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Aad van den Berg
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Clubavond

:
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Clublokaal

:
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Voorzitter

:

Frank van de Pavoordt, G. van Dijkstraat 6,
2461 RV Ter Aar, tel. 0172-740058 of 06-21372817
e-mail: f.vdpavoordt@hotmail.com

Secretaris

:

Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62,
2804 EH Gouda, tel. 0182-533582 of 06-48696029
e-mail: aad_vandenberg@outlook.com

Penningmeester

:

Hans Verduijn, Prins Bernardstraat 57,
2841 TG Moordrecht, tel. 0182-752097 of 06-28590668
e-mail: a.verduijn@gmail.com
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(clubblad)

:

zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

Frank Visser, Gerardus van Sillevoldstraat 14,
3065 LG Rotterdam, tel. 010-2131823
e-mail: k.teunissen@planet.nl
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:

zie secretaris
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:
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:
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Contributies

:
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jeugd
(t/m 20 jaar)
donateurs

in dit nummer o.a.:
laatste nieuws
pim te lintelo eerste toernooiwinnaar nieuwe seizoen
terug naar het ijsclubgebouw
de contributie
met een vleugje nostalgie...
geen hete hangijzers bij de rsb
een merkwaardig ‘telefoon’besluit
de ijssel goed van start bij de rsb
achttallwencompetitie
vier titelkandidaten strijden om
clubkampioenschap
uit de media

€ 130,-€ 55,-€ 25,--

Advertenties

:
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:

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

Website

:

www.ijsselschaak.nl

Hans Verduijn
nieuwe penningmeester
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Bij de voorplaat:
Schaakvakantiefoto: Giga schaakbord
op het dek van een cruiseschip met
zicht op de bergen van Moorea, een
Frans-Polynesisch eiland, behorende
tot de Genootschapseilanden in de
Stille Oceaan
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van de redactie
Na een lange periode zonder clubschaak konden er vanaf september
weer clubavonden plaatsvinden. Bij De
IJssel wel op een andere plaats dan al
meer dan tien jaar het geval was. In dit
eerste nummer van het schaakseizoen
2021/22 het hoe en waarom. Aandacht
voor de terugkeer naar een vroegere
locatie dus. Ook, zoals gebruikelijk bij
de start van een nieuw seizoen, het
nieuws van de vergadertafels bij De
IJssel en de RSB met de schijnwerper
op de contributie en een merkwaardig
telefoon-besluit.
Voorts weer verslagen en ranglijsten
van competities en wedstrijden. Het
snelschaak waarbij een bijna vergeten
clubcoryfee de eerste winst pakte.
Driemaal zo snel gaat het bij het rapidschaak. Hier een bekend gezicht aan
de leiding. En dan is er natuurlijk de
strijd om de clubtitel met oude en

nieuwe deelnemers. Vier titelkandidaten strijden om de hoogste eer en opvallende prestaties van de
debuterende jeugdkampioen.
Meerdere titelkandidaten waren er ook
in een ver verleden, aldus Mick van
den Berg die in zijn rubriek ‘met een
vleugje nostalgie’ terugblikt op zijn
laatste kampioenschap.
De animo voor deelname aan de regionale (RSB)-competitie is, al dan niet
veroorzaakt door ledenverlies, afgenomen, zo blijkt uit een analyse. Ook bij
De IJssel is dit het geval. De eerste
wedstrijden voor de achttallen zijn al
achter de rug en met succes aldus de
wedstrijdverslagen met onder andere
een gedurfd partijtje van de nieuwe
extern wedstrijdleider.
De zomer was goed voor meer dan
drie pagina’s bijzondere berichten uit
de media zoals: favorieten onderuit bij

de strijd om de Word Cup, Jorden van
Foreest sterker dan Kasparov, overlijden Svesnikov, Norway Chess, Giri en
Tolstoy, de Morphy collectie, een
kwade voormalige topschaakster, Carlsen prijzengeld blijft maar groeien, het
NK en de coronaregels, het EK dovenschaak, een sensationeel partijtje, bezoekersrecord Max Euwe Centrum en
een bijzonder schaakprobleem.
Voorts nog wat laat ontvangen berichten hieronder en als slot een pagina
met een selectie bijzondere schaakcartoons uit The Chess World.
Veel leesplezier, op papier in zwart-wit
of via de website in kleur. Het volgende nummer, IJsselschaak 132, zal
naar verwachting eind januari verschijnen. Bijdragen hiervoor zijn als altijd
van harte welkom.

van de voorzitter
Het IJsclubgebouw is vanaf het begin
van dit seizoen ons nieuwe onderkomen. De afgelopen maanden is er
veel gedaan aan de speelzaal, tafels
en stoelen en ook onze materiaalkast
moest na de verhuizing weer een opknapbeurt hebben. Ook hebben we
een eigen koelkast achter de bar gekregen. Veel werk hiervoor werd verricht door Teus Boere, naast materiaalbeheerder nu ook locatiemanager.
Extra dank voor zijn hulp is hierbij op
zijn plaats.
Een hartelijk welkom voor enkele
nieuwe leden. Allereerst voor Aad van
der Meer die na een jaar absentie

weer terugkeerde. En voorts ook voor
Elena Gallo en haar partner Max Formenti. Het is erg leuk te zien hoe enthousiast zij zijn. Namens de vereniging allemaal (weer} veel schaakplezier op onze club..
Gaan we het meemaken een volledig
bezet clubgebouw? Op dit moment
blijven er nog schakers thuis uit voorzorg en dat is begrijpelijk. We blijven
de maatregelen volgen en hopen dat
onze schaakavond niet in gevaar
komt. Natuurlijk belangrijk dat je bij
klachten de landelijke richtlijnen van
RIVM blijft volgen.

Pier scheidde midden uit het schaken
En zei, hij was het spelen zat.
Maar ’t was de minste van twee zaken:
Hij was het spelen moe, én mat.
Constantijn Huygens
15 december 1647
Blijf gezond (Frank).

laatste nieuws
Vanaf 6 november geldt een Corona ToegangsBewijs (CTB) voor georganiseerde Sportbeoefening (binnen)
vanaf 18 jaar. Dus ook voor de clubavonden van De IJssel is dit verplicht.
Vanwege invoering van de BTW plicht voor denksporten gaat de contributieafdracht aan de KNSB per 1 januari
met 12% omhoog, dus van 44,48 euro naar 49,82 euro (zie ook De contributie elders in dit nummer)
De webmaster meldt dat websiteproblemen (zichtbaarheid updates) mogelijk kunnen worden opgelost door het
schoonmaken van het cachegeheugen en verwijst daarbij naar het artikel te vinden op
https://nl.wikihow.com/Een-pagina-verversen .
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seizoenstart met ledenvergadering in
nieuwe locatie
De ledenvergadering op 30 augustus
vond dit jaar niet plaats in de vertrouwde zaal van De Zespunt, maar in
Het IJsclubgebouw. Deze locatiewisseling had alles te maken met het
agendapunt ‘schaaklocatie’ waarin
werd voorgesteld om De Zespunt als
clublocatie te verlaten. Ter kennismaking met de mogelijke nieuwe locatie vond de vergadering hier plaats.
Twee derde van het ledental was present en dat was lang niet slecht. Het
wel en wee van de voorgaande vergadering was men al lang vergeten en
dus ging men met instemming akkoord
met het verslag daarvan en ook met
het vanwege de coronaperiode mini
jaarverslag. Er waren vorig seizoen
nauwelijks activiteiten en dus vielen er
ook geen prijzen uit te reiken.
Wat wel nodig was, was aanvulling van
het bestuur. Dat was inmiddels door
vertrek van de extern wedstrijdleider
en de penningmeester gekrompen tot

twee personen, voorzitter en secretaris. De voorzitter had zijn drie jarige
bestuursperiode er op zitten, maar was
gelukkig herkiesbaar. Dat laatste gebeurde ook, met algemene stemmen.
Dat was ook het geval met Hans Verduijn die zich voor de aanvang van de
vergadering had gemeld als kandidaat
penningmeester. Er kwam ook een
nieuwe extern wedstrijdleider, Frank
Visser nam het stokje over van Rien
Duine. Hij zal echter geen deel uitmaken van het bestuur.
Voor het belangrijkste punt van de
avond, de schaaklocatie, was uitgebreide informatie toegezonden over
noodzaak en consequenties. Die werden ter vergadering nogmaals toegelicht. De aanwezigen kozen vervolgens
unaniem voor Het IJsclubgebouw als
nieuwe clublocatie.
Voor het gepresenteerde programma
had het bestuur gekozen voor voortzetting van de gebruikelijke activiteiten

met inachtneming van de coronaregels, geen vastomlijnd programma
dus. Gezien een minder aantal deelnemers zal de clubcompetitie geen
vier maar zes periodes tellen. Voorts
voorlopig geen jeugdschaak, de resterende jeugdleden zullen gaan meespelen in de clubcompetitie met
daarnaast periodiek extra training.
Geen op- of aanmerkingen waren er
over het financieel verslag, opgesteld
door de secretaris. Met de keuze voor
Het IJsclubgebouw impliceerde dit begroting b in het financieel verslag. Dat
betekende voor de komende drie jaar
bij ongewijzigde omstandigheden
(ledental) een jaarcontributie van 170
euro gekoppeld aan een compensatie
van 40 euro per jaar voor de periode
dat er vanwege coronamaatregelen
geen clubactiviteiten mogelijk waren.
Als nieuwe kascommissieleden werden
benoemd Mick van den Berg, Ton van
Smirren en Frans Dubois (res). (Aad)

pim te lintelo eerste toernooiwinnaar nieuwe seizoen
Na afloop van de ledenvergadering op 30 augustus werd het schaakseizoen zoals gebruikelijk geopend met een snelschaakwedstrijd. Lang niet alle aanwezigen hadden daar trek in, zodat het beperkt bleef tot een achtkamp met het volgende
resultaat:
1
2
3
4
5
6
7
8

Pim te Lintelo
Frank vd Pavoordt
Frank Visser
Neal Twigt
Wim Mulder
Teus Boere
Hans Verduijn
Peter Morgenrood

