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frank van de pavoordt kampioen
rapidschaak 2022
schaakseizoen wordt afgesloten
met het 56e toernooi om de
zilveren dame
viertal in de middenmoot
met eenvleugje nostalgie...
geen hoofdrol voor de ijssel bij
de rsb-achttallen
25 jaar zuidplas top12-toernooi
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Bij de voorplaat:
‘Schaakspeler’, een afbeelding (op
postzegel) van een bronzen beeldhouwwerk op Vogel Plaza in Medford
(IOregon, USA) gemaakt in 2002 door
Pete Helzer, beeldhouwer/dichter/
schrijver uit Oregon.
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van de redactie
In dit nummer veel aandacht voor het 25e
Panc Vink Top 12 toernooi Een terugblik
op het verleden en het programma voor
de jubileumeditie op 4 juni. Daarnaast
komt ook een ander toernooi, het toernooi
om De Zilveren Dame, aanbod. Een toernooi wat voor de 56e maal gaat plaatsvinden en waarvan inmiddels, zo blijkt, ook
een boek is verschenen.
Verslagen van de teamwedstrijden leren
dat er bij de externe competitie dit seizoen
geen lauweren kunnen worden geoogst.
Het laatste strohalmpje voor het achttal
was te dun en ook voor het viertal zijn er,
hoewel nog niet uitgespeeld, evenmin
titelkansen.
Dan natuurlijk de interne wedstrijden. Bij
de rapiidcompetitie werd de eerste clubkampioen van dit seizoen gekroond, een
nieuwe, maar bekende, naam in het rijtje
van 15 winnaars. De strijd om de KO-cup
is nog net niet zover. In de halve finale

verspeelde de nieuwe rapidkampioen een
bijna zekere finaleplaats en hoefde de
tweede finalist er niet voor te spelen. In de
clubcompetitie heeft de titelverdediger
een ruime voorsprong. De laatste nog te
spelen drie ronden is hij echter afwezig.
Wellicht toch nog kansen voor zijn achtervolgers. De jongste deelnemer timmerde knap aan de weg en heeft zich inmiddels ook geschaard bij de favorieten.
Mick van den Berg blikt in zijn rubriek ’met
een vleugje nostalgie’ terug op zijn simultaanpartij tegen grootmeester Donner in
1978 ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van De IJssel. Een ander clublid
wiens naam al meer dan vijftig jaar op de
ledenlijst prijkt, beantwoordt 25 indringende vragen.
In de rubriek uit de media aandacht voor
berichten over toernooien die al bijna zijn
vergeten, zoals het door coronamaatregelen dwars gezeten TataSteeltoernooi en

de FIDE Grand Prix toernooien met de
strijd om de laatste plaatsen voor het kandidatentoernooi. Dat werden er een meer
na sancties voor de Russen en de schorsing van een pro Russische schaker. Andere items: een honderdjarige grootmeester, een 175 jarige schaakvereniging
en schaken als extreme vorm van cognitieve inspanning.
Tot slot nog net voor het verschijnen van
dit nummer een triest bericht. Het overlijden van Ton van Smirren, al meer dan
20 jaar een bekend gezicht op de clubavonden.
De redactie wenst een ieder weer veel
leesplezier met dit nummer of de kleureneditie op de website (tab clubblad). Bijdragen voor het volgende nummer dat naar
verwachting begin juli zal verschijnen zijn
als altijd van harte welkom.

van de voorzitter
Beste schakers, inmiddels zijn we aan het
einde van het seizoen 2021/2022 gekomen met een korte Covid-19 onderbreking kunnen we het seizoen volwaardig
afsluiten. De titelrace is bijna ten einde
(nog drie rondes) daarna sluiten net als
vorig jaar in mei en juni af met zes avonden Zilveren Dame Toernooi. Inmiddels is
het IJsclubgebouw meer en meer ons ver-

trouwde huis en dat voelt goed, zeker met
onze gastheer Geco achter de bar.
Na Aad van de Meer is ook Gerard van
der Wouden weer achter het schaakbord
te vinden en nieuw lid Marnix Kasbergen
schaakt ook al een behoorlijk potje mee.
Dat geldt eveneens voor de net toegetreden Peter Vink.
Recent ontvingen wij een triest bericht

van Ton van Smirren dat hij niet lang meer
te leven had. Nog geen week later gevolgd door de melding dat hij op Goede
Vrijdag was overleden. We zullen ons zijn
humor en enthousiaste en prikkelende
manier van spreken zeker herinneren.
Iedereen een goed voorjaar en seizoensafsluiting gewenst! (Frank).

