard. In september 1941
meldt de Goudse Courant dat deze
vereniging is opgegaan in ASC Gouda.
Maar in een latere editie wordt melding
gemaakt van een doorstart en ook
begin 1942 worden nog competitie uit-
slagen gemeld. Daarna ontbreekt elke
info over het voortbestaan. In de jaren
1950 tot 1952 komt ook de Goudse

Toren voor bij de uitslagen en eind-
standen. Het bestaan van DONK ein-
digt in 1953 als ook zij zich aansluiten
bij Messemaker.  
De hierboven genoemde verenigingen
zijn met name actief in de Goudsche
Schaakkring. Het Witte Paard speelt
net voor het uitbreken van de oorlog in
1940 ook nog een jaar mee in de RSB
en na de oorlog behoren DONK en de
Goudse Toren eveneens enkele jaren
tot de deelnemers van respectievelijk
de 3e en 2e klasse van de RSB. 
Veel later, in 1975, wordt in de nieuwe
woonwijk Bloemendaal de vereniging
Gouda Bloemendaal opgericht die met
één of twee team(s) van de partij is in
de 3e en 4e klasse van de RSB. In
1992 eindigt het bestaan.  
Anno 2018 is Messemaker 1847 nog
de enige actieve schaakvereniging in
Gouda. 
In Waddinxveen bestond van 1884 tot
1894 de Schaak- en Damclub Wad-
dinxveen. Daarna wordt er pas vanaf
1935 weer in clubverband geschaakt
bij Waddinxveen, later omgedoopt tot
de Waddinxveense schaakvereniging
(WSV). 
Tot 1947 speelt de vereniging mee in
de competitie van de Goudsche
Schaakkring. In 1947 is het eerste op-
treden in de RSB. De deelname blijft
tot 1955 beperkt tot een en soms twee
teams in de 2e klasse of lager.
Daarna behoort WSV tot de clubs die
zich aansluiten bij de NRSB (**) en
pas in 1966 keren zij terug naar de
RSB. Vanaf begin 70-er jaren schom-
melt de deelname rond drie of vier
teams en af en toe twee. In de eerste
helft van de 70-er jaren speelt ook
WSV mee in de top van de RSB en
haalt in 1974 eveneens de promotie-
klasse. Daarna gaat het minder en van
begin jaren tachtig tot eind jaren ne-
gentig wordt de 1e klasse maar enkele
keren gehaald. In 1991 en 1992 zakt
de club zelfs naar de 3e klasse. Vanaf
1998 gaat het echter weer beter en
wordt er continu in de 1e klasse ge-
speeld met zelfs in 2007 een uitschie-
ter naar de promotieklasse. Vanaf
1990 vrijwel een continue deelname
van vier teams of vijf teams. In 2013
komt daaraan een einde. Het eerste
team zakt naar de 2e  klasse en het
vierde team wordt opgeheven.
In Moordrecht is er van 1934 tot 1938
de Schaak- en Damvereniging Moor-
drecht die dan twee seizoenen met
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schaakverenigingen in de regio gouda en omstreken

en hun deelname aan de rsb-competitie 1931 - 2018

Café ‘Het Schaakbord’, begin jaren ‘30 het
dominilie van Messemaker.



een team meespeelt in de 3e en 4e
klasse. Twaalf jaar later, in 1950, is er
opnieuw een schaakvereniging Moor-
drecht waarvan het bestaan in 1957
eindigt. Het optreden in clubverband
hiervan blijft beperkt tot deelname aan
de Goudsche Schaakkring. 
In 1963 wordt schaakvereniging De
IJssel opgericht. De deelname van De
IJssel blijft lange tijd bescheiden, maar
met vier teams rond de eeuwwisseling
en de jaren er na steeds drie slaat de
vereniging geen slecht figuur. De 1e
klasse, die in 1992 na drie jaar werd
verlaten, is dan weer heroverd en bij
het ingaan van het 40e levensjaar
werd voor het eerst de promotieklasse
gehaald. Na drie jaar komt daaraan
weer een einde en blijft het bij de 1e
klasse met af en toe een negatieve uit-
schieter naar de 2e klasse. In 2014
wordt het derde team opgeheven en
vervangen door een tweede team in
de viertallencompetitie waarin het
sinds de start van die competitie in
2007 steeds al met een team verte-
genwoordigd was. 
Ook in Reeuwijk wordt er al voor de
oorlog in clubverband geschaakt. De
Goudsche Courant meldt op 2-10-
1936 de oprichting van schaakclub
Reeuwijk. Na 1938 echter geen enkel
bericht meer. Pas in 1960 verrijst een
nieuwe schaakvereniging Reeuwijk die
ruim 40 jaar bestaat. In 2001 wordt de
vereniging bij gebrek aan belangstel-
ling opgeheven.  
Reeuwijk, dat in 1962 met twee teams
aan de RSB competitie gaat deelne-
men, ontwikkelt zich in de jaren 80, in-
middels met drie of vier teams in de
competitie,  tot een ernstige concurrent
van het Goudse Messemaker en is
van 1984 tot 1988 zelfs de grootste in
deelnemersaantal. Van 1985 tot 1988
doet de club mee in de promotieklasse
maar zakt daarna snel terug naar de
2e klasse en de animo voor de Reeu-
wijkse club neemt snel af. In 2001
wordt de vereniging opgeheven.
In Nieuwerkerk a/d IJssel bestaat
eind jaren ’40 de Nieuwerkerkse Dam-

en Schaakvereniging (NDSV). Zij spe-
len met één of twee teams mee in de
RSB competitie, niveau 2e klasse of
lager. Tot 1973 geen meldingen van
een nieuwe vereniging. In maart 1973
wordt dan Schaakvereniging Nieuwer-
kerk a/d IJssel opgericht. De eerste
tien jaar hebben zij twee teams in de
competitie, maar wellicht profijt trek-
kend van de in 1985 opgerichte nabu-
rige schoolschaakvereniging
“Bongerd”, later omgedoopt tot “Klim-
Op”, stijgt de belangstelling en in 1990
groeit de deelname eenmalig naar vijf
teams. De belangstelling blijft lange tijd
op peil en de kwaliteit groeit. Vanaf
1995 speelt het eerste team mee in de
top van de RSB. Na 2003 daalt de be-
langstelling en na 2013 spelen zijn nog
maar met twee teams mee.
In Moerkapelle is er tot 1976 geen
schaakvereniging bekend. In dat jaar
wordt Moerkapelle opgericht. Al na en-
kele jaren spelen zij met drie teams in
de competitie en na tien jaar, in 1988,
behoort het eerste team tot de top van
de RSB. In 1999 promoveren zij naar
de landelijke competitie en behouden
die positie tot 2011. Daarmee behoren
zij met Messemaker 1847 tot de suc-
cesvolste verenigingen in de Goudse
regio. Daarna moeten zij terrein  prijs-
geven. Het derde team wordt opgehe-
ven en het eerste team keert voor een
seizoen terug in de RSB competitie.
Twee jaar later opnieuw en degradeert
dan zelfs voor een seizoen naar de 1e
klasse.
In Zevenhuizen is kortdurend, van
1976 tot 1983 de vereniging Zevenhui-
zen met een team present in de RSB.
Hoger dan de 3e klasse komen zij niet
en na 1983 sluiten zij zich aan bij
Moerkapelle. 

* In 1935 wordt de Goudsche
Schaakkring opgericht. Het tijd-
schrift van de KNSB (maart 1938):  
‘Ter voorkoming van overbodige,
lastige en dure reizen, is in 1937
de reeds eenigen jaren bestaande
Goudsche Schaakkring als zelf-

standig werkend onderdeel in den
R.S.B. opgenomen. De Kring richt
zijn eigen competitie in voor clubs
uit Gouda en omliggende plaatsen
en organiseert ook andere wedstrij-
den, bijv. die om jet persoonlijk
kampioenschap. Er bestaat recht
van promotie naar de competitie
van den R.S.B. punt voor een tien-
tal dat tweemaal achtereen het
kampioenschap van den G.S. weet
te behalen. Voorlopig dient de G.S.
voornamelijk tot het beperken der
reiskosten voor competitiewedstrij-
den, maar wij zien in hem toch ook
de kern, die in de toekomst uit zal
groeien tot een zelfstandigen
Goudsche Schaakbond.’
Tot de deelnemers behoorden
naast verenigingen uit Gouda ook
verenigingen uit de omgeving. Dat
betrof  Moordrecht, Oudewater
(Kijk Uit) en Waddinxveen. 

** Vanaf 1955 tot begin jaren '70 be-
stond naast de RSB de alternatieve
bond NRSB. Deze Nieuwe Rotter-
damse Schaakbond was op 10
september 1955 opgericht door ini-
tiatiefnemer Willem Christiaan
Goris, die ontevreden was over de
volgens hem peperdure KNSB.
Een aantal RSB-verenigingen is
toen overgegaan naar de NRSB -
die niet was aangesloten bij de
KNSB - en er werd een eigen com-
petitie georganiseerd. De scheu-
ring in de Rotterdamse
schaakwereld duurde langer dan
men zou hebben gedacht. Na de
dood van Goris in september 1968
begonnen echter steeds meer ver-
enigingen terug te keren naar de
RSB, totdat begin jaren '70 alle ver-
enigingen weer bij de RSB waren
aangesloten. Daarom neemt eind
jaren '60 en begin jaren '70 het
aantal verenigingen en teams in de
RSB-competitie weer sterk toe.

(Aad)
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jan evengroen winnaar in waddinxveen

won. Leen de Jong (1982, Messema-
ker 1847) werd met tweemaal winst
tweede en Symon Algera (2013, Voor-
schoten) en Rudolf Kat (1910, ASC Al-
phen a/d Rijn) deelden de derde plaats
met elk een halve punt. 
Succes was er eveneens voor Wim
Mulder. Hij werd nummer één in groep
vier. (Aad)

De 66e editie van het WSV Drie Ron-
den Toernooi op 29 februari  telde 54
deelnemers. Dat betekende 13 naar
sterkte ingedeelde groepen met voor
elke deelnemer driemaal een partij met
een uur bedenktijd per persoon. 
Winnaar in de eerste groep en der-
halve ook toernooiwinnaar werd Jan
Evengroen die alle drie zijn partijen Jan in actie tegen Symon Algera.



Weinig lauweren voor De IJssel 1 in de
hoofdklasse. Niet onverwacht gezien
de sterkteverhoudingen. Qua gemid-
delde rating was het team van De IJs-
sel verreweg de mindere, 1810 tegen
gemiddeld 1954. Daar kun je ook met
een goede inzet niet tegen op. Boven-
dien hadden de meeste tegenstanders
met hoog in de KNSB spelende teams
puike reserves achter de hand. Het
was ook dit jaar mogelijk om daar zo
nodig gebruik van te maken. In de be-
langrijke wedstrijd tegen Spijkenisse
bijvoorbeeld zette Charlois Europoort
eenmalig twee spelers uit het eerste
KNSB team (nummer 1 in de Meester-
klasse!) in. Is de RSB-competitie nog

leuk|?, zo vraagt menigeen zich af. De
scheiding van landelijke en regionale
competitie, de extra degradatie uit de
hoofdklasse en het opheffen van de
vierde klasse hadden in diverse klas-
sen grote sterkteverschillen tot gevolg.
De laatste wedstrijd tegen mededegra-
dant Messemaker 1847 werd niet
meer gespeeld. Hieronder de versla-
gen van de vijfde en zesde ronde.

net geen stunt tegen charlois
europoort 1
In de hoofdklasse was na vier speel-
ronden het verschil in sterkte tussen
De IJssel 1 en Charlois Europoort 1
gemiddeld 235 ratingpunten. Nu waren

de Rotterdammers niet met hun sterk-
ste team naar Moordrecht gekomen,
maar het verschil bedroeg toch altijd
nog bijna 150 punten. 
Eenmaal eerder, bijna 17 jaar geleden
op 20 oktober 2003, speelde De IJssel
1 tegen Charlois Europoort 2,  het toen
hoogst spelende Charlois Europoort
team in de RSB competitie. De IJssel
was net gepromoveerd naar de promo-
tieklasse en trof de Rotterdammers in
de allereerste wedstrijd. Qua speel-
sterkte deden beide teams destijds
weinig voor elkaar onder. Hieronder
het wedstrijdformulier van toen na af-
loop: 
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de ijssel 1 nummer laatst in hoofdklasse rsb