1
x
½
0
½
0
0
0
0

2
½
x
0
0
½
½
0
0

3
1
1
x
0
0
0
0
0

4
½
1
1
x
½
0
0
0

5
1
½
1
½
x
0
0
0

6
1
½
1
1
1
x
0
1

7
1
1
1
1
1
1
x
0

8
1
1
1
1
1
0
1
x

tot
6
5½
5
4
4
1½
1
1

Na lange tijd dus weer eens een eerste plaats voor Pim te Lintelo bij De IJssel en dat was lang geleden sinds hij in Maarn
woont en zelden op clubavonden aanwezig kan zijn. (Aad)
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programma de ijssel 2021/22
1/11
8/11
15/11
22/11
29/11
6/12
13/12
20/12
27/12**
3/1**
10/1
17/1
24/1
31/1
7/2
10/2 (do)
14/2
17/2 (do)
21/2
28/2***
7/3
11/3 (vr)
14/3
21/3
28/3
4/4
11/4
20/4 (wo)
25/4
2/5 ****
9/5
14/5 (za)
16/5
23/5
30/5
8/6 (wo)
13/6
20/6
27/6

HH-2.3
Rapid-2
HH-2.4 + HZP V1 – De IJssel V1
De IJssel – Maassluis + HH-2.5
HH-3.1 + De IJssel V1 – RSR Ivoren Toren V2
Rapid 3
De IJssel – Overschie 2 + HH-3.2
HH-3.3
Invitatietoernooi
HH-3.4
KO-beker + HH-3.5
HH-4.1
ZD 1
HH-4.2
KO-beker -kwartfinale + HH-4.<Geen>
Erasmus 3 – De IJssel
HH-4.4
WSV/Internos V2 – De IJssel V1
ZD 2
HH-4.5
HH-5.1+ KO-beker halve finale
Charlois Europoort V2 – De IJssel V1
HH-5.2
ZD 3
HH-5.3 + De IJssel V1 – Spijkenisse V2
HH-5.4 + KO-beker finale
HH-5.
HH-6.1
ZD 4
HH-6.2
HH-6.3
Panc Vink Top 12 (??)
HH-6.4
ZD 5
Doorgeefschaak
HH-6.5
ZD 6
HH-6.6
Ledenvergadering + snelschaak

**
***
****

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie

ledenvaria
Het jaarverslag 2020/21 meldde per 1-9-2021 22 senioren, 3 junioren en 5 donateurs. Nog voor de start van het
seizoen beëindigde ook Arie Macdaniel sr (geen motivatie meer) en juniorlid David Knoop (verhuizing) hun lidmaatschap.
Inmiddels meldden zich ook enkele nieuwe leden: Elena Gallo en haar partner Max Formenti uit Nieuwerkerk a/d
IJssel en voorts Aad van der Meer die weer terugkeerde bij De IJssel, geen donateur meer dus. Het aantal leden
bedraagt nu 24 senioren en 2 junioren. Doordat Rien Duine zich aanmeldde als donateur blijft het aantal donateurs
met 5 op gelijke hoogte.
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terug naar het ijsclubgebouw
Vanwege ongenoegen over de sinds
september 2000 in gebruik zijnde
speellocatie in Gebouw De Zuidplas
verkaste De IJssel aan het slot van het
seizoen 2001/02 naar Het IJsclubgebouw. Al in 2000 leek De Zespunt de
meest geschikte locatie, maar bleek
toen veel te duur en dat was in 2002
nog steeds het geval. Toen echter in
2004 het beheer van De Zespunt in
andere handen kwam en de prijs aanmerkelijk zakte, was dat een aantrekkelijker alternatief. Met grote tevredenheid werd hier dan ook vele jaren
geschaakt.
Een nieuwe eigenaar en het vertrek
van beheerder Arie Reijm strooide
echter roet in het eten. Niet alleen de
voorzieningen (horeca) werden minder
ook de prijs ging fors omhoog. Het
breekpunt kwam aan het slot van het
voorgaande seizoen. Toen er na de
vanwege coronamaatregelen schaakloze periode in mei nog een aantal
weken geschaakt kon worden, werd de
zaalhuur tussentijds met meer dan vijftig procent verhoogd, Voor het nieuwe
seizoen was dit niet anders en bovendien was de verhuurder niet bereid
een en ander op papier vast te leggen.

Ook het tijdig reserveren van data voor
speciale toernooien bleek niet meer
mogelijk. Door de hoge zaalhuur gekoppeld aan een gekrompen ledental
zou een contributieverhoging van meer
dan vijftig procent noodzakelijk zijn.
Na inventarisatie van de mogelijke
speellocaties door Teus Boere bleek
het gebouw van de Moordrechtse IJsclub het enige betaalbare alternatief.
Op de ledenvergadering op 30 augustus werd hiervoor door de aanwezige
leden unaniem gekozen. Voordelen
ten opzichte van De Zespunt zijn een
beduidend goedkopere prijs en bereidwillige medewerking van de verhuurder. Er zijn ook nadelen, minder
ruimte, zeker bij een vanwege corona
minimale onderlinge afstand van 1.5
meter tussen de tafels, en geen horecavoorziening. Bovendien is het gebouw in het geval er geschaatst kan
worden niet beschikbaar. Voor toernooien met meer dan 25 deelnemers
zoals het Top 12 toernooi moet een
andere locatie worden gezocht. Geco
Reijm, lange tijd barman op de clubavonden in De Zespunt, bleek bereid
de horeca te verzorgen. Indien er vanwege corona maatregelen (1,5 meter

afstand) onvoldoende ruimte is voor
thuiswedstrijden van achttallen kan
hiervoor worden uitgeweken naar een
andere speelavond (woensdagavond)
in het IJsclubgebouw. Dat is ook het
geval bij feestdagen op de maandagavond. De schaakkast is inmiddels
verhuist naar de nieuwe locatie en
daarnaast is er een eigen afsluitbare
koelkast aangeschaft.
Eind september bleek dat de keuze
voor een nieuwe locatie een verstandig besluit was. De Bethelkerk, eigenaar van De Zespunt, meldde aan haar
leden dat het gebouw in gedeeltes
wordt gerenoveerd en alleen voor
eigen gebruik wordt bestemd. (Aad)

de contributie
Wordt schaken duur? In vergelijk met
andere sporten valt dit wel mee, maar
wel gaandeweg duurder, in ieder geval
bij De IJssel. Bij de RSB ligt de contributie voor de meeste verenigingen tussen de 100 en 140 euro. De IJssel
behoort daarbij tot de verenigingen
met een hoge contributie. Voor zover
de cijfers op de diverse websites zijn
vermeld en correct zijn. Enkele clubs
melden bedragen van 75/85 euro. Met
circa 50 euro voor de KNSB (zie hieronder) blijft er voor zaalhuur en clubactiviteiten dan wel heel weinig over.
De belangrijkste kostenposten voor
schaakverenigingen, ook bij De IJssel,
zijn verschuldigde afdracht aan de
overkoepelende bonden (KNSB en
RSB) en de zaalhuur.
‘Als lid van een club, word je ook automatisch lid van de KNSB. Een percentage van de contributie die jij
betaalt gebruiken wij onder meer om
opleidingen van trainers te kunnen faciliteren, het verwerken van rating en
het verzorgen van het bondsblad

1/7/21-31/12/21

Schaakmagazine’, aldus meldt de
KNSB op hun website. De te betalen
afdracht aan KNSB en RSB wordt
jaarlijks vastgesteld respectievelijk
door de bondsraad en de Algemene ledenvergadering van de RSB.
Dit seizoen verhoogt de KNSB de contributie voor de periode 1-10-2021 tot
1-1-2022 met 1,3%. Het zelfde percentage geldt voor de RSB. Wat de contributie gaat worden vanaf 1-1-2022 is
vanwege de invoering van de BTWheffing (21%) is nog niet bekend bij de
KNSB. Ook het RSB-deel van de contributie zal vanaf 1-1-2022 met BTW
worden berekend. De RSB zal echter
eenmalig voor het 1e halfjaar 2022 dit
voor haar rekening nemen.
De af te dragen contributie per lid tot
het einde van dit jaar:
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senioren
RSB
KNSB
Totaal
junioren (<21 jr)
RSB
KNSB
Totaal

3,08 (+0,04)
45,08 (+0,56)
48,16 (+ 0,60)
1,54 (+ 0,02)
22,84 (+ 0,28)
24,38 (+ 0,30)

(tussen haakjes toename contributie
2020/21)
De zaalhuur bedraagt 30 euro per
avond, totaal voor 44 clubavonden dus
1320 euro. De kosten per lid zijn afhankelijk van het aantal leden. Bij 20
leden is dit 66 euro, bij 25 leden 52,80
euro en bij 30 leden 44 euro.
De vaste kosten liggen per lid dus, bij
20- 25 leden, tussen 115 en 100 euro.
Daarbij komen nog de overige kosten
(o.a. clubblad, materialen, prijzen) met
kosten tussen de 80 en 65 euro. In totaal bij 25 leden dus 165 euro oplo-
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pend tot 195 euro bij 20 leden. Tot
vorig seizoen was de contributie voor
een seniorlid 130 euro. Bij lange na
dus niet voldoende. Daarvoor is een
contributie van 170 euro noodzakelijk.
Op de ledenvergadering van 30 au-

gustus jl. is besloten de contributie
voor seniorleden te verhogen tot 170
euro per jaar, Gelijktijdig is eveneens
besloten in ieder geval de komende
drie jaar aan elk seniorlid een korting
van 40 euro per jaar toe te kennen als

compensatie voor de periode dat er
vanwege de coronamaatregelen geen
clubavond mogelijk was. De contributie
voor het komende jaar bedraagt dus
opnieuw 130 euro en voor junioren 55
euro (5 euro compensatie). (Aad)

met een vleugje nostalgie...
Jarenlang was het bij De IJssel gebruikelijk om prestaties in schaakcompetities te belonen met een beker. Dat
gebeurt nu natuurlijk ook nog wel maar
bij de toenmalige jaarlijkse prijsuitreiking stond er dan een verzameling bekers op de bestuurstafel. Prijzen voor
een hoge plek in huishoudelijke competitie maar ook voor prestaties in de
verschillende teams in de RSB-competitie. Als je in die jaren regelmatig in de
top meedraaide kon je menige beker
scoren. Ook ik had er een aantal, al
heb ik ze niet allemaal meer. Toen ik
een paar jaar geleden kleiner ging
wonen hebben we opruiming gehouden en heb ik er slechts een paar van
bewaard waar ik een verhaal bij had.
Ook deze is daardoor bewaard gebleven. Niet omdat hij er bijzonder uitziet
maar meer omdat hij staat voor een
prestatie waar ik wel een beetje trots
op ben.
Het is de kampioensbeker van het
schaakseizoen 1992-93 en daarmee
ook de afsluiting van een periode want
daarna ben ik er niet meer in geslaagd
om de eerste plek op de ranglijst te
veroveren. Natuurlijk omdat ik ouder
werd en moest constateren dat dat ook

invloed heeft op het schaakniveau
maar ook kwamen er steeds meer
sterkere schakers bij De IJssel waar ik
niet meer tegenop kon. Ook in het seizoen 1992-93 waren die er trouwens.
Frank van de Pavoordt en Jan Evengroen waren de toppers maar ook
broer Aad en routinier van Vuuren
speelden mee. Dan nog de outsiders
Gerard van de Wouden en Rien Duine
maar ook nog de nieuwe aanwinsten
van dat seizoen, de junioren Pieter
Quist en René Ordelman. Een sterk
gezelschap dus. De competitie van dat
jaar staat me bij als één die een spannend verloop had. Ik herinnerde me
dat niet precies meer dus ik heb er nog
even de nummers van IJsselschaak bij
gepakt. Met nog zeven rondes te spelen waren Frank en Jan de favorieten
op aan de kop van de ranglijst en had
ik een flinke achterstand. Maar met
een mooie serie kon ik de achterstand
wegwerken en bij het ingaan van de
laatste ronde stond ik samen met Jan
op kop met allebei hetzelfde aantal
punten. Bij winst zou Jan kampioen
zijn maar hij speelde tegen routinier
Wim van Vuuren en de oude vos had
voor Jan een verrassing in huis waardoor hij vervolgens een nederlaag

moest incasseren waardoor ik het
kampioenschap kon opeisen. Een
kampioenschap waar ik met plezier
aan terugdenk en nog steeds een
beetje trots op ben. De tijd gaat voort
en een kampioenschap zit er niet meer
in. Maar de beker is een mooie herinnering. (Mick)

top tien clubcompetitie 1992/93
1. Mick van den Berg
2. Jan Evengroen
3. Frank van de Pavoordt
4. René Ordelman
5. Wim van Vuuren
6. Pieter Quist
7. Gerard van der Wouden
8. Jacco Heek
9. Rein Leopold
10. Aad van den Berg
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geen hete hangijzers bij de rsb
Op 15 september vond de 182e algemene ledenvergadering van de RSB
plaats. De voorzitter van De IJssel was
een van de 20 aanwezige verenigingsvertegenwoordigers die daardoor de
5-1 van Ajax tegen Sporting Lissabon
misten.
De vergadering stond voornamelijk in
het teken van de goedkeuring van de
gebruikelijke jaarstukken. Van het jaarverslag was alleen het onderdeel van
de penningmeester van belang, want
merkwaardig genoeg is hierin ook de
begroting met contributievoorstel opgenomen. Vanwege de onzekerheid
over de BTW heffing die per 1-1-2022
ingaat echter nog een voorlopige begroting tot het einde van dit jaar (Zie
ook De contributie elders in dit
nummer).
Omdat de RSB de vierde kwartaalrekening van de KNSB contributie voor
haar rekening had genomen was er
een negatief resultaat van bijna 8.000
euro. Dat was minder dan de verwachte 14.000 euro vanwege een
Taso subsidie (een regeling voor amateursportorganisaties die omzetverlies
hebben geleden als gevolg van de

maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19) van 6.000
euro.
Voormalig penningmeester Peter de
Weerd werd , na een jaar als bestuursmedewerker de secretariaatswerkzaamheden te hebben verricht,
benoemd als secretaris. In plaats van
Hans van Beukel, die deze functie
naast bestuurslid jeugdzaken vervulde.
Een daartoe ingestelde werkgroep rapporteerde over de aanwending van het
hoog opgelopen vermogen van de
RSB (meer dan 50.000 euro). De
werkgroep was tot een consensus gekomen dat een bedrag van 20.000
euro als een minimum moet worden
beschouwd, vooral gelet op het solvabiliteitsrisico van de contributie-inning
die de RSB uitvoert voor de KNSB.
Door het besluit van het bestuur van
de RSB om geen contributie te innen
over het 4e kwartaal van 2020 was het
eigen vermogen van de RSB teruggebracht tot bijna 37.000 euro. De ruimte
voor een eventuele verdere aanwending van het eigen vermogen komt
daarmee uit op bijna 17.000 euro. (NB.
Daarbij is geen rekening gehouden
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met de Taso subsidie van 6.000 euro).
Daarnaast is er een bedrag beschikbaar voor nieuwe projecten van 5.655
euro. De werkgroep had er van afgezien om hiervoor een kader te ontwikkelen, mede gelet op actuele gebrek
aan geschikte projecten. Er zit dus nog
geld zat in de pot, maar er zijn geen
initiatieven om daar iets mee te doen.
Daarnaast had de werkgroep meegedacht over de regelmatig terugkerende
vraag of de RSB moet bijdragen aan de
kosten van uitzending van jeugdspelers
naar internationale toernooien als WK’s
en EK’s .Meer een landelijke dan een
regionale zaak vond men. De vergadering stemde in dit te beperken tot een
maximum van 1000 euro onder hantering van op schrift gestelde criteria.
Al in het eerdere voorzittersoverleg
was het gebruik van Netstand voor de
RSB-competitie gepeild. Dat bleek
toen al positief en werd nu definitief
vastgesteld. Ook stemde een meerderheid voor een door SV Krimpen ingebracht voorstel voor eenduidige regels
met betrekking tot het telefoongebruik.
De regels voor de KNSB-competitie
zullen nu ook gelden voor de RSB-
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competitie (Zie ook Een merkwaardig
‘telefoon’-besluit elders in dit nummer.).
Beide besluiten hadden uiteraard gevolgen voor de reglementen die conform de besluiten werden aangepast.
Over de competitie-indeling was lang
niet iedereen tevreden. Dat betrof met
name het geringe aantal wedstrijden

(kleine groepen) en veranderde sterkteverschillen bij teams. Onoverkomelijke
problemen volgens de competitieleider
en derhalve ging men desondanks uiteindelijk wel akkoord. Dat betrof dan de
achttallencompetitie, Over de viertallencompetitie wordt, althans volgens het
verslag, niet gesproken.

Tot slot de loting voor de bekercompetitie waaraan door 26 verenigingen
wordt deelgenomen. De IJssel treft in
de eerste ronde Het Houten Paard uit
Brielle en bij winst vervolgens Sliedrecht. (Aad)

uit het rsb jaarverslag 2020/21
De voorzitter over de effecten van de
coronamaatregelen: ‘Ondanks dat de
verenigingen hun leden minder konden
bieden dan ze gewend waren bleef de
schade beperkt. De leden bleven grotendeels hun clubs trouw. De door
sommigen gevreesde leegloop bleef
beperkt, hoewel sommige clubs wel afscheid moesten nemen van meerdere
jeugdleden. De daling bij de senioren
was 6%, bij de jeugd was het 19%.

Belangrijk is om te beseffen dat het
jaarlijks verloop bij de jeugd zeker 20%
is. Het gebruikelijke aantal jeugdleden
stopte, maar de normale aanwas was
er niet o.a. omdat de clubs grotendeels
moesten sluiten. Financiële klappen
konden in veel gevallen opgevangen
worden. Soms kon er wat geregeld
worden met de verhuurder van de
speelzaal. Ook de eenmalige kwartaal
kwijtschelding van de contributie door

de RSB gaf de clubs wat lucht.’
Op 1 augustus 2020 telde de RSB
1035 senior-hoofdleden, waaronder
1 individueel lid, en 569 jeugd-hoofdleden. Een totaal aantal hoofdleden
van 1604. Op 1 augustus 2021 telde
de RSB 977 senior-hoofdleden en 461
jeugd-hoofdleden. Een totaal aantal
hoofdleden van 1438

In het jaarverslag ook de begroting voor het seizoen 2021/22, waarvan hieronder een samenvatting:
bruto
kosten

eigen
bijdragen*

netto
kosten

Competitie
Pers. Kampioenschap
Jeugd
PR, website
Winkel (afschrijving, verkoop)
Bestuur (onkosten, jubilea)

580
2200
2050
600
400
1500

650
1300
1250

+70
-900
-800
-600
-270
-1500

Totaal

7330

3330

130

-4000

* Naast eigen bijdragen door deelnemers ook inkomsten uit verkoop (diploma’s, winkel)
Geraamde voor de RSB bestemde contributie inkomsten 4000 euro.
Middelen van de RSB per 30/6/2021:
- Eigen vermogen
- Reserveringen met bestemming
- Reserveringen zonder bestemming

44.000
8.400
5.655

een merkwaardig ‘telefoon’-besluit
In het reglement van de wereldschaakbond (FIDE) wordt in 2005
voor het eerst bepaald dat het afgaan van een mobiele telefoon
leidt tot verlies van de partij voor
de verantwoordelijke speler. Aangezien in het competitiereglement
van de RSB is opgenomen dat
wordt gespeeld volgens de spelregels van de FIDE (artikel 18.1)
gold dit dus ook voor de RSB-competitie.

Op de ALV van de RSB op 20 september 2006 wordt op initiatief van
Arrian Rutten voor de RSB competitie een uitzondering (artikel 18.3)
toegevoegd. ‘Je zal maar rechtstreeks van je werk komen uit Rotterdam om een partijtje met je
team voor de 2e klasse van de
viertallencompetitie in Hellevoetsluis te spelen en aldaar in de
haast vergeten je mobieltje uit te
zetten. Als je echtgenoot of echt-
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genote dan belt of je nog op tijd
bent aangekomen, heb je gelijk
een nul. Hoeveel (amateur) arbiters waarschuwen zo’n speler van
te voren?’, aldus Rutten destijds.
De toevoeging luidde:
Gebruikmaken van een mobiele telefoon is tijdens de wedstrijd niet
toegestaan. Indien een mobiele telefoon afgaat, dient de wedstrijdleider alle spelers een laatste
waarschuwing te geven. Indien nadien nogmaals een telefoon afgaat, wordt de betreffend speler
gestraft met een reglementair verlies.
De toevoeging van dit artikel was
dus niet in overeenstemming met
dat van de KNSB. Op de ALV van
de RSB op 5 september 2012
wordt een voorstel van Messemaker 1847 om eenduidigheid in regels met de overkoepelende bond
te handhaven geagendeerd. Dat
voorstel, uitvoerig van voor- en tegenargumenten voorzien door
toenmalig competitieleider Arrian
Rutten, wordt niet aangenomen,
slechts zes verenigingen zijn voor.
(Zie ook IJsselschaak 96, november 2012 ‘Het mobieltje speelt
weer op’’). Argumenten hiervoor
waren, conform Rutten eerder, het
opleggen van maatregelen voor
topschaak (landelijke competitie)
aan de veel meer amateuristisch
opererende regionale competitie
en voorts het feit dat bij de landelijke competitie de kwaliteit van de
arbiters (gediplomeerd) beduidend
beter is. Bij de regionale competitie
met clubleden als arbiter zal hierdoor de willekeurigheid in het wel
of niet waarschuwen voor de aanvang van de partij toenemen.
Op de laatste ALV van de RSB (15
september 2021) wordt door SV
Krimpen a/d IJssel voorgesteld
om voor de RSB-competitie de regels voor het gebruik van mobiele
telefoons gelijk te trekken met die
voor de KNSB-competitie. Dit
omdat iedereen inmiddels desgewenst kan deelnemen aan de
KNSB competitie en dit alleen
maar onduidelijkheden en misver-