De IJssel 1 1867 - Charlois Europoort 2 1884 4½ - 3½

1 Jan Evengroen 2068 - Peter Kemner 2069 ½ - ½
2 Theo van Herk 1950 - Gijsbert Kamerman 1940 0 - 1
3 René Ordelman 1894 - Ab Kamman 1920 0 - 1
4 Pim te Lintelo 1877 - Marcel den Bleker 1914 1 - 0
5 Hans Lodeweges 1863 - Arjen Kouwenhoven 1910 ½ - ½
6 Frank vd Pavoordt 1851 - Piet Verheij 1859 1 - 0
7 Jeroen Eijgelaar 1724 - Viktor vd Wetering 1793 1 - 0
8 Ad Multem 1709 - Herman van Malde 1670 ½ - ½

Op 3 februari was Pim bij De IJssel
voor het eerst van de partij. Het werd
geen succesvol seizoendebuut. Niet
alleen trof hij de sterkste tegenstander,
ook in de partij kwam hij al snel in pro-
blemen. Ondanks tijdverslindend denk-
werk slaagde hij er niet in de bakens te
verzetten, materiaalverlies en een niet
te stoppen pionnenopmars resulteer-
den in het eerste verliespunt. Daar
kwam al snel een tweede bij door ver-
lies van Crelis die al vroeg met een
slechte stelling werd geconfronteerd.
Het eerste halfje vervolgens bij Frank
(vdP). Hij kreeg een gelijkwaardige
stelling op het bord en zag zijn remise-
aanbod, na een positieve inschatting
van de teamkansen door zijn tegen-
stander, aangenomen. Inmiddels was
Mick bezig aan een succesvol optre-
den. Deels vervlogen wijsheden van

Euwe deden zich gelden, het woord
minoriteitaanval kom je nauwelijks
meer tegen. Het mondde uit in een fi-
nish met twee lichte stukken tegen een
toren en een uiteindelijk niet meer te
pareren koningsaanval met een hoofd-
rol voor de paarden. Vanaf de zijlijn
zag het er bij Frank (V) aanvankelijk
niet uit dat dit tot een positieve score
zou leiden. Een pion achter en daar
leek hij weinig voor terug te hebben. In
het middenspel lukte het hem echter
de bakens te verzetten en kwamen de
stellingen meer in evenwicht. Tijd voor
een remiseaanbod en dat werd aange-
nomen en daarmee werd het 2-3. Een
volgend punt vervolgens bij Henk-Jan.
Een vreemd ogende partij die uit-
mondde in een eindspel met dubbelpi-
onnen en torens. Het bleek dik
gewonnen, het betere rekenwerk be-

taalde zich uit. Weer een uitstekende
partij van de kopman van De IJssel 1.
Daar tegenover gelijktijdig een nul bij
Rien. Die was langzaam maar zeker
van het bord geschoven. Na pionver-
lies sneuvelde ook een ingesloten
paard en was doorspelen slechts uit-
stel van executie. Met een 3-4 stand
was verrassend een gelijkspel nog mo-
gelijk. Dan moest Jan wel winnen.
Daar zag het echter niet naar uit. Po-
gingen om kleine voordeeltjes binnen
te halen werd steeds door zijn tegen-
stander vakkundig geëlimineerd. Het
leek af te koersen op remise, maar
desondanks probeerde Jan bergen te
verzetten. Te vergeefs, het was en
bleef remise. Weer geen punten, wel
een eervolle 3½-4½ nederlaag.  

De IJssel 1 1851 - Charlois Europoort 1 1995 3½ - 4½

1 Henk-Jan Evengroen 2152 - Hans Uitenbroek 2068 1 - 0
2 Jan Evengroen 2060 - Cor de Wit 1998 ½ - ½
3 Frank Visser 1874 - Gijsbert Kamerman 2021 ½ - ½
4 Frank vd Pavoordt 1789 - Jesus Canedo 1974 ½ - ½
5 Pim te Lintelo 1863 Michiel de Wit 2185 0 - 1
6 Crelis Molenaar 1757 Viktor vd Wetering 1884 0 - 1
7 Rien Duine 1622 Ab Kamman 1936 0 - 1
8 Mick vd Berg 1691 Eduard Smits 1891 1 - 0



beslissend  verlies tegen 
krimpen a/d ijssel 1
Krimpen a/d IJssel 1, de tegenstander
van De IJssel 1 op 3 maart, had in de
voorlaatste RSB wedstrijd (bij een re-
gulier verloop van de competitie) nog
een puntje nodig voor handhaving in
de hoofdklasse. De IJssel moest om
degradatie te kunnen ontlopen in ieder
geval winnen. De IJssel moest het
doen zonder Jan Evengroen die op het
laatste moment vanwege ziekte ver-
stek moest laten gaan. Voor hem
speelde nu Gerard van der Wouden.
Bij de tegenstanders ontbrak kopman
Diederick Casteleijn, maar in persoon
van Wiggert Pols, net als RSB kampi-
oen Harold van Dijk en Floris Doolaard
speler van het hoogste KNSB team
(1e klasse), hadden zij daarvoor een
waardig vervanger. Met gemiddeld
circa 170 punten meer achter de bor-
den waren de tegenstanders dan ook
duidelijk favoriet.  
Dat bleek ook in de wedstrijd. Frank
(V) was de eerste die sneuvelde hij
miste tegen de kampioen van de RSB
een direct winnende koningsaanval.
Na 9 zetten stond de volgende stelling
op het bord: 

De stand is met een pluspion voor
Frank zeker niet in zijn nadeel. Hier lij-
ken de zetten a3, Pd2 tegenwicht te
bieden aan De7, Td8 en na vervolgens
b4 ziet het er zeker niet slecht uit voor
wit. Frank besluit echter met direct 
9. b4 tot teruggave van zijn pion voor-
sprong. Een slecht plan zo blijkt
9...Lxb4 10.Ld2 Te8 11.Db3 Lf8 12.a4
Pbd7 13.Lc4 Pe5 14.Lb5 Ld7 15.Pa3
Tc8? Na 15…Lxb5 16.Paxb5 Pd3+ is
zwart dik in het voordeel. 16.0–0 Ld6
17.Le2 Lg4 18.Lb5?

18...Pf3+! 19.gxf3 Lxf3 20.Lxe8 Pxe8
21.Pxe4 Lxh2+ 22.Kxh2 Dh4+
23.Kg1 (0–1).

Dat overkwam wat later ook de andere
Frank en dus was het al snel 0-2. Ge-
rard investeerde een pionnetje en trok
zelf ten aanval, maar die kon gemak-
kelijk worden gepareerd met een meer
doeltreffende tegenaanval met beslis-
sende materiaalwinst, 0-3. Aan het

eerste bord zette Henk-Jan tegen een
tegenstander van gelijk niveau weer
een fraaie partij op het bord. Het
draaide om een pion, kon die geno-
men worden of niet? Zijn tegenstander
dacht van wel maar dat had conse-
quenties. Na vindingrijk spel van
weerszijden kreeg Henk-Jan het gelijk
aan zijn zijde. Hij kwam een stuk tegen
twee pionnen voor met winnende aan-
val, 1-3. Opnieuw een punt voor de
nog ongeslagen topscorer van de
hoofdklasse. Vervolgens ging het mis
bij Crelis. Reeds vroeg in de partij op-
gezadeld met een pion achterstand
was het verdedigen geblazen. Dat ging
lang goed, maar in het laatste half uur
bezweek hij toch onder de toene-
mende druk. Beter verging het Pim.
Daar bleef het dankzij nauwkeurig spel
in evenwicht en werd na een afruilactie
remise overeengekomen, inmiddels
dus 1½-4½ en de wedstrijd verloren.
Ook bij Ad was het lang moeizaam
verdedigen geblazen. Al een paar pi-
onnen achter poogde hij met een aan-
vallende actie de bakens te verzetten.
Daarbij sneuvelden nog twee pionnen
en dat leidde tot 1½-5½. Aan het laat-
ste bord tenslotte nog een tweede
halfje. Arie speelde hier weer een uit-
stekende partij. Al vroeg stond hier een
eindspel met vier tegen vijf pionnen en
elk een paard op het bord. Zijn tegen-
stander vond ondanks langdurig ma-
noeuvreren niet de weg naar de winst
en kwam in de slotfase zelfs verloren
te staan. Die winstkans miste Arie, hij
bood remise aan en dat werd aange-
nomen, 2-6. 
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De IJssel 1 1792 - Krimpen a/d IJssel 1 1961 2 - 6

1 Henk-Jan Evengroen 2152 - Wiggert Pols 2158 1 - 0
2 Frank Visser 1874 - Harold van Dijk 2268 0 - 1
3 Frank vd Pavoordt 1790 - Floris Doolaard 1928 0 - 1
4 Gerard vd Wouden 1691 - Marcel de Ruiter 1825 0 - 1
5 Pim te Lintelo 1863 - Ronald Sparreboom 1910 ½ - ½
6 Ad de Veld 1708 - Hans van Nieuwenhuizen 1956 0 - 1
7 Crelis Molenaar 1765 - Michel van Cappellen 1833 0 - 1
8 Arie Macdaniël jr 1494 - Bert van Brussel 1806 ½ - ½

de eindstand na de zesde speelronde:

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Charlois Europoort 1 2061 10 31 x 1½ 6 6½ 6 . 6½ 4½
2 Dordrecht 1 2031 9 30½ 6½ x 3 . 5½ 4 6½ 6
3 Spijkenisse 1 1987 9 30 2 5 x 4 . 7 5 7
4 Fianchetto/HZPS 1 1956 6 23 1½ . 4 x 4 4 5½ 4
5 RSR Ivoren Toren 1 1929 6 23 2 2½ . 4 x 5½ 4 5
6 Krimpen a/d IJssel 1 1943 6 22½ . 4 1 4 2½ x 5 6
7 Messemaker 1847 1 1912 1 15½ 1½ 1½ 3 2½ 4 3 x .
8 De IJssel 1 1810 1 15½ 3½ 2 1 4 3 2 . x



persoonlijke resultaten:

ap sc brd rtg tpr

Henk-Jan Evengroen 5 5 1.0 2152 2918
Jan Evengroen 5 2½ 1.8 2060 2091
Frank vd Pavoordt 5 2 4.2 1790 1864
Arie Macdaniël jr 3 1½ 8.0 1494 1786
Mick vd Berg 1 1 8.0 1691 2691
Ad de Veld 4 1 6.5 1708 1667
Frank Visser 6 1 3.0 1874 1862
Hans Lodeweges 2 ½ 3.0 1879 1883
Pim te Lintelo 2 ½ 5.0 1863 1855
Sjaak in ’t Veld 2 ½ 8.0 1529 1633
Neal Twigt 1 0 6.0 1203
Wouter Schmahl 1 0 5.0 1551 1075
Gerard vd Wouden 3 0 4.0 1691 1169
Rien Duine 3 0 7.0 1622 1095
Crelis Molenaar 5 0 5.8 1765 1129

Team topscorer Henk-Jan Evengroen werd eveneens topscorer van de hoofdklasse dankzij een hogere tpr dan RSB kampi-
oen Harold van Dijk die eveneens 5 uit 5 scoorde. (Aad)
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met een vleugje nostalgie...