standen oplevert. Acht verenigingen (485 stemmen) zijn voor het
voorstel en zeven verenigingen
(325 stemmen) tegen. De vijf overige van de twintig aanwezige verenigingen hebben kennelijk niet
gestemd dan wel geen mening.
Het artikel luidt nu:
Tijdens de wedstrijd is het een
speler verboden om een mobiele
telefoon of andere elektronische
hulpmiddelen bij zich te dragen.
Als geconstateerd wordt dat een
speler zo'n apparaat bij zich
draagt, dan verliest die speler de
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partij. Spelers, ook die arriveren
nadat de wedstrijd is begonnen,
moeten hun mobiele telefoon of
andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en
wegleggen voordat zij de eerste
zet doen.
De argumenten van destijds, alhoewel grotendeels onveranderd,
wegen nu kennelijk minder zwaar.
Merkwaardig dat daar nu door een
meerderheid kennelijk anders
over wordt gedacht dan destijds.
(Aad)
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minder animo voor rsb-competitie
Twee seizoenen terug moest de RSBcompetitie met nog een ronde te spelen vanwege de coronamaatregelen
worden beëindigd en de competitie
van 2020/21 ging niet van start. Dat is
ditmaal wel het geval, inmiddels zijn er
al twee ronden gespeeld.
De deelname bij de achttallen is echter
beduidend lager dan twee jaar terug,
maar wel weer hoger dan bij de niet
gestarte competitie vorig seizoen.
Toen meldden zich 20 verenigingen en
ditmaal 26. Niet van de partij zijn:
3-Torens, Ashtapada, Het Houten
Paard en Nieuwerkerk a/d IJssel. Ook
minder teams, in 2019/20 nog 72 nu
51. Gemiddeld aantal teams per vereniging toen bijna 2,5 en nu 2.
Er vond geen herindeling van de competitie plaats. Daarvoor gingen wel
stemmen op maar dat bleek om onduidelijke redenen niet mogelijk. Wel konden verenigingen op eigen verzoek
een klasse lager/hoger spelen. Het resultaat was kleinere groepen, zes in
plaats van acht teams en een groep

minder in de derde klasse. Dit leidde
op basis van de tot dusver gespeelde
wedstrijden tot minder (gemiddelde)
ratingverschillen per klasse dan werd
verwacht:

Hfd
1a
1b
2a
2b
2c
3a
3b

teamrating
gemiddeld

teamrating
hoog - laag

1960
1888
1787
1632
1707
1638
1404
1457

2067 - 1895
1980 - 1763
1846 - 1681
1797 - 1461
1789 - 1627
1779 - 1501
1460 - 1311
1643 - 0823

Wat opvalt is het verschil in gemiddelde rating tussen 1a en 1b en het
verschil tussen 2b en beide andere 2e
klasse groepen. In 2b drie teams, De
Pionier 1, Krimpen a/d IJssel 2 en
PASCAL 1 met respectievelijk gemiddelde ratings van 1789, 1763 en 1741.
Die waren een klasse hoger beter op
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hun plaats geweest. Hetzelfde geldt
op basis van rating voor Maassluis
1 (1797) in 2a en Onesimus 1 (1779)
in 2c. Het omgekeerde is het geval
voor Moerkapelle 2 (1461) dat in de 3e
klasse beter op zijn plaats zou zijn geweest.
Bij de viertallen slechts een beperkte
teruggang in de deelname, 35 teams
in 2019/20 en nu 31 teams, 11 in
klasse 1 en 20 in klasse 2. De verenigingen die niet meespelen bij de achttallen zijn hier wel van de partij.
In tegenstelling tot voorgaande jaren
zijn de teams op basis van sterkte (gemiddelde rating basisteam) ingedeeld
in groep 1a, 1b, 2a, 2b of 2c. ‘Zoals u
gewend bent’ meldde de competitieleider. Maar dat is niet juist, eerder werd
steeds gekozen voor een indeling in
groepen van ongeveer gelijke sterkte.
De IJssel speelt in klasse 2a met als
tegenstanders: Charlois Europoort V2,
HZP V1, RSR Ivoren Toren V2, Spijkenisse V2 en WSV/Internos V2. (Aad)
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de ijssel goed van start bij de
rsb-achttallencompetitie
De IJssel speelt nog maar met één
team mee bij de achttallen. Het tweede
team is teruggetrokken. Er waren onvoldoende spelers beschikbaar. Eerste
teamspelers Henk-Jan Evengroen en
Pim te Lintelo zijn slechts beperkt beschikbaar en Ad de Veld is vertrokken.
Dat laatste geldt ook voor de vaste invallers Rien Duine en Gerard van der
Wouden. Naast Jan Evengroen, Frank
Visser, Frank van de Pavoordt en Crelis
Molenaar behoren nu Arie Macdaniël jr
en Sjaak in ’t Veld, die eerder al als invaller meespeelden, ook Menno van
Dijk en Frans Dubois tot de basisspelers voor De IJssel 1. Hoewel het team
in de 1e klasse mocht uitkomen is vanwege de teamsamenstelling gekozen
voor een klasse lager.
Inmiddels zijn twee ronden gespeeld,
hieronder een kort verslag van de eer-

1
2
3
4
5
6
7
8

Na een seizoen zonder regionale competitie was er, zeker bij de eerste wedstrijd, weinig zicht op de sterkte van de
tegenstander. Die eerste tegenstander
in het IJsclubgebouw in Moordrecht
was het tweede team van
Barendrecht/IJsselmonde, twee jaar geleden middenmoter in de 2e klasse. De
IJssel 2 verloor dat seizoen in Barendrecht met 3-5.
De IJssel met nog vier spelers van het
voormalige eerste team in de gelederen
was favoriet. Dat moest wel waar gemaakt worden. Vlotte overwinningen
van Menno en Arie betekenden een 2-0

voorsprong. Een mooie combinatie van
Jan zorgde voor het derde bordpunt.
Frans vond vervolgens remise wel een
goed resultaat. Daar bofte zijn tegenstander mee vonden niet alleen hijzelf
maar ook enkele toekijkers. Frank (V)
leek aanvankelijk weinig profijt te hebben van een pionoffer in de opening.
Een sterk bezette open lijn deed de
kansen keren, 4½-½. Stellingoverwicht
ook bij Frank (vdP), maar pas na wederzijds gemiste voortzettingen kon de
winst worden binnengehaald. Het slot
was voor de tegenstanders. Teus, invaller voor de afwezige Sjaak in ’t Veld,
had een toren verspeeld en ging na nog
langdurig verzet toch ten onder. Dat
leek de enige verliespartij te worden totdat Crelis in een kansrijke stelling een
toren cadeau deed en dus toch nog
verloor. Eindstand 5½-2½. (Aad)

ste wedstrijd door de wedstrijdleider en
van de tweede een uitgebreid verslag
door de teamleider.

overtuigende zege tegen
barendrecht/IJsselmonde 2

De IJssel

1671 -

Barendrecht/IJsselm.. 2

1661

5½ -

2½

Jan Evengroen
Frank Visser
Frank vd Pavoordt
Crelis Molenaar
Arie Macdaniël
Menno van Dijk
Frans Dubois
Teus Boere

2090
1837
1796
1690
1558
1548
1452
1398

Bert Drolenga
Tiamo van Eijmeren
Pieter Kwekkeboom
Robert Dortmond
Cor Brouwer
Ed Lammens
Johan de Weerd
John Bakker

1765
1753
1692
1667
1633
1615
1593
1566

1
1
1
0
1
1
½
0

0
0
0
1
0
0
½
1

walk-over tegen moerkapelle 2
Geen problemen voor De IJssel op 29
oktober in hun tweede RSB wedstrijd
tegen de reserves van streekgenoot
Moerkapelle, een team dat eigenlijk
een klasse te hoog is ingedeeld.
Het was even zoeken naar de goede
locatie. Teamleider Frank Visser had
braaf de locatie op de website van de
RSB opgezocht. Daar stond vermeld
dat de externe competitie niet in het
eigen clubgebouw, maar in het veel
grotere Dorpshuis zou zijn. Die coronamaatregel was echter weer ingetrokken, zodat ieder eerst weer op zoek
moest naar de juiste plek. De wedstrijd
begon zodoende pas om 20.10 u.
Op bord 1 speelde Jan met wit een
Franse opening, waar hij juist als
zwartspeler vaak succes mee boekt.
Hij weet dus hoe zoiets aan te pakken.
Het werd een wat saaie partij die volledig draaide om een geïsoleerde d-pion
waar Jan zijn tegenstander mee opzadelde.
Het snelst ging het bij Sjaak tegen een
tegenstander van 12 jaar oud. Met
ieder nog een dame, paard en toren
had Sjaak daar het voordeel van een
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vrije a-pion tegen de e-pion die niet vrij
was. Bekwaam wist hij die a-pion naar
voren te loodsen en vlak voordat het
tot promotie kwam boog zijn jonge opponent het hoofd, 0-1. Het liep dankzij
Menno op naar 0-2. Hij had een mindere loper tegen paard van zijn tegenstandster, een dame van 14 jaar. Toen
ze daar niet de juiste dingen mee deed
kon er met een pionnenmeerderheid
op de damevleugel een doorbraak
worden geforceerd, die beslissend
was.Jan had met rustig en mooi technisch spel rond de 25e zet de genoemde zwakke pion op gepeuzeld
en kon met zijn pluspion in het eindspel de vis makkelijk op het droge krijgen: 0-3.
Arie had een hoogst originele opening
waarbij na dameruil het bord heel lang
vol stukken bleef en hij ter compensatie van een pion minder een stellingsvoordeel had. Door vakkundig ruilen
wist hij een pion achter om te zetten in
een pion voorsprong, daarbij geholpen
door een sterk loperpaar. In de tijdnood van zijn tegenstander wist hij vervolgens stukwinst te boeken en kwam
ook hier de winst naar De IJssel.
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Frank (V) zag met de zwarte stukken
een openingsexperiment mislukken en
kwam met een dodelijk zwakke achtergebleven d-pion te zitten. Met een simpele, maar door hem niet meer te
vermijden penning ging die verloren en
prijkte er ineens een witte d-pion op
d6. Vervolgens ging hij voor de allesof-niets-optie en bestookte de witte koning op zet 20 met een paardoffer voor
een pion. Daarvan was niet zo duidelijk of het wat op zou leveren. Toch
ging van de open lijnen die richting de
witte koning waren ontstaan veel dreiging uit en na investering van nog
eens een kwaliteit stortte wit in elkaar
en werd al het materiaal met rente teruggewonnen en stond het 0-5.
Bij Crelis, tegen een naamgenoot, ging
het lang gelijk op. Flink wat ruilwerk
zorgde voor alleen maar zware stukken voor de 20e zet, waarbij het leek
of hij iets minder stond wegens druk
tegen zijn verzwakte d-pion. Echter
toen de torens allen geruild waren had
hij in het dame-eindspel juist een pion
winst geboekt. En wist die te verzilveren. De zesde winstpartij voor De IJssel.
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Frank (vd P) voerde een strijd die op
en neer golfde. Hij wist in het middenspel de kwaliteit te veroveren, maar
bleek opgezadeld met een zwakke
dubbelpion. Helaas bleek de activiteit
van de lichte stukken van zijn tegenstander groter dan van zijn torens. Hij
leverde de kwaliteit weer in en ging
een waarschijnlijk verloren eindspel in
met een pion minder. Met pionnen op