…Omdat ik al sinds mijn jeugd te boek
sta als Carapatiënt vind ik het heerlijk
dat het openbaar roken in grote mate
is teruggedrongen. Überhaupt is het
vreemd dat het lange tijd heel gewoon
was dat overal werd gerookt en dat dat
gewoon de normaalste zaak van de
wereld werd gevonden. Het gebeurde
thuis, op het werk, in de kroeg, in de
trein en natuurlijk ook in de schaak-
zaal. En zeker schakers die te maken
hebben met oplopende stress, deden
er volop aan mee. 
In IJsselschaak (6) vond ik in een arti-
keltje de volgende passage:
“Er zijn echter nog andere methoden
om overbelaste zenuwen te koelen;
één daarvan is roken. Uit recente on-
derzoeken is gebleken dat ca 30% van
de Nederlanders rookt. En naar mijn
schatting zat op die maandag 29 van
die 30% in ons zaaltje te roken of hoe
die combinatie van sport en onsport
ook mag heten; de mist hing laag die
avond”. 
Het werd geschreven in 1990 door
toenmalig penningmeester Peter de
Jong in een commentaar op een
schaakavond waarop ook een dubbele
RSB-wedstrijd werd gespeeld. Je kunt
zo’n situatie nu eigenlijk niet meer
voorstellen maar het typeert het tijds-
beeld. Door schakers werd volop ach-
ter het bord gerookt en niet-rokers
probeerden dat op voorzichtige wijze
aan de orde te stellen. Dat laatste had
bij onze vereniging lange tijd weinig ef-
fect want het onderwerp kwam in dat-

zelfde jaar weliswaar aan de orde in
de jaarvergadering maar er werden
geen beperkende maatregelen afge-
sproken. Wel zegde het bestuur toe
om met de zaalexploitant te overleg-
gen of technische voor-
zieningen mogelijk zijn om de overlast
van roken te beperken. 
Vele jaren daarna bleef het roken ver-
volgens de agenda van de jaarverga-
dering teisteren waarbij niet-rokers de
lucht in de schaakzaal probeerden te
zuiveren maar de groep rokers, die
qua aantal lange tijd in de meerderheid
waren, nauwelijks wilden wijken. Er
kwamen verschillende regelingen op
tafel die het onverzoenlijke probeerden
te verenigen. Er was een tijdje een re-
geling  dat tot 21.00 uur niet gerookt
mocht worden. Maar dat dempte de
discussie nauwelijks want tot 21.00 uur
was de schaakzaal nu weliswaar leef-
baar maar daarna werd die in korte tijd
volgepompt met rook. 
Ook in het clubblad kwam het roken
aan de orde. De redactie van het club-
blad opende een rubriek “uw mening”
dat als eerste onderwerp had: roken.
Het leverde een fiks aantal reacties op
waarbij het begrip van niet-rokers (die
vaak zelf eerder hebben gerookt) voor
de verslaafde rokers opvalt terwijl ro-
kers eigenlijk geen probleem zien. De
rubriek had een kort bestaan maar dat
gold nog niet voor het roken achter het
bord. Dat bleef. Net als in de maat-
schappij was voor een rookverbod im-
mers onvoldoende draagvlak en gold

het adagium: ‘ze moeten er samen
maar uitkomen’. Lange tijd gold er nog
een regeling waarbij achter het bord in
principe niet gerookt werd maar de
partij kon worden onderbroken met
een ‘rookpauze’. De regeling werd
echter nauwelijks gehandhaafd en
kreeg (te) weinig support. 
De tijd sudderde voort waarbij in de
maatschappij langzamerhand knopen
werden doorgehakt en er op steeds
meer plekken rookverboden kwamen.
Ook de schaakvereniging bleef toen
niet achter. In 2004 werd ook bij onze
vereniging de knoop doorgehakt en
werd roken in de schaakzaal in het
vervolg niet meer mogelijk. Voor mij
kwam de regeling net op tijd want ik
had voor mezelf besloten dat ik de
schaakzaal langzamerhand te onge-
zond vond en dus wilde bedanken als
lid van de vereniging. En gelukkig was
dat dus niet nodig. (Mick)



Slechts drie tegenstanders voor De IJs-
sel V1 dit seizoen met tegen elk een
uit- en een thuiswedstrijd. Drie van hen
hadden halfweg de competitie nog zicht
op de eerste plaats gezien de geringe
sterkteverschillen, alleen 3-Torens was
inmiddels kansloos. Door de omstan-
digheden bleef het voor alle vier de
teams bij een enkele ontmoeting. Hier-
onder het verslag van de laatste wed-
strijd tegen 3 Torens waarin het net niet
mis ging en de eindstand.

winst met een gelukje bij 
3 torens
Voor de viertallen competitie stond op
12/2 de derde ronde op het programma,
uit tegen 3-Torens in Berkel en Roden-
rijs. Voor deze wedstrijd was een inval-
ler nodig en deze werd gevonden in
Rien Duine. Aangekomen in ‘’gebouw
de wijnstok’’  was het een drukte van
belang veel jeugdspelers kregen onder-
richt. Na de gebruikelijke rituelen kon-
den we rond 20.15 uur starten.
Bij Frank (vdP) werden de eerste twaalf
zetten vlot op het bord gezet waarna hij
na een onnauwkeurige zet van zijn te-
genstander hem met een torenoffer ver-
raste. Vervolgens kon hij de stelling die

na de verwikkelingen overbleef, paard
en loper tegen toren, onder druk hou-
den. Toen er een paar zetten later met
een paardvork ook de kwaliteit verloren
ging schudde zijn tegenstander de hand
en stond het al vlot 0-1 voor De IJssel. 
Bij Sjaak stond al snel een toreneind-
spel op het bord waar hij een loper
heeft en zijn tegenstander, een gerouti-
neerde tachtiger, het paard. In het ver-
volg verspeelde Sjaak een kwaliteit en
werd het voor hem een lastig toren
tegen loper eindspel. Met het dicht-
gooien van de stelling probeerde hij
overeind te blijven. Rustig en onver-
stoorbaar speelden beide heren hun
partij verder. Totdat de koning van
Sjaak de weg werd afgesneden waar-
door de koning van zijn tegenstander
de stelling in kon komen en de beslis-
sende tik kon uitdelen en dus 1-1. 
Bij Frank (V) kwam een door beide spe-
lers scherp opgezette stelling op het
bord waarbij het voordeel in eerste in-
stantie bij de tegenstander van Frank
Visser leek te liggen. De verovering van
een pionnetje door zijn tegen stander
bood hem de mogelijkheid tot ruil van
een toren voor loper en paard. Dar was
hij als de kippen bij. Direct daarna werd

de koningsstelling onder de korrel ge-
nomen en kreeg hij het initiatief en veel
ruimte met een sterk loperpaar. Met
een fraaie slotzet waarbij hij ogenschijn-
lijk een toren weggeeft, maakte hij de
partij uit (1-2). 
Bij Rien was toen al een lang en strate-
gisch gevecht gaande in een gesloten
stelling met zijn stukken op de dame-
vleugel terwijl zijn tegenstander een ko-
ningsaanval aan het voor bereiden was.
De koningsaanval leek de meeste kans
te maken. Rien moest alle zeilen bijzet-
ten om niet onder de voet gelopen te
worden. Met een pionoffer en dameruil
wist hij in eerste instantie de angel uit
de stelling te halen. Wat restte was een
eindspel met nog steeds het initiatief en
betere stelling bij zijn tegenstander en
de bekende tijdnood problemen bij
Rien. Een nederlaag leek onvermijd-
baar. In de tijdnoodfase wist Rien als al-
tijd een valstrik in te bouwen waar zijn
tegenstander inliep, stukverlies en op-
gave (1-3). 
Een 2 -2 hing lang in de lucht, een
waarschuwing voor de terugwedstrijd.
Maar die werd niet meer gespeeld van-
wege de corana maatregelen.
(FrankvdP)
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de IJssel V1 niet meer dan vijftig procent



3-Torens V1 1594 - De IJssel V1 1704 1 - 3

1 Martin van Vaalen 1687 - Frank vd Pavoordt 1789 0 - 1
2 Rinus vd Linde 1602 - Frank Visser 1874 0 - 1
3 Jan Gerkus 1563 - Rien Duine 1622 0 - 1
4 Egbert Berghout 1524 - Sjaak in 't Veld 1529 1 - 0

eindstand viertallen 1B:

rating mp bp 1 1 2 2 3 3 4 4
1 Krimpen a/d IJssel V2 1714 5 9 x x 2 . 3½ . 3½ .
2 RSR Ivoren Toren V1 1679 3 6 2 . x x 2 . 2 .
3 De IJssel V1 1715 3 5½ ½ . 2 . x x 3 .
4 3-Torens V1 1645 1 5½ ½ . 2 . 1 . x x

persoonlijke resultaten:
ap sc brd rtg tpr

Frank vd Pavoordt 3 2½ 1.7 1790 1955
Rien Duine 1 1 3.0 1622 2363
Frank Visser 3 1 2.0 1874 1620
Gerard vd Wouden 2 ½ 2.0 1691 1507
Sjaak in ’t Veld 3 ½ 4.0 1529 1299

J s s e l s c h a a k  1 2 6
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menno van dijk in actie op tatasteel

55 groepen met tienkampers op het
TataSteeltoernooi in februari, 550
schakers dus verdeeld over 10 groe-
pen. Ingedeeld op basis van rating met
hier en daar een uitschieter naar

boven of beneden dankzij resultaten in
het voorgaande toernooi. In klasse 6
(1500-1700) behoorde Menno van Dijk
weer tot de deelnemers. Hij is al meer-
dere jaren van de partij. Hij viel niet in

de prijzen, maar boekte wel een op-
merkelijke zege tegen de sterke
Griekse winnaar (FIDE rating 1822).
Hieronder zijn resultaten, goed voor
een zevende plaats in zijn groep.  

vereniging rating score tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mancia Bashkim Kefonia, Griekenland 1822* 8 1955 x 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2 Ronald Hoekstra Santpoort 1675 5 1769 0 x 1 1 0 1 1 1 0 0
3 Jan Pool Woerden 1628 5 1667 0 0 x 1 0 0 ½ 1 1 ½
4 Luuk Hoogeveen LSG, Leiden 1592 5 1725 0 0 0 x ½ 1 1 1 ½ 1
5 Dirk Kruiper Excelsior, Heemskerk 1649 4½ 1614 0 1 1 ½ x 0 0 0 1 1
6 Peter van Diepen De Waagtoren, Alkmaar 1643 4½ 1615 0 0 1 0 1 x 1 ½ 1 1
7 Menno van Dijk De IJssel 1548 4 1584 1 0 ½ 0 1 0 x 1 ½ 0r
8 Ruud Neumeijer Erasmus, Rotterdam 1659 3½ 1511 0 0 0 0 1 ½ 0 x 1 1
9 Kenneth Cauwenberghs Mortsel, Belgie 1597* 3 1532 0 1 0 ½ 0 0 ½ 0 x 1
10 Gren Noteboom Bakkum 1556 2½ 1448 0 1 ½ 0 0 0 1r 0 0 x

hans lodeweges 
verhuist naar goor

Sinds 27 februari verblijft Hans Lodeweges
niet meer in revalidatiecentrum De Ronsse
Hof in Gouda. Hij is verhuisd naar het parti-
culiere verpleeghuis Villa Vrijland in Goor in
Twente (Deldensestraat 8, 7471 KW). Het
verblijf in De Ronsse Hof was slechts tijde-
lijk. Hij was daar niet op zijn plaats zo bleek
al snel. Het is speciaal gericht op lichame-
lijke gehandicapten en niet geschikt voor ie-
mand die zijn geheugen kwijt is. Een
andere plaats bleek echter in eerste instan-
tie niet beschikbaar. Wachtlijsten en bu-
reaucratie, geen juiste indicatie, vormden
lange tijd een belemmering. Na viermaan-
den is het zijn zus dan uiteindelijk toch ge-
lukt een passende plek voor hem te vinden.

frans vink sr overleden

In zijn woonplaats Assen is op 11 april j.l.
Frans Vink sr op 85 jarige leeftijd overle-
den. In zijn Moordrechtse periode was hij
van 1971 tot 1977 lid van De IJssel. Later
vanaf 2007 was hij een vast deelnemer aan
de VINK-groep op het Zuidplas Top 12 toer-
nooi, sinds 2017, ter nagedachtenis aan
zijn overleden broer en oud-voorzitter van
De IJssel, het Panc Vink Top 12 toernooi.
Hier streden de familieleden van sponsor
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn om ‘De beste
Vink’. Eenmaal in 2009 was hij dicht bij de
winst.  Met evenveel punten als zijn zoon
Frans eindigde hij op een gedeelde eerste
plaats, maar door verlies van de onderlinge
partij werd Frans jr de officiële nummer
één. (Aad)