1
2
3
4
5
6
7
8

beide vleugels was zijn witte paard
zwakker dan de zwarte loper. Zijn tegenstander wist twee verbonden vrijpionnen ver te laten oprukken. Maar tot
promotie kwam het niet en Frank wist
af te wikkelen naar remise. Tot slot
speelde invaller Leen het langste door.
Hij had met prima spel twee pionnen in
het vroege middenspel veroverd. Zijn
koning leek onder vuur genomen te

worden, maar het gevaar wist hij af te
wenden. Het was zoeken hoe zijn
plussen te gelde te maken en hij had
daar veel zetten voor nodig. Leidend
tot de zevende winstpartij.
Samenvattend een ietwat geflatteerde
monsteroverwinning waarbij het
kwartje telkens de goede kant opviel.
(Frank V)

Moerkapelle 2

1481 -

De IJssel 1

1703

½

-

7½

Kevin Bakker
Christiaan Noorland
Rik Wortman
Dirk. Molenaar
Arie. Ymker
Manixia Wortman
Rawi Wortman
Martin Roest

1582
1736
1440
1548
1350
1414
1299
0

Jan Evengroen
Frank Visser
Frank vd Pavoordt
Crelis Molenaar
Arie Macdaniel
Menno v Dijk
Sjaak in ‘t Veld
Leen Boonstra

2090
1837
1796
1690
1558
1548
1523
1582

0
0
½
0
0
0
0
0

-

1
1
½
1
1
1
1
1

-

stand na de tweede ronde
1
2
3
4
5
6

2e klasse A
De IJssel 1
Erasmus 1
Maassluis 1
Barendrecht/IJsselm. 2
Overschie 2
Moerkapelle 2

mp
4
4
2
1
1
0

bp
13
12½
8½
6½
5
2½

1
x
2½
½

2
x
2½
1
-

3
5½
x
2

4
5½
x
4
-

5
7
4
x
-

6
7½
6
x

Christiaan Noorland - Frank Visser
RSB Moerkapelle 2 - De IJssel 1
Stelling na 20.f3

De opening en het eerste stukje middenspel zijn niet zo bevredigend verlopen voor zwart. Hij mag blij zijn dat
een witte vrijpion op d6 nog opgeruimd
kon worden. Pion d4 zal vallen en
dan? Wits koning lijkt wat bloot. De

aanval die wit wellicht in gedachten
had langs de h-lijn is niet makkelijk te
realiseren.
Op gevoel speelt zwart nu 20…Pc4!?,
waarbij niet vooruit is te berekenen of
dit paardoffer genoeg compensatie
biedt. Wit neemt het offer aan 21. bc4:
bc4: 22. Pxd4 Een zet die logisch lijkt,
maar was 22.Lf2 of 22.e5 niet beter?
Achteraf blijkt dit voor e5 inderdaad
het geval. 22.e5 d3 23.Pc3 Tb8 24.Te1
en de beste kansen voor wit. Interessant lijkt ook 22.Lf2, maar dat ziet er
na 22…d3 23.Lc5 of Th5 minder goed
uit voor wit. 22…. c3! Deze zet had wit
niet zien aankomen. Slaan betekent
dameverlies wegens Tc8. 23. De3?,
Beter is 23. Df2, dan is 23….Db6
niet mogelijk wegens de sterke verdedigende zet 24. Pb3 of nog beter
24.Pxe6. Na 23. Df2 geeft de compu-

13

ter 23…De7 als beste voortzetting. In
aanmerking komt ook 23. … Da5. In
dat geval is 24.Ld6 een mooie verdediging om veld a3 onder controle te krijgen. Daarmee laat wit evenwel 24 …
Tb8 toe. Slaan op b8 betekent dameverlies, omdat de witte dame geen
dekking meer heeft. Na 25. a3 is
zwart met Le5 of Tb6 in het voordeel.
23…Db6 Nu is het paard gepend en
dreigt Db2 mat. 24.Df2 Db4 met de
dreiging Da3 die eigenlijk niet meer te
pareren is. Sterk voor zwart is eveneens 24…c2. 25.Pxe6? Een betere
verdediging was Td3 25...Da3+
26.Kc2 Db2+ 27.Kd3 Tfd8+ 28.Pxd8
Txd8+ 29.Ke3 Txd1 30.Dxb2 cxb2 en
om promotie te verhinderen moet wit
een loper en een toren geven en daarmee de partij. Maar nog beter was natuurlijk 30...Ld4+!! (0-1) (Frank V)
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wim mulder op kop na eerste ronde rapidschaak
Driemaal dit seizoen staat de rapidcompetitie op het programma. Groepen van zo mogelijk 6 deelnemers, de
eerste ronde ingedeeld op basis van
de KNSB rating en de volgende twee
ronden op basis van de stand, spelen
vijf partijtjes met een bedenktijd van 15
minuten per persoon.
Het aantal deelnemers in de eerste
ronde was net voldoende voor twee
groepen. Er waren ooit tijden met vier

groepen, maar dat is al lang niet meer
het geval.
In de eerste speelronde in de hoofdgroep een spannende strijd om de eerste koppositie. Frank van de Pavoordt
won vier partijen op rij en Wim Mulder
verspeelde alleen een halfje tegen
Sjaak in ’t Veld. De onderlinge partij in
de laatste ronde was dus beslissend.
Daarin ging Frank in de fout en daardoor was de eerste plaats voor Wim.

Op de derde plaats titelverdediger
Frank Visser die tegen beiden zijn partij verloor. In de tweede groep verspeelden Aad van den Berg en Aad
van der Meer slechts een enkel halfje.
Zij mogen in de tweede ronde aantreden in de hoofdgroep. Daar nemen zij
dan de plaats in van de degradanten
Leen Boonstra en Crelis Molenaar.

De onderlinge resultaten:
1
2
3
4
5
6

Groep A
Wim Mulder
Frank vd Pavoordt
Frank Visser
Sjaak in 't Veld
Leen Boonstra
Crelis Molenaar

1
x
0
0
½
0
0

2
1
x
0
0
0
0

3
1
1
x
0
0
0

4
½
1
1
x
1
0

5
1
1
1
0
x
1

6
1
1
1
1
0
x

1
2
3
4
5
6
7

Groep B
Aad vd Meer
Aad vd Berg
Teus Boere
Nick Mc Pherson
Elena Gallo
Peter de Jong
Max Formenti

1
x
½
0½
0
0
-

2
½
x
0
a
0
0

3
1½
1
x
a
0
0
(gt)

4
gt
x
0
0

5
1
1
1
a
x
0
0

6
1
1
1
1
x
0

tot
4½
4
3
1½
1
1
7
1
1
1
1
x

tot
4
3½
2½
2
2
1
0

Op basis van de puntentelling leidde dit tot de navolgende tussenstand:
deelnemers met
groepsindeling ronde 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Wim Mulder (A)
Frank vd Pavoordt (A)
Frank Visser (A)
Aad vd Berg (B)
Aad vd Meer (B)
Sjaak in 't Veld (A)
Neal Twigt (-)
Nick Mc Pherson (B))
Leen Boonstra (A)
Crelis Molenaar (A)
Teus Boere (B)
Elena Gallo (B)
Peter Koolmees (-)
Peter Morgenrood (-)
Hans Verduijn (-)
Peter de Jong (B)
Max Formenti (B)

bonus
pnt
8
8
8
6
6
8
8
6
8
8
6
6
6
6
6
6
6

start
pnt
8
8
8
4
4
8
8
4
8
8
4
4
4
4
4
4
4

score
ronde 1

totaal
score

23
21
17
22
21
11
10
16
9
9
15
13
10
10
10
9
8

39
37
33
32
31
27
26
26
25
25
25
23
20
20
20
19
18

Puntentelling
Per partij per ronde respectievelijk 5, 3 of 1 punt bij winst, remise of verlies en
2 punten bij gemelde afwezigheid. Bonuspunten per speelronde 8, 6 of 4 punten
voor respectievelijk A-, B-, en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de
groep waarin zij oorspronkelijk zouden zijn uitgekomen.
Eenmalig worden per groep 8 (A), 4 (B) en 2 (C) startpunten toegekend. Na de
tweede ronde worden deze startpunten weer in mindering gebracht. (Aad)
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vier titelkandidaten strijden om clubkampioenschap
Zeventien deelnemers telt de clubcompetitie tot op heden. Ook hier geldt dat
door het vertrek van een aantal leden
aan kwaliteit is ingeboet. Voormalige
deelnemers als Rien Duine, Ad de
Veld en Gerard van der Wouden konden nog weleens voor een verrassing
zorgen. Daarnaast zijn er een aantal
om andere redenen niet van de partij.
Arie Macdaniël jr werkt aan zijn toekomst (studie) en dat geldt tot nu toe
eveneens voor Neal Twigt met zijn
avondcolleges. Jammer is ook dat
Mick van den Berg, goed voor zeven
clubtitels in de jaren ’80-’90, om medische reden en verminderde animo niet
van de partij is. Ook Ton van Smirren
is nog niet op de clubavonden gesignaleerd. Wel zijn er met de nieuwe
leden Elena Gallo, Max Formenti en
jeugdkampioen Nick McPherson een
aantal nieuwe gezichten. Een bedreiging voor de titelkandidaten zijn zij
echter (nog) niet.
Die titelkandidaten zijn Crelis Molenaar, Wim Mulder, Frank van de Pavoordt en Frank Visser. Zij voeren dan
ook na 8 van de geplande 30 speelronden de ranglijst aan met een score