Handhaving in de 2e klasse zat er
theoretisch nog in na de vijfde ronde.
Maar met volgend seizoen opnieuw
zo’n competitie met veel tegenstan-
ders waar je bij voorbaat  kansloos
tegen bent, daar keken de meeste
teamleden niet naar uit. De wedstrijd
tegen de zwakste deelnemer werd met
moeite gewonnen, een ‘ionische clash’
volgens de tegenstanders. Ook zij
keken uit naar hun eerste punt. Die
winst betekent dat winst tegen Ashta-
pada met voldoende bordpunten vol-
doende voor handhaving zou zijn
geweest en de heen en weer naar de
derde klasse aangemeerd had kunnen

blijven.  Door de coronamaatregelen
kwam die wedstrijd er niet en wacht
wellicht toch weer zo’n seizoen.
Hieronder de verslagen van de wed-
strijden tegen de nummer een en num-
mer laatst. 

ondanks sterk verzet verlies met
ruime cijfers tegen koploper
Onesimus 1, vorig seizoen vanwege de
extra degradatie op het nippertje gede-
gradeerd uit de 1e klasse, was op 27
januari de vierde tegenstander van De
IJssel 2. Opnieuw een sterke tegen-
stander, met 6 matchpunten en 20
bordpunten koploper in klasse 2C en

ook ditmaal weer een tegenstander met
gemiddeld ruim 200 ratingpunten meer. 
Het sterke verzet manifesteerde zich
niet in de beginfase. Bij Sjaak verdwe-
nen in fors tempo veel stukken van het
bord maar behalve dat ook een paar pi-
onnen meer dan bij zijn tegenstander.
Die wist daar wel raad mee. Aad lette
niet goed op en zag een stuk de mist in
gaan en dat betekende al vroeg 0-2
achter. Op de overige borden gaf De
IJssel echter goed partij. Het was sneu
dat juist aan het toen kansrijkste bord
de derde nul viel. Mick had zich met
een opmars van centrumpionnen
goede kansen geschapen. Wellicht
winstkansen, desondanks een remise-
aanbod, maar dat werd na ampele
overwegingen afgewezen. Bij het ver-
volg leken de winstkansen voor Mick
reëel, totdat hij vergat dat er een stuk in
stond en het gelijk afgelopen was, 0-3.
Reële kansen voor De IJssel waren er
ook bij de Macdaniëls. Senior had hier
te maken met een, volgens hem, Van
der Wouden adept getuige de h4 en g4
waarmee die al na een paar zetten ten
aanval trok. Arie ging er eens goed
voor zitten, pakte een pion en ging voor
een kansrijke pionnenopmars op de ko-
ningsvleugel. Dat lukte niet, omdat een
gemiste vork en daardoor kwaliteitsver-
lies roet in het eten strooide. Wel een
aangenomen remiseaanbod en dus het
eerste halfje. Ook junior leverde goed
partij, maar een winstweg bleek lastig.
Zijn tegenstander hielp hem echter met
een blunder en stukverlies. De eerste
en enige winstpartij. Bij de drie eerste
borden nog volop strijd. Gerard speelde
een puike partij. Met gevarieerd aan-
valsspel dwong hij goede kansen af.
Zijn tegenstander vond echter steeds
de goede zet. Toen de laatste pion was
gesneuveld en met elk nog koning en
een toren werd de remise een feit. Ook
bij Leen leek, na een moeizame start,
remise het hoogst haalbare. Wel een
pion achter en dat werden er meer toen
zij tegenstander daarvoor een stuk gaf.
Ondanks twee tegen een loper gaf de
pionnenovermacht de doorslag en werd
het verlies met 2-5 een feit. Dat leek 3-
5 te kunnen worden gezien de kansen
bij Rien. Hij had listig een kwaliteit ver-
overd en vervolgens met zijn twee to-
rens en een mooie vrijpion zeker
winstkansen. Wat hij niet meer had was
bedenktijd en dat brak hem op. Hij
vond niet de goede zetten, zag zijn
mooie pion sneuvelen en daarna ging
het alleen bergafwaarts. (Aad)
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toch weer tweede klasse voor de ijssel 2?



De IJssel 2 1579 - Onesimus 1 1792 2 - 6

1 Gerard vd Wouden 1691 - Marcel Tillemans 1804 ½ - ½
2 Rien Duine 1622 - Martin Rensen 1786 0 - 1
3 Leen Boonstra 1591 - Anton Molenaar 1898 0 - 1
4 Mick vd Berg 1691 - Bauke Hoogland 1858 0 - 1
5 Sjaak in 't Veld 1529 - Murdoch Maclean 1838 0 - 1
6 Aad vd Berg 1485 - Marcel vd Linden 1649 0 - 1
7 Arie Macdaniël sr 1532 - Clement van Eijsden 1765 ½ - ½
8 Arie Macdaniël jr 1494 - Paul Wassink 1736 1 - 0

J s s e l s c h a a k  1 2 6
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rien duine matchwinnaar bij eer-
ste winst tegen hoeksewaard 2
In de vijfde competitieronde op 20 fe-
bruari trof De IJssel 2 in Hoeksche
Waard 2 een tegenstander van verge-
lijkbare sterkte. Geen grote ratingver-
schillen dus ditmaal en bovendien, net
als het IJsselteam, nog puntloos. Een
strijd tussen degradatiekandidaten
dus. Daarvoor moest wel worden afge-
reisd naar Numansdorp. Ooit, in 1985,
behaalde De IJssel 1 hier in het Schip-
pershuis met een 4½-3½ zege tegen
de toen nog bestaande vereniging Nu-
mansdorp het kampioenschap in de
derde klasse. Die vereniging is inmid-
dels opgegaan in de vereniging Hoek-
sche Waard met de thuisbasis in de
sporthal Cromstrijen in Numansdorp.
Zes jaar geleden was de enige eer-
dere confrontatie, in Moordrecht klopte
Hoekse Waard 2 het tweede team van
De IJssel met 4½-3½. 
Alhoewel de route niet erg lastig is
slaagde Gerard er in om toch de afslag
naar de A29 richting Numansdorp te
missen en kwam ten einde weer op de
goede route te komen opnieuw in het
Botlekgebied terecht. Een plaats die
enige tijd geleden op weg naar Oude
Tonge ook al een grote aantrekkings-
kracht op hem uitoefende. Het kwam
allemaal wel weer goed en kostte al-
leen hem, Aad en Menno een kwartier-
tje bedenktijd.  
Voor Gerard speelde dat gen rol want

binnen mum van tijd stond er bij hem
een remisestelling op het bord. Ge-
makkelijk en snel ging het ook bij Arie
jr. Die kuierde al vroeg met een tevre-
den gezicht langs de borden. Minder
goed verging het zijn vader die een
loper cadeau deed, 1½-1½ dus. Die
verliespartij was een veeg teken, want
ook op andere borden was er nauwe-
lijks sprake van enig voordeel voor De
IJssel. Leen leek met een door twee
torens bezette open lijnen op de ko-
ningsvleugel van zijn tegenstander dik
in het voordeel, maar dat leek beter
dan het was. De tegenstander kon ont-
snappen en Leen moest nog flink aan
de bak om het remise te houden. Dat
was eveneens het resultaat bij Menno.
Die schuwde de aanval niet, maar dat
leidde ook tot tegenkansen. Het bleef
dus in evenwicht. Bij Aad ging het ver-
volgens minder goed. Na viermaal
zonder positief resultaat met wit vond
de teamleider dat het nu maar eens
met zwart moest. Ook dat ging echter
mis. Op weg om een eenzame cen-
trumpion van zijn tegenstander in te
rekenen strooide een onverwacht op-
duikende tegenaanval roet in het eten.
De pion kon niet genomen worden en
werd daarna een sterk baken in de te-
genaanval die door zijn tegenstander
bekwaam in winst werd omgezet, 2½-
3½ voor de tegenpartij derhalve. Alle
druk op een goed resultaat nu bij
Sjaak en Rien. Bij Sjaak met twee pi-

onnen in de plus in een eindspel met
toren en lopers van ongelijke kleur
kansrijk maar lastig. Dankzij goed ma-
noeuvreerwerk slaagde hij daarin ech-
ter wel. Bij een 3½-3½ stand lag het
teamresultaat daardoor in handen van
Rien. Eerder al was remise van de
hand gewezen en gezien de stelling
van zijn tegenstander waarschijnlijk te-
recht. Maar Rien is een schaker met
veel ervaring in schaken in toege-
voegde tijd. Dat deed ook nu de kan-
sen keren toen ook zijn tegenstander
in die omstandigheden geraakte. Die
raakte het spoor bijster en werd uitge-
teld. Winst op de valreep, dankzij Rien.
Het verslag van Hoeksewaard meldde
over die slotfase: ‘Het was een opwin-
dende partij, zeker voor ons. Kees
creëerde dreiging na dreiging. Het leek
of hij vrij eenvoudig een pion kon win-
nen, maar dat deed hij niet. De aanval
verzandde, en een afruil bracht de
zaak in evenwicht. Tenminste, voor de
objectieve toeschouwer. Maar voor
Kees met nog vier minuten tegen 30
seconden voor zijn tegenstander, en
het niet opgeven van het idee dat je
kan (en moet) winnen, en de adrena-
line van de tijdnood, de laatste partij,
iedereen die mee kijkt, zacht geroeze-
moes … Kees gaat ervoor! En krijgt de
deksel op zijn neus. Verloren. Degra-
datie onafwendbaar. Maar een onver-
getelijke avond!6 februari 2020.’ (Aad)

Hoeksche Waard 2 1474 - De IJssel 2 1562 3½ - 4½

1 Frans op de Beek 1581 - Gerard vd Wouden 1691 ½ - ½
2 Kees van 't Land 1496 - Rien Duine 1622 0 - 1
3 Pleun Noteboom - Leen Boonstra 1591 ½ - ½
4 R Möhrke 1559 - Menno van Dijk 1556 ½ - ½
5 Johan de Moor 1587 - Sjaak in 't Veld 1529 0 - 1
6 Dirk van Vuuren 1450 - Aad vd Berg 1485 1 - 0
7 Marius van der Knaap - Arie Macdaniël sr 1532 1 - 0
8 Johan van der Meer 1172 - Arie Macdaniël jr 1494 0 - 1

eindstand 2e klasse C:
rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Onesimus 1 1802 10 33 x . 4½ . 7 7½ 6 8
2 Krimpen a/d IJssel 2 1772 10 28 . x 5½ 5 5 . 5½ 7
3 RSR Ivoren Toren 2 1727 5 22½ 3½ 2½ x 4 . 6 . 6½
4 Fianchetto/HZPS 2 1715 5 22½ . 3 4 x 3½ 6 6 .
5 Barendrecht/Ijsselmonde 2 1666 4 16 1 3 . 4½ x 2½ 5 .
6 Ashtapada 1 1526 4 15½ ½ . 2 2 5½ x . 5½
7 De IJssel 2 1560 2 14 2 2½ . 2 3 . x 4½
8 Hoeksewaard 2 1491 0 8½ 0 1 1½ . . 2½ 3½ x

De vijfde en zesde ronde werden niet meer gespeeld. 



persoonlijke resultaten:

aw sc brd rtg tpr
Arie Macdaniël jr 4 3½ 7.8 1494 1817
Gerard vd Wouden 4 2½ 2.0 1691 1841
Sjaak in ’t Veld 5 2 4.8 1529 1639
Rien Duine 5 2 3.0 1622 1606
Menno van Dijk 4 1½ 3.5 1556 1588
Leen Boonstra 4 1 4.0 1591 1560
Arie Macdaniël sr 4 1 6.8 1532 1455
Aad vd Berg 5 ½ 5.8 1485 1285
Aad vd Meer 1 0 1.0 1430 1017
Casper de Pijper 1 0 8.0 1257 860
Mick vd Berg 3 0 2.3 1691 1035
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de ijssel V2 goed op dreef na moeizame start