van meer dan 300 punten. Met slechts
een enkele nederlaag, tegen Crelis
Molenaar, en een remise tegen Aad
van den Berg is Frank van de Pavoordt de succesvolste. Een dubbele
zege op titelverdediger Frank Visser,
nu op plaats twee, dat telt. Crelis Molenaar startte als koploper, maar raakte
zijn eerste plaats kwijt na een nederlaag tegen alle drie zijn concurrenten.
Voor Wim Mulder een dubbele nederlaag tegen beide Franken, maar wel
een plusscore tegen Crelis.
Bij de subtop is er een goede score
voor Aad van den Berg, nog ongeslagen met tweemaal winst en viermaal
remise. Tot de subtop behoren ook
Leen Boonstra en Sjaak in ’t Veld die
beiden de eerste vier ronden misten.
Leen is met driemaal remise en eenmaal winst eveneens nog ongeslagen.
Met slechts een enkele nederlaag een
goede competitiestart voor Teus
Boere. Verassend was het optreden
van jeugdkampioen Nick McPherson
bij de senioren. In zijn partijen is de
speelduur beperkt tot drie kwartier
voor elk, een extra handicap voor sommigen. De punten werden vooral tegen

de staartgroep behaald maar ook een
dubbele zege tegen routinier Frans
Dubois mocht er zijn. Slechts een enkele nederlaag, tegen Hans Verduijn.
De tweede helft van de ranglijst, minder dan 200 punten, telt veel onderlinge duels en weinig partijen tegen de
top tien. Dat was nog wel het geval bij
Aad van der Meer, tot nu toe nog
slechts driemaal van de partij waarin
hij een enkel halfje scoorde. Hans Verduijn incasseerde twee nederlagen
tegen Teus Boere en ook een nul
tegen Nick McPherson die, zoals al
vermeld, ook tegen anderen in de
staartgroep de nodige punten scoorde.
Een plusscore was er daarnaast voor
Peter Morgenrood, Hans Verduijn,
Frans Dubois en Peter de Jong. Nog
zonder punten zijn de nieuwelingen
Elena Gallo en Max Formenti en ook
Peter Koolmees. Nummer laatst, Cyril
Girardeux, deed tweemaal mee maar
haakte daarna definitief af.
Periodewinnaars eerste periode: Crelis
Molenaar (A), Aad vd Berg (B) en
Peter Morgenrood (C).

Hieronder de stand met de onderlinge resultaten.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Frank vd Pavoordt (FP)
Frank Visser (FV)
Crelis Molenaar (CM)
Wim Mulder (WM)
Aad vd Berg (AB)
Leen Boonstra (LB)
Teus Boere (TB)
Nick McPherson (NM)
Sjaak in 't Veld (SV)
Arie Macdaniël (AM)
Peter Morgenrood (PM)
Aad vd Meer (AvM)
Hans Verduijn (HV)
Frans Dubois (FD)
Peter de Jong (PJ)
Max Formenti (MF)
Elena Gallo (EG)
Peter Koolmees (PK)
Cyril Girardeux (CG)

gr

resultaten ronde 1 t/m 8

na

AA
AA
AA
AA
BA
BB
BB
CB
BB
CB
CC
CB
BC
CC
CC
CC
CC
C-

CM 01, AB ½, WM 1, FV 11
WM 11, CM 01, FP 00
FP 10, WM ½0, FV 10, LB ½
FP 0, FV 00, CM ½1, AM 1, PM 1, SV 1
TB ½1, FP ½, AvM 1, LB ½, SV ½
CM ½, SV ½, AB ½, AvM 1
AB ½0, PM ½, EG 1, HV 11
HV01, CG1, MF1, EG1, FD11
WM0, LB½, AvM1, AB½
WM0
PJ1, TB½, FD½, WM0, EG1
AB0, SV½, LB0
NM10, FD½, CG1, PK1, TB00
HV½, PM½, NM00, PK1
PM0, EG11, MF1
NM0, PJ0, PK0
PJ00, TB0, NM0, PM0
HV0, MF0, FD0
NM0, HV0

1x
1x

gd

avc

1x
1x
1x
1x

4x
1x
1x
4x
7x
3x
1x 4x
1x
1x
4x*
3x* 2x
2x* 1x
5x*
6x

gt

1x

1x

1x

club
rating

waarde
cijfer

score

1757
1698
1613
1638
1499
1534
1365
1276
1455
1542
1303
1383
1218
1255
1201
968
982
1031
977

72
67
59
61
51
53
42
38
48
54
39
43
35
37
34
25
25
27
25

392
328
320
309
296
252
224
215
214
209
193
177
174
170
153
116
103
99
97

gr=groepsindeling 1e en 2e periode, na=niet aanwezig (* inclusief bye KO-beker), gd=geen deelnemer, avc=afwezig voor
club, gt=geen tegenstander.

training
Periodiek zijn er voorafgaande aan de clubavond schaaktrainingen door Frank van de Pavoordt. Deelnemers tot op
heden: Elena Gallo, Max Formenti en Nick McPherson. Andere belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen
zich melden bij Frank.
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uit de media
Diverse media meldden 10 juli trots dat
Jorden van Foreest voormalig wereldkampioen Kasparov had verslagen.
Was dit wel een wereldprestatie? ‘Afgang Kasparov in snelschaaktoernooi
Kroatië’ schreef Dimitri Reinderman in
zijn rubriek voor de HDC media: ‘Op
3 oktober 2005 ging er een schok door
de schaakwereld: Garry Kasparov
(toen 42 jaar) kondigde net na de laatste ronde van het supertoernooi van
Linares zijn afscheid van professioneel
schaak aan. Hij ging zijn tijd aan andere dingen besteden: oppositie voeren tegen Poetin bijvoorbeeld, en
zorgen om niet daarom vermoord te
worden. Gelukkig was het niet helemaal een afscheid: af en toe een snelschaaktoernooi spelen wilde hij wel.
Dat waren vaak demonstratiematches,
maar de laatste tijd wat serieuzer:
sinds 2016 speelt hij eens per jaar een
toernooi met de wereldtop, met scores
van zo rond de 50%. Dit jaar echter
werd een dubbelrondige tienkamp in
Kroatië een totale afgang voor hem.
0.5 uit 9 op de eerste dag, 2 uit 9 op
dag twee, maar één partij gewonnen.
Het maakte niet uit: slechte stellingen,
gelijke stellingen, totaal gewonnen
stellingen, hij verloor ze.’
Van 12/7 tot 6/8 vond in Krasnaya Polyana, in de buurt van Sochi, Rusland
de FIDE World Cup 2021 plaats, een
knock-out toernooi voor 206 spelers
met een prijzengeld van bijna $ 1,9
miljoen, met $ 110.000 voor de winnaar, terwijl de finalisten zich ook
kwalificeren voor het 2022 Kandidatentoernooi. De top 50 spelers, waaronder
de nummer 1 en 2 van de wereld Magnus Carlsen en Fabiano Caruana,
waren direct in ronde 2 geplaatst. Elke
wedstrijd bestond uit twee klassieke
spellen waarbij de spelers 90 minuten
hadden voor 40 zetten, daarna 30 minuten tot het einde van de wedstrijd,
plus een verhoging van 30 seconden
vanaf zet 1. Indien gelijk, werd op de
3e dag een play-off gehouden. Er zijn
dan twee 25+10 rapid games, indien
nodig gevolgd door twee 10+10
games, dan twee 5+3, en tot slot een
Armageddon-game, waarin wit 5 minuten heeft en zwart 4, maar een gelijkspel telt dan als een overwinning voor
zwart. Geen remise-aanbiedingen zijn
toegestaan tot na zet 30.
Aan het toernooi kan zowel door mannen als vrouwen worden deelgnomen.
Dit jaar was er daarnaast voor het