Na een wat moeizame start ging het
steeds beter lopen met het tweede
viertal van De IJssel. De eerste twee
wedstrijden, tegen kampioenskandi-
daat Spijkenisse 2 en ook, met een
speler minder, tegen de kampioen van
vorig seizoen Ashtapada, werden nog
verloren maar daarna volgden in het
nieuwe jaar driemaal winst op rij. 
De derde plaats had nog een tweede
kunnen worden, maar zover kwam het
niet want de laatste twee ronden wer-
den niet meer gespeeld. Hieronder de
laatste wapenfeiten. 

winst in nieuwerkerk a/d ijssel
Met Hans Verduijn en Casper de Pijper
als invallers voor Peter Morgenrood en
Ton van Smirren trad het tweede vier-
tal op 12/2 aan tegen het viertal van

Nieuwerkerk aan de IJssel. 
Op papier qua rating een sterkere te-
genstander en dat bleek ook wel in de
openingsfase. Casper verwisselde g3
met h3 en kreeg een koningsaanval
over zich heen. Hans kreeg het moei-
lijk met een krachtig centrum van zijn
tegenstander. En Frans moest alle zei-
len bijzetten om zich staande te hou-
den. Maar verdedigen is niet zijn
zwakste kant. Na stukkenruil in een
ogenschijnlijke remisestand met zes
pionnen en lopers van gelijke kleur
werd zijn remiseaanbod geweigerd.
Dat bleek niet verstandig want toen
zijn tegenstander een tempozetje ver-
keerd deed werd dat hem fataal (1-0).
Ook bij Hans ging het uiteindelijk goed.
Zijn tegenstander had alle aandacht
voor zijn eigen aanval maar overzag

een mataanval van Hans die dat keu-
rig uitspeelde! (2-0). Casper was in-
middels onder grote druk komen te
staan en door een penning op een
paard verloor hij een stuk en ook de
partij (2-1). Het resultaat aan het eer-
ste bord was toen beslissend voor het
eindresultaat. Aad van der Meer
speelde hier een solide partij en bij de
stand 2-1 bood hij remise. Zijn tegen-
stander ging daar in eerste instantie
niet me akkoord maar toen er uiteinde-
lijk toch niet meer dan remise in bleek
te zitten werd de vrede getekend en
was de winst binnen.
Voor het viertal een mooi resultaat
maar zeker ook voor Hans die zijn eer-
ste RSB-optreden met winst afsloot.
(Frans)

Nieuwerkerk ad IJssel V1 1477 - De IJssel V2 1364 1½ - 2½

1 Willem vd Wel 1597 - Aad vd Meer 1430 ½ - ½
2 Ben Balm 1463 - Hans Verduijn 0 - 1
3 Bas Koote 1337 - Casper de Pijper 1257 1 - 0
4 Hans Dijkers 1507 - Frans Dubois 1405 0 - 1

ook wsv V1 wordt verslagen
In de vijfde wedstrijd tegen het Wad-
dinxveense viertal zou moeten blijken
of de winnende lijn uit de voorgaande
wedstrijden kon worden doorgezet. 
Aad kwam tegen zijn op papier bedui-
dend sterkere tegenstander een pion
voor. Die werd echter weer verspeeld
maar het eindspel hield hij daarna
knap remise. Het eerste halfje dus.
Daar kwam een vol punt bij door winst

van Frans. Vroege pionwinst werd ge-
volgd door een tweede pion en daarna
was het eigenlijk beslist en kon het vrij
eenvoudig afgemaakt worden. Met 4½
uit 5 is hij daarmee inmiddels topsco-
rer in deze klasse. Bij Hans ging het
aanvankelijk minder goed. Al in de
opening kwam hij twee pionnen achter.
Ondanks dat hield hij het eindspel met
lopers van gelijke kleur keurig remise.
Een halfje bij Teus zou nu voldoende

zijn voor de winst. Een pion voor, dat
wel, maar beduidend minder bedenk-
tijd. Remise werd natuurlijk geweigerd.
Zijn tegenstander kon de winstweg
echter niet vinden. In de extra tijd kwa-
men er zelfs goede winstkansen voor
Teus. Voor zijn tegenstander een
goede reden om toch maar voor een
halfje te kiezen. (Frans/Aad) 

De IJssel V2 1410 - WSV V1 1500 2½ - 1½

1 Aad vd Meer 1430 - Aat vd Spek 1579 ½ - ½
2 Teus Boere 1396 - Jaap vd Heiden 1499 ½ - ½
3 Hans Verduijn - Luit Bloem 1482 ½ - ½
4 Frans Dubois 1405 - Arie Peters 1399 1 - 0



indstand klasse viertallen 2A:

rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Spijkenisse V2 1455 9 12 x 2½ 2½ 2 . . 2½ 2½
2 Ashtapada V1 1381 6 11½ 1½ x 3 . 3 2 . 2
3 De IJssel V2 1410 6 10 1½ 1 x 2½ 2½ . 2½ .
4 Erasmus V2 1398 5 10 2 . 1½ x . 3 1 2½
5 Nieuwerk. a/d IJssel V1 1396 5 10 , 1 1½ . x 2 2½ 3
6 Overschie V2 1456 5 9½ . 2 . 1 2 x 2 2½
7 WSV V1 1441 3 9½ 1½ .. 1½ 3 1½ 2 x .
8 Maassluis V1 1408 1 7½ 1½ 2 . 1½ 1 1½ . x

persoonlijke resultaten: 

ap sc brd rtg tpr
Frans Dubois 5 4½ 3.8 1405 1773 
Aad vd Meer 4 2 1.3 1430 1550
Hans Verduijn 2 1½ 2.5 1665
Teus Boere 3 1½ 2,7 1396 1443
Neal Twigt 1 ½ 3.0
Rien Duine 1 0 2.0 1622 765
Peter Morgenrood 1 0 1.0 716
Ton van Smirren 1 0 3.0 1167 625
Casper de Pijper 1 0 3.0 1257 537

Met zijn bijna honderd procent score werd teamleider Frans Dubois ook topscorer van de viertallenklasse 2A. 
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jeugdschaak

Ook voor de jeugd eindigde het schaakseizoen noodgedwongen eerder dan was gepland. Geen schaaklessen meer dus bij
de club. Online is het wel mogelijk, bij Chessity (www.chessity.com).  
Eveneens geen jeugdcompetitie meer. Na 23 ronden was Nick nog steeds de nummer één met 16 keer winst van zijn 18
partijen. Niet ongeslagen, want na haar winst in ronde 1 won Eva in ronde 23 nog een keer van hem. Zij eindigde als tweede
met een nipte voorsprong op David. 

De eindstand in de jeugdcompetitie:

prt w r v score

1. Nick McPherson 18 16 0 2 544,0
2. Eva Krabbendam 22 14 0 8 365,3
3. David Knoop 19 12 1 6 364,0
4. Luna Twigt 16 4 1 11 188,0
5. Gijs van Tilburg 16 0 0 16 73,3 

Eva was voorts nog van de partij bij het jeugdkampioenschap van de RSB categorie D in Spijkenisse met 24 deelne -
mers/sters, 18 jongens en 6 meisjes. Verdeeld over twee dagen werden er 9 partijen gespeeld. De tegenstand bleek behoor-
lijk sterk. Dat is geen wonder wanneer je pas twee jaar actief bent achter het bord. Het lukte haar toch een partijtje te
winnen. Weinig succes dus, maar wel veel ervaring opgedaan. (Aad)

strijd om zilveren dame halfweg

Het toernooi is na drie van de zes ron-
den noodgedwongen afgesloten. Hal-
verwege komt er dan dus een eind
aan. Het toernooi is voor dit seizoen
dus letterlijk en figuurlijk halfweg.

Het beloofde een spannend toernooi te
worden. In tegenstelling tot de eerste

ronde waren er in de tweede ronde be-
duidend minder ‘kat en muis duels’.
Geen enkele 9-0, wel een 8-1 bij Frank
van de Pavoordt tegen Theo Goor en
tweemaal 7-2 bij Crelis Molenaar tegen
Rien Duine en bij Leen Boonstra tegen
Rik Wortman. Voorts werden er 6-3
zeges geboekt bij Wouter Schmahl

tegen Arie Mac-
daniël jr, Frank
Visser tegen
Barry de Graaf,
Aad van den
Berg tegen Cas-
per de Pijper en
Judie van Eck



tegen Ton van Smirren. Bij de overige
duels waren het nipte overwinningen
cq nederlagen. Nanne Uitenbroek
klopte Peter Vink met 5½-3½ en dat
deed ook Aad van der Meer tegen Jan
Blok. Vijfmaal tenslotte werd het 5-4,
bij Gerard van der Wouden tegen Wim
Mulder, Sjaak in ’t Veld tegen Mick van
den Berg, Peter Morgenrood tegen
Hans Verduijn, Neal Twigt tegen Teus
Boere en Peter Koolmees tegen huis-
schaker Robin Bol. 
Een aantal verrassende uitslagen in de
derde ronde zorgden voor een wisse-
ling van de kopposities. Dankzij een 9-
0 tegen Sjaak in ’t Veld pakte Arie
Macdaniël jr de eerste plaats. Die posi-
tie dankte hij mede aan de 6-3 zege
van Wouter Schmahl tegen Frank van
de Pavoordt en de eveneens 6-3 van
Gerard van der Wouden tegen Frank
Visser. Wouter is hierdoor met een ge-

lijk aantal punten mede koploper maar
staat tweede vanwege minder punten
in de uurpartijen. Behalve Arie boekten
ook Peter Vink tegen Robin Bol en Ad
de Veld tegen Hans Verduijn een hon-
derd procent score. Mick van den Berg
leverde tegen Peter de Jong slechts
een enkel puntje in door remise bij het
snelschaak en is nu de nummer vijf op
de ranglijst. Met 7-2 ook prima scores
voor Teus Boere en Jan Blok  tegen
respectievelijk Ton van Smirren en
Peter Morgenrood. Ook Rien Duine
deed goede zaken met een 6½-2½
tegen Aad van den Berg en Nanne Ui-
tenbroek deed daar met zijn 6-3 tegen
Casper de Pijper weinig voor onder.
Wim Mulder maakte tegen Crelis Mole-
naar een nederlaag in de uurpartij
goed met een dubbele winst bij het
snellere werk. Een 5-4 was er ook voor
Rik Wortman tegen Neal Twigt. Wat

ruimer was de winst van Barry de
Graaf tegen Theo Goor, 5½-2½. Van-
wege het ongelijk aantal deelnemer
speelden Frans Dubois, Peter Kool-
mees en Aad van der Meer een drie-
kamp met dubbele rapidpartijen met
15 minuten bedenktijd. Voor Aad een
dubbele winst tegen Peter en twee-
maal remise tegen Frans, goed voor 7
punten. Frans won en verloor eenmaal
van Peter en dat betekende inclusief
beide remises een totaal van 4½ punt
voor hem en 2 punten voor Peter.  
Vooruitlopend op een mogelijk vervolg
speelden Wouter Schmahl en Gerard
van der Wouden vast hun onderlinge
duel voor de vierde ronde. Na remise
in de uurpartij won Wouter beide ande-
ren en werd de uitslag dus 7-2 voor
hem. (Aad)
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Stand na de derde ronde:

60 20 5 afw totaal
min min min

1 Arie Macdaniël jr 10 6 5 21
2 Wouter Schmahl 8 9 4 21
3 Frank vd Pavoordt 10 6 4 20
4 Gerard vd Wouden 6 9 5 20
5 Mick vd Berg 8 9 2 19
6 Wim Mulder 8 6 4 18
7 Crelis Molenaar 12 3 2 17
8 Frank Visser 10 3 4 17
9 Barry de Graaf 8 7½ 1 16½
10 Rien Duine 6 6 3 15
11 Peter Vink * 4 4½ 4 2 14½
12 Leen Boonstra 4 6 2 2 14
13 Nanne Uitenbroek * 8 1½ 4 13½
14 Theo Goor 4 4½ 5 13½
15 Sjaak in 't Veld 8 3 2 13
16 Ad de Veld 4 3 2 4 13
17 Aad vd Meer * 2 8½ 2 12½
18 Peter de Jong* 4 3 3 2 12
19 Aad vd Berg * 2 7½ 2 11½
20 Teus Boere * 8 3 0 11
21 Rik Wortman * 6 1½ 3 10½
22 Jan Blok 4 4½ 2 10½
23 Casper de Pijper * 6 3 1 10
24 Neal Twigt * 0 6 3 9
25 Judie van Eck* 4 0 2 2 8
26 Frans Dubois * 0 4½ 1 2 7½
27 Peter Morgenrood * 2 3 2 7
28 Peter Koolmees * 0 5 2 7
29 Robin Bol * 4 0 0 2 6
30 Ton van Smirren * 0 3 3 6
31 Arie Macdaniël sr 0 0 1 4 5
32 Hans Verduijn * 4 0 0 4

* Gegadigden Hoekveldtrofee

Bij gelijk aantal punten volgorde obv score 60, 20 en 5 minuten 
en vervolgens obv sterkte (rating).   