eerst een World Cup speciaal voor
vrouwen. (Schaaknieuws.nl)
In dit k.o.-toernooi om de World Cup
dolven vele favorieten vroegtijdig het
onderspit. Hans Ree in de NRC (24/7):
Van de topspelers in de World Cup
verdween eerst Levon Aronian, die
zich terugtrok vanwege een keelontsteking nog voordat hij een zet had
gedaan. Daarna werd Fabiano Caruana uitgeschakeld door Rinat Jumabaev uit Kazachstan. Alireza Firouzja
(18), bejubeld als het grote jonge talent, werd uitgeschakeld door een nog
jonger talent, Javokhir Sindarov (15)
uit Oezbekistan. En toen werd onze
man Anish Giri naar huis gestuurd
door Nodirbek Abdusattorov (16), ook
uit Oezbekistan. Giri twitterde: „Ik ga
naar huis en neem de 0,6 ratingpunt
die ik won mee.” Een schrale troost,
dat halve ratingpunt, daarom schreef
hij het ook’.
Een week later zijn (Ree) vervolg:
‘Waar zijn de topspelers gebleven?
vroeg iemand verbaasd aan het begin
van de kwartfinales van de World Cup.
Er waren er nog maar twee in de race.
Magnus Carlsen was er nog, wat niet
zo vanzelfsprekend was als het lijkt.
Hij deed vier keer eerder mee aan de
World Cup, maar won het toernooi nog
nooit. De laatste keer in 2019 werd hij
al in de derde ronde uitgeschakeld
door de Chinees Bu Xiangzhi. Met
gemak won hij nu zijn kwartfinale van
de Fransman Etienne Bacrot. Het
enige andere lid van de elite dat de
laatste acht had bereikt was Sergej
Karjakin’.
Niet Magnus Carlsen of Sergej Karjakin, de twee laatste vertegenwoordigers van de elite die nog in de strijd
waren, maar de jonge Pool Jan-Krzystof Duda (23) heeft de World Cup gewonnen. Op 4 augustus speelde hij in
de finale remise tegen Karjakin en een
dag later won hij hun tweede partij.
Duda kreeg 110.000 dollar (waarvan
20 procent naar de FIDE gaat), maar
de belangrijkste prijs had hij al gewonnen in de halve finale, waarin hij Carlsen uitschakelde. Het betekende dat
hij net als de andere finalist Karjakin
een plaats krijgt in het kandidatentoernooi, dat volgend jaar wordt gespeeld.
Je kunt Duda Carlsens Nemesis noemen, want in oktober vorig jaar maakte
hij in Norway Chess een einde aan
Carlsens indrukwekkende serie van
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125 klassieke partijen zonder nederlaag. Twee jaar, twee maanden en tien
dagen had Carlsen geen klassieke
partij verloren en toen was er Duda.
Nu was die er weer.
Vier keer heeft Carlsen, die als derde
eindigde, nu aan de World Cup meegedaan en nooit heeft hij gewonnen.
Nadat hij uitgeschakeld was twitterde
hij: „Mijn nederlaag van vandaag doet
zeker pijn, maar toch ben ik gelukkig
met de manier waarop ik door het toernooi ging, en een geweldige oefening
voor later dit jaar.” Was het dan maar
een trainingstoernooi voor zijn
komende WK-match geweest?
(Hans Ree, NRC 6/8).
Bijna even tevreden als de winnaar
van het World Cuptoernooi was de
verliezende finalist. Voormalig WK-uitdager Sergey Karjakin (31) was dringend toe aan een topresultaat om zijn
enigszins vastgelopen carrière een
nieuwe impuls te geven. Door de finale
te bereiken plaatste de Rus zich voor
het kandidatentoernooi van volgend
jaar.
Het liep de laatste tijd met Karjakin niet
zoals het zou moeten gaan met een
man die vijf jaar geleden één zet verwijderd was van de wereldtitel. In de
negende partij van de tweekamp tegen
Magnus Carlsen kreeg hij een gouden
kans op een vrijwel beslissende
5,5-3,5-voorsprong. Karjakin liet het
moment voorbijgaan, verloor een dag
later de volgende partij en ging later
ten onder in een rapid-tiebreak.
Lang heeft Karjakin geprobeerd het
niveau terug te vinden dat hij in 2016
bereikte. Hij was toeschouwer bij de
kandidatenstrijd in 2020 en hij verloor
ratingpunten. Niet veel, maar genoeg
om belangrijke invitaties mis te lopen.
Hij ontbrak bij de laatste drie edities
van Tata Chess in Wijk aan Zee, waar
hij na zijn eindzege in 2009 lang
vaste gast was. (Gert Ligterink, Volkskrant, 14/8)
Het schaaknieuws in het AD, toch een
van de grootste landelijke dagbladen,
is zeer beperkt. Nieuws over de World
Cup was er niet in te vinden. Het enige
schaaknieuws wat in augustus de
krant haalde was een bericht door
Pieter van der Laan in de Groene
Hart-editie van 14/8 over de 16 jarige
Rolinde Heijer uit Bodegraven, lid van
de schaakvereniging Woerden. Zij
werd vierde bij het NK voor meisjes tot
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en met 18 jaar. Dankzij haar eerste
plaats bij het NK online mag zij nu ook
meedoen aan het WK online. En
voorts was er op 20/9 een flitsbericht
over de 6-2 winst van Mesemaker
1847 in de eerste competitiewedstrijd
tegen SOPWESPS’29 uit Hilversum.
Op 25 augustus overleed de Rus
Jevgeni Svesjnikov (71), een grootmeester wiens naam net als die van
voorgangers als Grünfeld en Najdorf
eeuwig zal voortleven in het schakersvocabulaire. Het is een beloning voor
een uitzonderlijke prestatie. Iedereen
kan deugdelijke zetten bedenken,
maar het komt zelden voor dat iemand
een revolutionaire nieuwe openingsvariant ontwikkelt die de tand des tijds
glansrijk doorstaat.
In zijn geboortestad Tsjeljabinsk sleutelde Svesjnikov rond 1970 met collega Gennadi Timosjenko aan een
variant van de Siciliaanse opening
(1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 e5 6. Pdb5 d6 7. Lg5
a6 8. Pa3 b5) die door de topspelers
van die tijd als onspeelbaar terzijde
was geschoven. De pioniers lieten zich
niet ontmoedigen door pijnlijke nederlagen of spottende commentaren en
bleven trouw aan hun ideeën die
spoedig door vele anderen werden
overgenomen.
Met gemengde gevoelens zag Svesjnikov de populariteit van zijn variant
groeien. Het deed hem genoegen dat
die in WK-matches overeind bleef,
maar hij klaagde ook dat anderen met
zijn vondsten aan de haal gingen en hij
met lege handen achterbleef. ‘Ze dansen op mijn graf’, zei hij eens. Vaak
heeft hij vergeefs gepleit voor het betalen van royalty’s aan schakers, van
wie partijen in kranten en tijdschriften
werden gepubliceerd. Als stil protest
weigerde hij soms zijn notatiebiljetten
af te staan aan bulletinredacties.
(Ligterink, Volkkrant 22/8)
Na ruim 40 jaar in het Nederlands
Dagblad (22/8) de laatste schaakrubriek van Bab Wilders. ‘Ook bij de
schakers groeit een generatie op die
geen boek kan lezen, omdat ze dan
het mobiel uit de hand zouden moeten
doen. En hoewel het e-boek aan het
oprukken is, zijn er gelukkig nog altijd
uitgevers die, ondanks de papierschaarste, indrukwekkende schaakboeken afleveren’ aldus Wilders bij de
boekbespreking in zijn laatste rubriek.
De organisatoren van Norway Chess
de dubbelrondige zeskamp in Stavanger (7-17 september) hadden ander-

maal gekozen voor een experimentele
toernooiformule die elders nog geen
navolging heeft gevonden. Wie een
klassieke partij wint, krijgt 3 punten
tegen 0 voor de verliezer. Na een remise volgt een armageddonvluggertje
(wit 10, zwart 7 minuten; bij remise
wint zwart). De winnaar krijgt 1,5 punt,
de verliezer 1.
Carlsen bleek uiteindelijk nog steeds
de beste. In de eerste helft van de
dubbelrondige zeskamp was hij nergens met een nederlaag en vier remises, waaronder één vanuit glad
verloren stand. De ‘praktische test
voor de komende WK-match’, zoals
het toernooi vaak werd genoemd, was
jammerlijk mislukt. Of toch niet? In de
tweede week herrees Carlsen met drie
winstpartijen op rij. Niet dankzij ragfijne
strategie of schitterend combinatiespel, maar door onverstoorbaar te blijven vechten in stellingen die minimale
kansen op winst beloofden. De Noor
Tari en de in Iran geboren Fransman
Firouzja bezweken in het eindspel en
de formidabel spelende Hongaar Rapport ging in tijdnood ten onder.
Carlsen bewees het ongelijk van de
pessimisten die voorspellen dat het
klassieke, langzame schaken door een
overvloed aan remises ten onder zal
gaan. De dertig in Stavanger gespeelde partijen leverden achttien
winstpartijen en slechts twaalf fel betwiste remises op. Zo hartverwarmend
was het vertoonde spel dat commentator Vladimir Kramnik tijdens de laatste
ronde verzuchtte dat het naderende afscheid van het toernooi hem zwaar
viel. (Ligterink, Volkskrant)
Eindstand: 1. Carlsen 19½, 2. Firouza
18, 3. Rapport 16½, 4.Nepominachtchi, 12, 5. Karjakin 10, 6. Tai 7.
De Russische schrijver en politiek denker Lev Tolstoy (1828-1910) moet
honderden partijen in zijn leven gespeeld hebben. Uit diverse bronnen is
gebleken dat hij graag schaakte en er
zijn zelfs op internet foto’s van hem
schakend te vinden.
Na zijn overlijden werd schaken heel
populair in Rusland, maar pas dit jaar
is er een toernooi naar hem vernoemd.
Op 9 september (de geboortedag van
de grote schrijver) begon in diens geboortehuis (nu een museum) een serie
evenementen onder de naam Tolstoy
cup, waaronder een sterk bezet rapidtoernooi. De deelnemers waren allemaal Russisch sprekend, mogelijk ook
allemaal Tolstoy liefhebbers. Anish Giri
is dat naar eigen zeggen zeker en het
inspireerde hem tot één van zijn beste
resultaten uit de carrière: hij won het
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toernooi met maar liefst 8 uit 9. Niemand kon in zijn buurt blijven, best of
the rest werd de Nodirbek Abdusattarov op 2.5 punten achterstand. Giri
won de onderlinge partij en nam zo revanche voor de uitschakeling door de
Oezbeek in de afgelopen Worldcup.
(Reinderman, HDC media 18/9)
Jean Paul Morphy (1837-1884) stond
maar enkele jaren aan de top van de
schaakwereld, van 1857 tot 1859 werd
hij beschouwd als de sterkste speler.
Fysieke herinnering aan die periode
zijn zeer gewild bij verzamelaars. In
NIC (New In Chess) 2021/5 een impressie van die herinneringen door
Dirk Jan ten Geuzendam in gesprek
met verzamelaar David Delucia eigenaar van de Morphy collectie. Een
collectie, die net als zijn gehele
schaakverzameling, te koop wordt
aangeboden. Het is de derde maal dat
de verzameling van eigenaar wisselt.
Verzamelaars hebben in tegenstelling
tot verzamelingen niet het eeuwige
leven .De eerste en grootste Paul Morphy verzamelaar was David Lawson
(1886-1980), de schrijver van de biografie Paul Morphy. Na het gereedkomen van de biografie in 1976
verkocht hij de collectie aan Dale
Brandreth (1931-2019). Delen van de
collectie werden door hem verkocht
aan andere verzamelaars. Die werden
later weer opgekocht door David
Delucia en na het overlijden van Brandreth ook het restant dat nog in diens
bezit was.
In NIC 2021/6 doet Vladimir Barsky
verslag van het World Cup toernooi in
Sochi. Hierin het slot van onderstaande sensationele partij tussen de
Deen Mads Andersen en de Chileen
Pablo Salinas.