De IJssel startte in 1966 met de deelname aan de RSB-competitie (De IJssel 1) en vanaf 1973/74 met twee teams. Van
1989/90 t/m 2013/14 eveneens een derde team en in 1999/2000 eenmalig een vierde team. Bij de start van de viertallen-
competitie in 2007/08 voorts met drie viertallen. De IJssel V1 vanaf 2015/16 bij invoering van een eerste viertallendivisie. In
2019/20 werd gestart met deelname van een team aan de KNSB competitie. Ook werd sinds 1989/90 deelgenomen aan de
RSB-bekercompetitie. 

Hieronder het aantal competitiedeelnames en de resultaten per team:

dln w g v tot

De IJssel 1 54 175 53 144 372
De IJssel 2 46 120 39 155 314
De IJssel 3 23 45 21 83 149
De IJssel 4 2 6 1 3 10
De IJssel V1 5 11 6 10 27
De IJssel V2(a) 13 38 18 26 82
De IJssel V2b 4 14 4 7 25
KNSB team 1 3 1 1 5
RSB beker* 30 28 30 58
Totaal 440 143 459 1042

(*resultaten na eventuele verlenging)

Hieronder de top 25 van de deelnemers aan deze wedstrijden per 1-5-2020 gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde
wedstrijden, gevolgd door de daarin behaalde punten.

RSB RSB KNSB RSB Totaal

Achttallen Viertallen Achttallen Bekercomp. wdstr pnt
1. Aad vd Berg 362 173 1 0,5 353 173,5
2. Mick vd Berg 308 178,5 1 1 17 11 326 190,5
3. Rien Duine 306 148 20 12,5 1 1 326 161,5
4. Frans Dubois 256 112 63 37 319 149
5. Gerard vd Wouden 248 128,5 20 15 4 2,5 8 2 280 148
6. Leen Boonstra 270 136 2 0,5 4 1,5 276 138
7. Panc Vink † 250 128,5 8 5 258 133,5
8. Sjaak in ’t Veld 181 93 63 44 244 137
9. Frank vd Pavoordt 183 11 22 12 5 2 17 6,5 237 131,5
10. Teus Boere 204 83 25 12,5 229 96,5
11. Ad Multem* 207 113 17 6,5 224 119,5
12. Ronald Mandersloot* 206 132 7 1,5 213 133,5
13. Frank Visser 156 97,5 9 3 29 14 194 114,5
14. Pim te Lintelo 129 73,5 30 17,5 159 91
15. Hans Lodeweges* 128 61 13 10 1 0 17 7 159 78
16. Aad vd Meer 82 33,5 75 42,5 157 76
17. Peter de Jong* 154 76 154 76
18. Jan Evengroen 118 81 30 19 148 100
19. Arie Macdaniël sr 142 68 142 68
20. Menno van Dijk 127 61,5 5 3 1 1 133 65,5
21. Ton van Smirren 57 23 69 22,5 3 1 129 46,5
22. Léon Jacobse 91 56,5 15 8,5 19 9 125 74
23. Ko Scheepers † 116 56 116 56
24. Piet van Hees † 115 57 115 57
25. Henk Kolhoff * 104 47,5 104 47,5

De aantallen van de overige deelnemers voor zover behorend tot het huidige ledenbestand: 

Peter Morgenrood 56 24,5 9 7 65 31,5
Arie Macdaniël jr 42 21 11 6 53 27
Henk-Jan Evengroen 38 27,5 7 4 45 31,5
Casper de Pijper 17 6,5 26 9,5 43 16
Wouter Schmahl 2 1 19 11,5 5 4 26 16,5
Ad de Veld 22 10,5 1 1 23 11,5
Crelis Molenaar 10 3 5 2 5 2 20 7
Wim Mulder 8 4 5 1,5 13 5,5
Neal Twigt 1 0 5 3 4 3 10 6
Judie van Eck 1 0 6 1 2 1 9 2
Peter Koolmees 3 0 6 0 9 0
Hans Verduijn 2 1,5 2 1,5

(* = ex-lid, † = overleden) 
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historisch overzicht deelname aan team-
competities voor de ijssel



Vijf ronden werden er nog gespeeld
voor de clubcompetitie voordat deze
werd afgebroken. Veel teamwedstrij-
den, ko-bekerwedstrijden en de nodige
verhinderingen in deze periode. Dat
leidde er toe dat slechts één deelne-
mer (Wim Mulder) alle ronden present
was, drie waren er viermaal en zeven
driemaal. Meer dan de helft misten
derhalve drie of meer ronden.  
De koppositie bleef desondanks onge-
wijzigd. Frank Visser verloor weliswaar
een van zijn twee partijen, tegen Crelis
Molenaar, maar concurrent Frank van

de Pavoordt kwam in het geheel niet in
actie voor de clubcompetitie en dus
bleef Visser de nummer één. Door een
honderd procent score, 3 uit 3, klom
Crelis Molenaar naar plaats drie. Dat
ging ten koste van Wim Mulder die
zowel tegen Frank (V) als Crelis een
nul incasseerde. Ook Arie Macdaniël jr
steeg dankzij zijn 2 uit 2 een plaatsje.
Een van de slachtoffers was Gerard
van der Wouden die na eveneens nog
verlies tegen zijn voormalige pupil
Neal Twigt, door hem werd gepas-
seerd en wegviel uit de top tien. Neal

pakte ook nog een remise tegen Wim
Mulder en voor hem nu, evenals voor
Wouter Schmahl , na een 3 uit 3 score,
een top tien positie op de ranglijst.  
In het tweede deel van de ranglijst wei-
nig wijzigingen. Dankzij goede scores
stegen Aad van der Meer (2½ uit 3) en
Leen Boonstra (2½ uit 4) een paar
plaatsen. Judie van Eck speelde een
ronde mee en prijkt nu ook op de 
ranglijst. 
Inmiddels is duidelijk dat de competitie
geen vervolg meer krijgt en is dit dus
de eindstand van dit seizoen. (Aad)
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weinig verschuivingen in stand clubcompetitie

gr resultaten ronde 15 t/m 19 na avc gt club waarde score

rating cijfer

1 Frank Visser (FV) A WM1, CM0 1x* 2x 1819 78 1026
2 Frank vd Pavoordt (FP) A 3x** 2x 1816 78 982
3 Crelis Molenaar A NT1, FV1, WM1 2x 1786 75 964
4 Arie Macdaniël jr (AMj) B GW1, RD1, 1x 2x 1721 69 885
5 Ad de Veld (AV) B 4x** 1x 1733 70 877
6 Wim Mulder (WM) A FV0, AMs1, RD1, CM0, NT½ 1713 68 872
7 Mick vd Berg (MB) A AMs1 2x 2x 1664 64 775
8 Rien Duine (RD) B WM0, AMj0, SV0 2x 1581 57 749
9 Neal Twigt (NT) C CM0, CP0, GW1, WM½ 1x 1587 57 704
10 Wouter Schmahl (WS) D HV1, SV1, LB1 2x 1529 53 674
11 Aad vd Meer (AM) C TS1, TB½, CP1 1x 1x 1509 52 662
12 Gerard vd Wouden (GW) B AMj 0, NT0 1x 2x 1520 52 650
13 Arie Macdaniël sr (AMs) B WM0, MB0 2x* 1x 1470 49 603
14 Sjaak in 't Veld (SV) C WS0, LB½, RD1 1x* 1x 1466 49 603
15 Frans Dubois (FD) C AB½ 3x 1x 1458 48 602
16 Casper de Pijper (CP) C TB0, LB0, NT1, AM0 1x 1396 44 587
17 Teus Boere (TB) D CP1, AM½, LB0 1x* 1x 1409 45 586
18 Aad vd Berg (AB) C FD½ 1x* 3x 1377 43 570
19 Leen Boonstra (LB) B CP1, TB1,SV½,, WS0 1x 1393 44 541
20 Hans Verduijn (HV) D WS0, TS0, JE1 1x 1x 1325 40 503
21 Peter Morgenrood (PM) D PJ1 4x 1352 42 494
22 Ton van Smirren (TS) D AM0, HV1 3x 1286 38 458
23 Judie van Eck (JE) D HV0 2x 1236 36 355
24 Peter de Jong (PJ) D PK1, PM0 2x 1x 1099 30 320
25 Peter Koolmees (PK) D PJ0 3x 1x 1096 30 209

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

Voor de tweede ronde resteerden nog
twee partijen. In een attractief en span-
nend treffen won Frank van de 
Pavoordt van Arie Macdaniël sr. De
beslissing viel pas in het eindspel met
K+T en voorts voor elk aan weerszij-
den twee verbonden pionnen met
Frank uiteindelijk als winnaar. Ook in
de andere partij tussen Ad de Veld en
Teus Boere was het spannend. In de
slotminuten trok Ad door een beslis-
send foutje van Teus aan het langste
eind. Eerder al won Aad van den Berg
van Gerard van der Wouden en Crelis
Molenaar van Aad van der Meer en
met de vrijlotingen van Mick van den
Berg, Wouter Schmahl, Sjaak in ’t Veld

en Frank Visser waren daarmee de
acht kwartfinalisten compleet.  
Voor zowel Aad van den Berg als
Sjaak in ‘t Veld ook dit jaar geen ere-
ronde met de schaakcup. Beiden gin-
gen in hun kwartfinalepartij ondanks
stevig verzet vrijwel kansloos ten
onder tegen respectievelijk Frank Vis-
ser en Ad de Veld. De nog te spelen
twee andere duels, Crelis Molenaar
tegen Frank vd Pavoordt en Mick van
den Berg tegen Wouter Schmahl moe-
ten de twee overige halve finalisten
opleveren. Maar gezien de coro -
namaatregelen zal dit er waarschijnlijk
niet meer van komen (Aad)



de coronamaatregelen 
en het programma van de ijssel

Coronavirus epidemie tot en met 31 maart af te lasten. Het bestuur van De IJssel besloot dat advies te volgen. Dat werd
al snel een definitief verbod tot 6 april. Nog voor het zover was werd de datum opgeschoven naar 1 juni. De KNSB beë-
indigde vervolgens de competitie. Dat deed ook de RSB, maar pas definitief op 27/4. 
Op 25 maart berichtte het bestuur van De IJssel de leden over het vervolg van het seizoen met de volgende mededelin-
gen:

- Het PANC VINK Top 12 toernooi op 9 mei vervalt. Getracht zal worden dit te verplaatsen naar het najaar. Dat hangt
af van de beschikbaarheid van de zaal en deelnemers (een aantal potentiële deelnemers spelen in KNSB competitie
en dat betekent dat niet alle zaterdagen beschikbaar zijn).

- IJsselschaak 126 zal niet in april maar naar verwachting eind mei verschijnen. Een vierde nummer dit seizoen ver-
valt. 

- In het geval dat het per 1 juni schaken weer mogelijk is, zal het programma worden aangepast om aldus toch nog tot
een aanvaardbare afsluiting van het seizoen te komen. Indien echter ook na 1 juni nog geen clubbijeenkomsten mo-
gelijk zijn, wordt bij De IJssel het seizoen 2019/20 op die datum afgesloten. 

Begin mei werd duidelijk dat binnensporten naar verwachting pas per 1 september weer mogelijk zouden zijn. Geen ver-
volg van het seizoen meer derhalve. (Aad) 
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uit de media

Hans Ree schreef in de NRC van 18/1
het volgende over ‘Twee Iraanse emi-
granten’: Na de derde ronde van het
Tatatoernooi stond de 16-jarige Iraniër
Alizera Firouzja bovenaan met 2,5
punt. Nou, nou, tweeënhalf uit drie,
had je dat verwacht? vroeg een inter-
viewer. Firouzja dacht even na en zei
toen dat het drie punten hadden kun-
nen zijn, wat waar was. Hij kent geen
valse bescheidenheid, hij wil wereld-
kampioen worden. Een paar maanden
geleden beschreef hij een normale
trainingsdag: ontbijt, schaken, scha-
ken, lunch, schaken, schaken, scha-
ken, avondmaal en slapen. Hij speelt
niet meer voor Iran en woont sinds een
half jaar met zijn vader in de Franse
stad Chartres, beroemd om zijn kathe-
draal. De burgemeester was trots dat
hij Firouzja kon inlijven in de plaatse-
lijke club, die met hem aan het hoofd
misschien landskampioen zou kunnen
worden.
Er was afgelopen week ook een promi-
nente schaakster die Iran vaarwel zei.
Shohreh Bayat is hoofdscheidsrechter
in de WK-match die in Vladivostok aan
de gang is tussen de Chinese wereld-
kampioene Ju Wenjun en de Russi-
sche uitdaagster Alexandra

Goriatskina. Er was groot misbaar in
Iraanse media over een foto waarop
Bayat haar hoofddoek niet duidelijk
zichtbaar had gedragen. Bayat voelde
zich bedreigd, deed de hoofddoek,
waar ze altijd al een hekel aan had, nu
echt af en verklaarde dat ze voorlopig
niet naar Iran terug zou keren.

‘Tegen beter weten in hoop ik,’ aldus
Gert Ligterink in de Volkskrant van 2/2,
‘dat eind dit jaar de strijd om de we-
reldtitel tussen Magnus Carlsen en zijn
uitdager net zo onderhoudend zal zijn
als de WK-match van de vrouwen. Zo
spannend was de op en neer golvende
clash tussen de Chinese wereldkampi-
oen Wenjun Ju (28) en de Russische
uitdager Aleksandra Gorjatsjkina (21)
dat amper werd geklaagd over het niet
altijd even hoge niveau van het ver-
toonde spel. Net als Carlsen en Ca-
ruana in 2018 ¬hielden Ju en
Gorjatsjkina elkaar in Shanghai en Vla-
divostok in twaalf klassieke partijen in
evenwicht. Niet na twaalf remises,
maar na een opwindend gevecht met
zes overwinningen over en weer. Bei-
den ¬kregen kansen de tweekamp te
beslissen. Bij een 4,5-3,5 voorsprong
gaf Gorjatsjkina in de negende partij

een kansrijke positie uit handen met
fatale gevolgen.
In een poging het verloren terrein on-
middellijk te heroveren waagde ze een
dag later in een gelijke stand een vol-
strekt ongemotiveerde winstpoging die
desastreus uitpakte. De match leek
voorbij, maar bungelend aan de laatste
tak lukte het Gorjatsjkina in de
twaalfde partij een play-off af te dwin-
gen. Daarin gaf de grotere slagvaar-
digheid van Ju de doorslag. Nadat
Gorjatsjkina een grote kans had ge-
mist, prolongeerde de kampioen haar
titel dankzij een overwinning in de
derde tiebreakpartij. De nipte neder-
laag was zuur voor de jonge uitdager,
die zeker niet de mindere was geweest
van haar ervaren tegenstander.’ 

Het Tata Steel toernooi is met over-
macht gewonnen door Fabiano Ca-
ruana, die na een onopvallend begin
ontwaakte en met een eindscore van
10 uit 13 wereldkampioen Magnus
Carlsen op twee punten achterstand
zette. Met een daverende serie van
6,5 uit 7 was de Amerikaan (27) in de
slotweek ongenaakbaar en onverza-
digbaar. Met de hoofdprijs op zak
vocht hij ook in de slotronde verbeten



tot het tiende winstpunt binnen was.
In dit toernooi bleek weer eens dat
Hein Donner gelijk had toen hij schreef
ervan overtuigd te zijn dat niets zo be-
vorderlijk is voor een excellent toer-
nooiresultaat als een volkomen onver-
diende overwinning. Caruana trof dat
gunstige lot in de achtste ronde, waarin
hij na een wisselvallige partij glad verlo-
ren stond tegen Vishy Anand. In kenne-
lijke verwarring begon de oud-wereld-
kampioen zo opzichtig te schutteren dat
hij eerst de winst en even later zelfs de
remise uit handen gaf.
Het onverwachte winstpunt gaf Ca-
ruana vleugels. In de laatste vijf ronden
speelde hij vrijwel foutloos schaak en
benutte hij iedere kleine kans die hem
werd geboden. ‘Zijn spel doet me den-
ken aan mijn eigen beste toernooi in
Wijk aan Zee in 2013’, zei Carlsen. ‘Net
als Caruana nu zweefde ik toen van het
ene winstpunt naar het andere.’
De wereldkampioen en zijn laatste uit-
dager zouden elkaar eind dit jaar op-
nieuw kunnen treffen in een
WK-tweekamp, die vermoedelijk in
Dubai zal worden gehouden. Eerst zal
Caruana zich daarvoor in maart moe-
ten kwalificeren in het kandidatentoer-
nooi in Jekaterinenburg. Na zijn impo-
sante winst in Wijk aan Zee is hij de fa-
voriet in wat vermoedelijk een twee-
strijd zal worden met de Chinees Ding.
In een andere partij ging het in de laat-
ste ronde om de vraag wie de beste
Nederlander zou worden: Jorden van
Foreest, die met zijn attractieve spel
de aangename surprise van de afgelo-
pen weken was of Anish Giri, die zijn
kruit droog hield met het oog op het
kandidatentoernooi. Met de nodige
moeite lukte het Van Foreest remise te
maken en zo zijn rivaal een half punt
voor te blijven.
‘Het was kantje boord’, zei Van Fo-
reest opgelucht: ‘Ik stond onder druk
en moest enkele malen de enige ver-
dediging vinden. De gedeelde vierde
plaats is een droom die is uitgekomen.’
(Gert Ligterink, Volkskrant  26/1)

Wie zijn tv programmagids goed had
bekeken had op 13 maart de tv pre-
miere kunnen zien van Pawn Sacrifice.
Avro Televizier: ‘In 1972, de Koude
Oorlog is op zijn hoogtepunt, speelt
het Amerikaanse schaakgenie Bobby
Fischer (Tobey Maquire) een twee-
kamp om de wereldtitel tegen de Rus-
sissche Boris Spassky. De hele wereld
kijkt mee.’ En VPRO cinema: ‘Ambiti-
euze verfilming van de fameuze twee-
kamp die het getroebleerde
Amerikaanse schaakgenie Bobby Fi-
scher in 1972 tegen wereldkampioen

Boris Spassky speelde. Pawn Sacrifice
werkt inderdaad als sportfilm (de wer-
kelijke tweekamp in IJsland in 1972
was dan ook buitengewoon drama-
tisch), maar mislukt als psychologisch
portret van de overgevoelige, opvlie-
gende en paranoïde Fischer. Boven-
dien zijn de bijrollen - Schreiber is
prima als wereldkampioen Spassky en
Sarsgaard steelt de film als Fischers
drinkende en vloekende jezuïetense-
condant Bill Lombardy - interessanter
dan Maguire's nogal fletse Fischer.’ 

Acht deelnemers streden vanaf 15
maart om wie mag aantreden in de
strijd om de wereldtitel tegen Carlsen.
Wie heeft de beste kansen? In NIC
20/1 een afweging vooraf van Jan Tim-
man. Caruana en Ding Liren waren
naar zijn mening duidelijk favoriet.
Daarna drie andere potentiële win-
naars Grischuk, Nepomniachtchi en
Giri en voor de ‘come-back kids’ Rad-
jabov en Wang een goede kans op
een stevige middenpositie. Weinig ver-
wachtingen had hij van ‘wild card’ deel-
nemer Alekseenko. Ook de toewijzing
van de wild card achtte hij omstreden.
Vachier-Lagrave die in meerder geval-
len net een kwalificatie miste had naar
zijn mening in ieder geval een beslis-
singsmatch tegen de door de Russi-
sche schaakbond aangewezen
Alekseenko verdiend. 

Hans Böhm in de Telegraaf (22/2) over
het grootste talent van 2020: ’Wie
heeft de meeste kans om in de toe-
komst wereldkampioen Magnus Carl-
sen van zijn troon te stoten? In maart
nemen in het kandidaten-toernooi acht
spelers de laatste horde en wordt be-
slist wie de uitdager in november gaat
worden. De beste papieren hebben
Fabiano Caruana en Liren Ding maar
zelfs zij zullen als underdog de WK-
tweekamp ingaan. Carlsen heeft keer
op keer bewezen dat hij zijn generatie-
genoten de baas is, vandaar ook zijn
record niet-verliezen dat hij bij het laat-
ste TataSteeltoernooi op 120 bracht.
Hij is de kampioen in alle disciplines:
snelschaak, rapid en met klassiek
tempo. Dus de verwachting is dat hij in
de komende twee WK-tweekampen
niet echt bedreigd zal worden.
In 2024 zijn de grootste talenten van
nu gerijpt en dan wordt het een ander
verhaal. Onder die bijzondere talenten
maakt de 16-jarige Iraniër Alireza Fi-
rouzja de meeste indruk. Hij was al
kampioen van zijn land met 12 jaar en
werd grootmeester met 14 jaar, net
zoals de rest van de huidige wereld-
top. Hij staat op dit moment met stip

op de 23e plaats op de wereldranglijst
met de indrukwekkende rating 2730.’ 

Op de site Chess24 zei Carlsen, zoals
vele anderen voor hem, dat hij een
tweestrijd verwacht tussen de Ameri-
kaan Fabiano Caruana, zijn laatste uit-
dager, en de Chinees Liren Ding: ‘Als
het toernooi doorgaat, zet ik mijn geld
op Caruana, die beter dan Ding in
staat is te winnen van iets lager gerate
tegenstanders. Ding heeft alleen een
kans heeft als het hem lukt Caruana in
een van de twee onderlinge partijen te
verslaan.’ Met winst van een van de
zes andere deelnemers houdt Carlsen
nauwelijks rekening: ‘Dan zal hij wel
het toernooi van zijn leven moeten
spelen.’

Hans Ree in de NRC (14/3):  ‘Het kan-
didatentoernooi heeft ook zijn proble-
men. Ding Liren, een van de
favorieten, was in China toen de coro-
nacrisis uitbrak. Hij wilde een trainings-
kamp opzetten met zijn helpers, maar
dat kon niet meer door de reisbeper-
kingen. Hij behielp zich met Skype. De
andere Chinese deelnemer Wang Hao
was toen in Japan en bleef daar tot hij
naar Rusland afreisde. Hij had om uit-
stel van het toernooi gevraagd, maar
de FIDE gaf geen krimp. Teimour Rad-
jabov uit Azerbeidzjan had dezelfde
wens en toen die niet werd ingewilligd,
trok hij zich terug. Zijn vervanger, de
Fransman Maxime Vachier-Lagrave,
pakte blij verrast zijn koffers.
Anish Giri, die ook meedoet, twitterde
dat de kans om in het Russische ver-
keer om te komen groter was dan de
kans om in Jekaterinenburg door het
virus te sterven. Misschien is dat waar,
al moeten zulke kansberekeningen nu
met de dag worden bijgesteld. Boven-
dien had Radjabov zich niet alleen zor-
gen gemaakt over zijn gezondheid,
maar ook over een ongestoord verloop
van het toernooi. Hoe moet het als het
kleinste kuchje een aanleiding voor de
tegenstander kan zijn om een test te
eisen? De FIDE liet weten dat ervaren
teams van verplegers paraat zijn. De
rituele handdruk van de spelers voor
en na de partij, altijd verplicht, zal nu
vrijwillig zijn.
Carlsen, Kasparov en vele anderen
achten de Amerikaan Fabiano Ca-
ruana de grote favoriet. Ding Liren
wordt ook wel genoemd. Helaas wordt
Anish Giri door niemand getipt. Veel
koffiedikkijkers vinden dat het heilig
vuur bij hem ontbreekt.