19...Pxf2 20.axb4 [20.Kxf2? Dxe3+
21.Kf1 (21.Kg2? d4+ 22.Kf1 Df3+
23.Kg1 Dh1+ 24.Kf2 Dxh2+ 25.Lg2
Dxg2#) 21...Df3+ 22.Kg1 Lc5+ 23.Pd4
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Lxd4+ 24.Txd4 Txe1+ 25.Lf1 Txf1#;]
Indien 20.Lxd7 Pxd1 met de dreiging
….De3+] 20...Pxh3+ 21.Kf1 [21.Kg2?
d4+ 22.Kxh3 De6+ 23.g4 Dh6+ 24.Kg3
Txe3+ 25.Kf2 Dxh2+ 26.Kf1 Tf3#]
21...Dxe3 22.Df5 Pf6 [22...De6?
23.Pd4 Dxf5+ 24.Pxf5 Txe1+
25.Txe1+-] 23.Lc1 [23.Dxh3 Df3+
24.Kg1 Pg4 25.Dg2 (25.Tf1 De3+
26.Kh1 d4+–+) 25...De3+ 26.Kf1 d4–+]
23...Pg4 24.Td3 [24.Lxe3? Pxe3#]
24...d4! 25.Ted1 [25.Txe3? Pxh2#]
25...Dg1+ 26.Pxg1 Pxh2# (0–1)
Oud-schaakster klaagt Netflix aan
wegens ‘seksistische’ uitspraak in The
Queen’s Gambit, aldus een bericht van
Maxima Segers op AD.nl (17/9)..Voormalig schaakster Nona Gaprindashvili
heeft Netflix voor maar liefst vijf miljoen dollar aangeklaagd wegens ‘kleinerende’ en ‘seksistische’ uitspraken in
de hitserie The Queen’s Gambit. In
een van de scenes wordt gesteld dat
Gaprindashvili, nu 80 jaar, nog nooit
competitieschaak met mannen had
gespeeld. Dat is volgens haar dus
beledigend.
Volgens Gaprindashvili is die bewering
vals en daarom klaagt ze Netflix aan
wegens laster. ‘De bewering dat Gaprindashvili ‘nooit met mannen te
maken heeft gehad’ is overduidelijk
vals, maar ook schromelijk seksistisch
en kleinerend’, valt er te lezen in de
25-pagina’s tellende aanklacht.
Gaprindashvili stelt dat zij in 1968, het
jaar waarin in de serie de uitspraak
wordt gedaan, al tegen ruim 59 mannelijke schakers had gespeeld. De
oud-schaakster is van mening dat Netflix haar met die uitspraak belachelijk
heeft gemaakt.
Bovendien claimt de aanklacht dat
Netflix ‘opzettelijk’ heeft gelogen over
de prestaties van Gaprindashvili om
meer drama te creëren en de fictieve
prestaties van Harmon in een beter
daglicht te stellen.
In 1942 schreef Stefan Zweig het boek
Schachnovelle. Het speelt in Wenen,
1938. Terwijl de nazitroepen Wenen
binnenmarcheren, probeert advocaat
Josef Bartok haastig met zijn vrouw
naar de VS te ontsnappen, maar wordt
gearresteerd door de Gestapo. Bartok
blijft standvastig en weigert samen te
werken met de Gestapo die vertrouwelijke informatie van hem verlangt. Bartok wordt in eenzame opsluiting
geworpen, wordt maandenlang psychologisch gekweld en begint te verzwakken. Wanneer hij echter een oud
boek over schaken steelt, zet dat hem
op koers om het mentale lijden dat

hem wordt aangedaan te overwinnen,
totdat het een gevaarlijke obsessie
wordt.
In 1960 werd het boek verfilm met
Curd Jürgens in de hoofdrol. Inmiddels
is een nieuwe bewerking verschenen,
ook onder de naam Schachnovelle (alternatieve Engelse titel The Royal
Game), geregisseerd door Philip Stolz
met Oliver Masucci in de hoofdrol.
(NIC 2021/6)
De Meltwater Champions Chess Tour
was een serie van tien online toernooien die tien maanden duurde, tot
afgelopen maandag. Aan het eind wint
Magnus Carlsen, die wet ging weer
eens op. Van het totale prijzengeld van
1,5 miljoen dollar ging iets meer dan
315.000 dollar naar hem. De Noorse
firma Meltwater, de sponsor van de
Tour, noemt zich een Media Monitoring
& Social Listening Platform. Wat is
dat? Google translate leverde de
schattige uitdrukking ‘sociaal luisterplatform’. Literatuurliefhebbers zullen
denken aan Willem Elsschot en zijn
Wereldtijdschrift.
De schaakwereld grijpt de sponsors
waar die te vinden zijn. Wenkbrauwen
werden gefronst toen de FIDE laatst
aankondigde dat het wereldkampioenschap van de vrouwen voortaan gesponsord zal worden door een bedrijf
dat gespecialiseerd is in borstvergrotingen. Een schaakster die anoniem
wenste te blijven, vroeg zich af: „Wat
zouden de mannen zeggen als hun
wereldkampioenschap gesponsord
werd door een firma die doet aan penisvergrotingen?” Maar wat is daar
tegen, als het niet de pan uitrijst? Ik
denk dat het oordeel van de mannen
af zou hangen van de grootte van het
sponsorbedrag.
Overigens, de belangrijkste sponsor
van Carlsen is Unibet, een in Malta gevestigd online gokbedrijf. Is dat wel in
overeenstemming met de hoge waardigheid van een wereldkampioen
schaken? Wie dat vraagt leeft diep in
de vorige eeuw.
Aan het eind van de Champions Tour
twitterde Carlsen vrolijk: „Het systeem
was gemanipuleerd om de beste te
laten winnen.” Hij bedoelde dat hij het
laatste en belangrijkste toernooi,
waarin de meeste punten en het
meeste geld viel te verdienen, gewonnen had door de bonuspunten die hij
mocht meenemen op grond van zijn
prestaties in eerdere toernooien.
(Hans Ree, NRC 9/10)
Voor de start van het NK de nodige opwinding over de coronaregels meldde
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Chris van Mersbergen in het AD van
13/10: ‘Is het eerlijk om van deelnemers aan sportwedstrijden een coronatoegangsbewijs te eisen? Nee, vond
regerend Nederlands kampioen schaken Lucas van Foreest. “Als de verplichting niet van tafel gaat, verdedig ik
mijn titel niet.”
Op 14 oktober diende in Haarlem een
kort geding dat Van Foreest (20), zijn
jongere zusje Machteld (14) en vier
andere deelnemers aan het NK schaken hadden aangespannen tegen
schaakbond KNSB en de gemeente
Hoogeveen. Daar startte op 15 oktober
het NK.
De inzet van het kort geding: de verplichting om elke dag een werkende
coronapas te laten zien. Die moest van
tafel, vonden de zes schakers. Zij vonden het oneerlijk dat gevaccineerde
schakers ongestoord hun toernooi
kunnen afwerken, terwijl niet-geprikte
denksporters zich elke dag moeten onderwerpen aan een coronatest.
Helaas voor de schakers was de rechter het niet met hen eens. Hij oordeelde dat het toernooi van dusdanig
hoog niveau is dat het hier niet om een
amateursporttoernooi gaat, Een coronatoegangsbewijs is hier voor verplicht
en de gemeente is gehouden deze regelgeving na te leven.
Een aantal schakers onder wie titelverdediger Lucas van Foreest en oud
kampioen Sergey Tiviakov besloot vervolgens niet mee te doen.
Bij het EK voor dove schakers is er
‘strijd én verbondenheid’ aldus de kop
boven een artikel door Roef Jan Duin
in het AD van 22/10. Zo’n 125 dove
schakers uit 24 landen waren van de
partij. Voor sommige deelnemers
stond daarbij heel wat op het spel,
Oekraïense deelnemers was door de
overheid een auto en aanvulling op het
pensioen beloofd als zij de titel veroverden. Het EK vond plaats in Amsterdam en werd georganiseerd door
de 100 jarige dovenschaakclub Tot
Ons Genoegen, met Maasstad ’87 uit
Schiedam de enige dovenschaakclubs
in Nederland.
Heeft Loek van Wely, de directeur van
het toernooi, samen met de KNSB de
juiste formule gevonden om in deze
tijd het NK te organiseren? Het experiment met drie knock-outronden, gevolgd door een dubbelrondige vierkamp van de halve finalisten, heeft
één groot voordeel. Het was hoog tijd
dat meer dan acht spelers een faire
kans kregen om kampioen te worden.
Het kan geen kwaad dat de privileges
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zijn verdwenen van een select groepje
dat in vrijwel steeds dezelfde samenstelling om de titel speelde. De hoogste ratinghouders kregen in Hoogeveen bij de knock-outpremière een bye
in de eerste schiftingsronde. Als het
experiment een vervolg krijgt, kan ook
dat voorrecht worden afgeschaft.
Opvallend was in de afgelopen week
de vroege uitschakeling van spelers
die niet zo lang geleden konden rekenen op een vaste invitatie voor het NK.
Friso Nijboer, Ivan Sokolov, Dimitri
Reinderman en Sipke Ernst merkten
dat een jongere generatie grote vorderingen heeft gemaakt. Het is niet uitgesloten dat een nieuwkomer in
december de titel verovert.
‘Opzij, oude reuzen, de jonge generatie doet een gooi naar de nationale
titel’, zo luidde de kop boven dit stukje
van Gert Ligterink in de Volkskrant van
23/10.
Vanaf de opening op 8 november 1986
houdt het Max Euwe Centrum het aantal bezoekers nauwkeurig bij. Elke duizendste bezoeker wordt in het zonnetje gezet. Dirk Goes was op vrijdag
10 september de 87.000e bezoeker
sinds 1986 en daarmee de gelukkige.
Dirk is zeer bekend in de Amsterdamse èn Nederlandse schaakwereld.
Hij is een enthousiast clubschaker die
veel toernooien en schaakmanifestaties bezoekt. Maar hij is ook een gewaardeerd schaakchroniqueur, onder
andere voor de nieuwsbrief van het
Max Euwe Centrum en de SGA
(Schaakbond GrootAmsterdam). In
deze hoedanigheid is hij een regelmatige bezoeker van het Max Euwe Centrum om in de boeken, tijdschriften en
overige archiefstukken onderzoek te
doen naar bekende en minder bekende schakers uit het verleden en
historische toernooien en andere
schaakevenementen.(Bart Stam,
Nieuwsbrief Max Euwe Centrum, september 2021)
Tot slot een dagschaakopgave uit het
AD (11/10):

de ijssel ziet af van deelname aan
rsb bekercompetitie
De IJssel had voor de eerste ronde een uitwedstrijd geloot tegen Het
Houten Paard uit Brielle. De speeldatum bleek lastig. Bij het HHP waren
alleen 20/10 of 5/11 een optie. Beide data waren problematisch voor De
IJssel. Op 22 oktober (herfstvakantie) waren bij De IJssel diverse kandidaat spelers verhinderd en 5/11 bleek daags voor een KNSB wedstrijddag en had daardoor hetzelfde probleem.
‘Invallers heb ik helaas niet kunnen vinden. Zodoende zal onze wedstrijd
geen doorgang vinden. Waarmee die, naar ik aanneem, voor ons als
verloren wordt verklaard. Spijtig dat U zo weinig flexibel was in het zoeken naar een alternatieve datum.’ aldus wedstrijdleider Frank Visser in
een mailbericht aan de tegenstanders.

Wie begint, zowel wit of zwart, wint.
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Commentatoren

Supermanschaak

Bestudering positie

Junior tegen veteraan

Blunder

Vrijpion
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