‘Geen grootmeesters, wel duizend
man publiek bij opening kandidaten-
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toernooi’, zo meldde NOS.nl op 15
maart. ‘Het was in deze tijden van het
coronavirus een opmerkelijk gezicht: in
Jekaterinenburg waren meer dan dui-
zend toeschouwers aanwezig bij de
openingsceremonie van het kandida-
tentoernooi van de internationale
schaakfederatie FIDE.
In Jekaterinenburg, dat relatief nog
weinig besmettingen kent, zijn uiter-
aard maatregelen genomen tegen het
coronavirus. Zo mogen de schakers
voor een partij geen handen schud-
den. En dat is nogal wat in de schaak-
wereld, waar deze erecode zelfs is
vastgelegd in de reglementen.
Verder worden de acht deelnemers
strikt gescheiden gehouden van het
publiek, dat naar verwachting niet in
groten getale naar het toernooi zal
komen. De grootmeesters zijn allemaal
getest op corona en worden twee keer
per dag medisch onderzocht.
De schakers mochten ook niet aanwe-
zig zijn bij de openingsceremonie. Wel
aanwezig in de zaal: meer dan dui-
zend man publiek, dat kon genieten
van optredens van diverse klassieke
musici, operazangers en dansers van
het beroemde Bolsjoj-ballet.
Zeker lijkt in ieder geval dat het kandi-
datentoernooi vanwege het gebrek
aan enige andere sport dit jaar veel
aandacht zal krijgen. Zoals Giri zelf al
zei in een interview met de Volkskrant:
"In Nederland is het schaken straks
net zo populair als toiletpapier."

Zonder Radjabov ging het toernooi on-
danks de coronacrisis op 17 maart
toch van start. Hierbij speelde mee dat
er maar acht deelnemers waren, hun
gezondheid was getest, de zaal was
afgeschermd en de Russische over-
heid toestemming gaf. Dat laatste was
opmerkelijk want juist Rusland nam op
17 maart alsnog verregaande maatre-
gelen. Zo werden de drie grootste
sportcompetities stilgelegd maar in te-
genstelling tot voetbal, ijshockey en
basketbal ging het schaken wel door.
Volgens de technisch directeur van de
KNSB was dit heel legitiem. De FIDE
volgde daarin de Russische overheid
zoals wij dat hier ook doen. Hij vond
het wel bijzonder dat het doorging, het
was op dat moment nog het min of
meer enige grote sportevenement.
(AD18/3).

‘Gezond schaakvirus troeft tot op
heden gevreesde virus af’, zo luidde
de kop boven een artikel van Pieter
van der Laan in het AD Groene Hart
op 26/3. Het betrof een interview op af-
stand met Erwin l’Amie. ‘Het schaken

leeft hier enorm. De zaal zit steeds vol
met toeschouwers en die volgen de
partijen op grote schermen. Sommigen
hebben een mondkapje, maar het me-
rendeel ziet daar vanaf. De wereldtop-
pers spelen hun partijen achter glas in
een auditorium’, laat  de secondant
van Giri weten. Hij geeft toe dat het ei-
genlijk bizar is dat de Russen het top-
toernooi  niet hebben afgelast. 

President Vladimir Poetin heeft met
zijn besluit het Russische luchtruim te
sluiten vanwege de coronapandemie
een abrupt einde gemaakt aan het
Kandidatentoernooi in Jekaterinen-
burg. “De schaakbond FIDE kon niet
anders dan het toernooi stopzetten,
omdat de vrees bestond dat de spelers
en stafleden het land niet meer konden
verlaten”, zegt Jeroen van den Berg
vanuit Rusland. De directeur van Tata
Steel Chess was als officiële waarne-
mer een van de weinige aanwezigen
bij het toptoernooi in Jekaterinenburg.
“De FIDE heeft voor iedereen die naar
het westen moet een vliegtuig kunnen
regelen dat donderdagavond naar Am-
sterdam vertrekt. Ik ben dan thuis,
maar een speler als de Fransman
Maxime Vachier-Lagrave moet maar
zien hoe hij dan verder reist. Ik heb
geen idee. De Amerikaan Fabiano Ca-
ruana kan wellicht ook niet naar huis.
Van Anish Giri weet ik dat hij samen
met zijn secondant Erwin l’Ami hals-
overkop een vlucht naar Moskou heeft
genomen.”
Het toernooi leed amper onder die be-
perkingen, vindt Van den Berg. “Als de
spelers zich echt niet happy hadden
gevoeld, hadden ze niet zo serieus
hun partijen gespeeld en waren er
snelle remises gekomen. Het was ge-
zien de omstandigheden hoogstaand
schaak. Onze Nederlandse troef Anish
Giri begon stroef aan het toernooi,
maar hij won zijn partij in de zesde
ronde en kwam er steeds beter in. Ik
vond hem ook fysiek de sterkste; hij
zag er topfit uit. Voor hem komt het
misschien wel slecht uit dat het is stil-
gelegd.”
Hoe het nu verder moet, weet Van den
Berg ook niet precies. “De voorzitter
van de schaakbond heeft gezegd dat
het toernooi pas een vervolg kan krij-
gen als het virus onder controle is en
het veilig genoeg is voor de schakers,
maar wanneer dat is weet niemand.”
Wel is zeker dat de resultaten van de
eerste zeven ronden blijven staan. Va-
chier-Lagrave en de Rus Ian Nepomni-
atsjtsji leiden het klassement met 4,5
punten. Giri heeft 1 punt minder.
(Nieuws/nl, 27/3)

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald, maar dit toernooi had na-
tuurlijk nooit mogen beginnen’, zegt
schaakcommentator Hans Böhm. ‘De
schakers zaten op minder dan ander-
halve meter afstand van elkaar, er wer-
den handen geschud en bij de opening
waren meer dan 1.500 mensen aan-
wezig. Nepomniatsjtsji zat na zijn zege
op Ding Liren hoestend en proestend
de partij te analyseren. De schakers
deden precies wat we vanwege dat
virus niet moeten doen. ‘Maar in Jeka-
terinenburg deed de Fide net alsof de
wereld gek was. Het coronavirus hing
indirect boven het bord, bij de scha-
kers werd twee keer per dag de tem-
peratuur gemeten. Zo wil je toch geen
aandacht voor je sport? Het kandida-
tentoernooi was een blamage voor het
schaken.’ 
Böhm gelooft niet dat de schade voor
Giri nog te repareren valt. ‘Misschien
eindigt hij als tweede of derde, maar
bij dit toernooi telt alleen de eerste
plaats. Leuk zo’n grapje van Giri in de
Volkskrant dat schaken door het coro-
navirus net zo populair wordt als toilet-
papier. Ik word er een beetje moe van,
maak eerst eens een gewonnen stel-
ling af.’ Zekerheden inbouwen behoort
tot zijn tweede natuur, aldus Böhm.
‘Op je 20ste trouwen en al snel vader
worden, je ziet die hang naar veiligheid
ook terug in zijn spel. Giri gaat reke-
nen bij stellingen, waarin hij juist zijn
intuïtie moet volgen. Anish mist flair, hij
zou bij sportkoepel NOCNSF een
mental coach moeten zoeken die hem
meer agressie bijbrengt. Ook Kaspa-
rov en Carlsen constateerden dat hij
op die manier nooit wereldkampioen
wordt.’ (Uit een artikel van Robbert
Misset in de Volkskrant van 26/3). 

Giri, in een interview door Robert Mis-
set (Volkskrant 29/3) naar aanleiding
van de uitlatingen van Böhm: ‘Ik be-
grijp het negatieve sentiment niet zo.
Ik dacht dat mensen het mooi vonden
dat er ergens op de wereld nog aan
topsport werd gedaan. Nu moeten we
ons verdedigen. Ik weet zeker dat
onze partijen een troost waren voor de
miljoenen schaakliefhebbers online. Ze
hadden ondanks alle beperkingen die
het coronavirus ons oplegt dagelijks
iets om naar uit te kijken. ‘Ik mag nu
niet meer schaken, maar is het leven
daarmee veranderd? Ik voelde me on-
veiliger op de vlucht terug naar Am-
sterdam. Hoewel ik een mondkapje
droeg, zat ik in een vol vliegtuig. Het
was bizar dat zoveel mensen zich niks
aantrokken van de strenge voorzorgs-
maatregelen tegen het coronavirus.
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Achter het schaakbord liep ik minder
risico dan tijdens de terugreis. Daarom
heb ik ook nooit overwogen om me als
Radjabov terug te trekken.’

En in hetzelfde artikel over de kritiek
van Böhm op zijn spel: ‘Iedereen mag
kritiek hebben, maar ik vond de woor-
den van Böhm op de man gericht en
beledigend. Ik heb één stelling tegen
Caruana niet tot winst weten te voe-
ren. Ik ben benieuwd welke winnende
zet Böhm mij zou adviseren? Daar
staat tegenover dat ik een verloren
stelling tegen Wang Hao nog remise
kon maken.
‘Het hoort nu eenmaal bij het schaken.
Bij het kandidatentoernooi telt inder-
daad alleen de eerste plaats, maar
Böhm heeft me nu al afgeschreven. Hij
zegt eigenlijk: je bent te langzaam als

sprinter. Dat kun je pas constateren,
wanneer ik niet als eerste over de fi-
nish kom. Ik ben nog volop in de race
om het toernooi te winnen.’

Onlangs kocht Magnus Carlsen voor
1,8 miljoen euro een appartement op
het schiereilandje Tjuvholmen aan de
rand van Oslo. De naam betekent Die-
veneiland en stamt uit de tijd dat het
een rauwe havenwijk was. Die is opge-
knapt en als er nog dieven zijn, dan
zijn het dieven van stand die er naar
het museum van moderne kunst gaan
en hun gasten ontvangen in hotel The
Thief, dat het meest luxueuze hotel
van Noorwegen wordt genoemd. Carl-
sen heeft een eigen garage en kan in
het complex gebruikmaken van een
serviceafdeling met een vergaderzaal,
een feestzaal en een fitnesscentrum.

Zijn appartement heeft uitzicht op de
heuvel waar het appartement staat dat
hij in 2015 kocht en dat nog steeds op
zijn naam staat. Maar wat baat het een
mens indien hij alle schatten der aarde
won en niet mocht schaken? (Hans
Ree, NRC 18/4)

En schaken deed Carlsen, ook nu. Hij
nam het initiatief voor een online 
elitetoernooi dat gespeeld werd op
Chess24. Van 18 april tot en met 3 mei
streden 8 topschakers online om een
prijzenfonds van $ 250.000. Deelne-
mers naast Carlsen: Caruana, Giri,
Ding, Nepomniachtchi, Vachier-La-
grave, Nakamura en  Firouzja. Alle
spelers speelden vier rapidpartijen
tegen elkaar. De top vier ging uiteinde-
lijk door in een knock-out format. Daar
was Giri niet bij Hij eindigde als num-
mer zeven, maar won wel van Ca-
ruana en boekte ook een verrassende
zege tegen Carlsen. Onderstaande
blunder werd de wereldkampioen fa-
taal en dat leidde naast drie remises
tot een 2½-1½ zege.  

Stelling na de 24e zet van zwart (Giri).
Carlsen speelde 25.f3? en verloor een
stuk na 25….Pxd3+ 26.Dxd3 Dc1+
27.Kf2 Dxb2+.
In de halve finale won Nakumara van
Caruana en Carlsen van Ding. In de fi-
nale trok Carlsen met een 2½-1½ zege
aan het langste eind en werd daarmee
winnaar van de hoofdprijs van 70.000
dollar.
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