ton van smirren overleden
Op de clubavond van 11 april
meldde voorzitter Frank van de
Pavoordt dat Ton van Smirren ernstig ziek was. Sneller dan verwacht, op 15 april, is hij overleden.
In een laatste mail (5/4) meldde hij
‘na mijn anemie en de hierop vele
onderzoeken is er begin 2020 een
slokdarm carcinoom ontdekt. Op
dit moment gaat mijn gezondheid
sterk achteruit’.
Begin van het seizoen 2020/21
speelde hij zijn laatste partijen
voor de clubcompetitie voordat
deze vanwege corona werd gestaakt. Nadien was hij niet meer
van de partij en meldde hij zich alleen nog bij de ledenvergadering
aan het begin van dit seizoen.
Ton woonde tot voor kort in
Schoonhoven. Lange tijd was hij
daar lid van de al geruime tijd ge-

leden opgeheven gelijknamige
schaakvereniging. Via het toernooi
om De Zilveren Dame maakte hij
3

kennis met De IJssel en dat resulteerde vanaf het begin van het seizoen 2003/04 in het lidmaatschap
van De IJssel.
Ton behoorde niet tot de top schakers van De IJssel, maar was wel
een enthousiast clublid. ‘Een
vreedzame schaker en dat gaat
vaak gepaard met de nodige ‘cadeautjes’. Geen eigenschap waar
je veel punten mee binnenhaalt’,
aldus IJsselschaak ter gelegenheid van zijn 100e teamwedstrijd.
Hij speelde er in totaal 129 voor
De IJssel waarvan 69 voor de viertallencompetitie. Daarnaast was
hij vele jaren actief als ‘kraamkapitein’ op de jaarmarkt in Moordrecht
en als wedstrijdleider van de
jeugdgroep op het Zuidplas Top
12-toernooi.
Wij zullen hem missen. (Aad)

IJsselschaak 133

frank van de pavoordt kampioen rapidschaak 2022
Na de tweede speelronde waren Frank
van de Pavoordt en Wim Mulder nog
de enige kandidaten voor de rapidtitel.
Het onderlinge verschil was twee punten in het voordeel van Frank. Besloten werd dat in deze laatste ronde de
vier hoogst geplaatsten in groep A zouden spelen en de overigen in groep B.
Nick McPherson kon maar drie ronden van de partij zijn en de overige

drie, Frank (vdP), Frank (V) en Wim
troffen elkaar tweemaal.
Na drie ronden was het verschil nog
steeds twee punten. Frank (vdP) verloor van Frank (V), maar won van
Wim. Nick verloor alle drie zijn partijen. Zowel Wim als Frank (vdP) wonnen hun tweede partij tegen Frank (V)
en daardoor bleef het verschil twee
punten. Wim moest in de laatste partij

dus winnen, maar dat lukte niet. De
partij eindigde in remise en daarmee
was het rapidkampioenschap dit seizoen voor Frank (vdP).
In groep B waren de krachtsverschillen
gering. Sjaak in ’t Veld en Leen Boonstra verspeelden de minste punten en
deelden hier de eerste plaats. .

De onderlinge resultaten in de derde ronde:
groep A
1 Frank vd Pavoordt
2 Wim Mulder
3 Frank Visser
4 Nick Mc Pherson

1
x
0½
10
0

2
1½
x
00
0

3
01
11
x
0

4
1
1
1
x

afw

2

groep B
1 Sjaak in 't Veld
2 Leen Boonstra
3 Frans Dubois
4 Aad vd Berg
5 Hans Verduijn
6 Peter de Jong

1
x
½
1
0
0
0

2
½
x
0
½
0
½

3
0
1
x
1
½
0

4
1
½
0
x
1
0

5
1
1
½
0
x
0

tot
3½
3½
2
2
6
1
½
1
1
1
x

tot
3½
3½
2½
2½
2½
½

Op basis van de puntentelling leidde dit tot de volgende eindstand:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

deelnemers met
groepsindeling ronde 3

bonus
pnt

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

8+8+8
8+8+8
8+8+8
8+6+6
6+8+8
6+6+8
6+8+6
6+6+8
8+8+6
6+6+6
6+6+6
6+6+6
8+6+6
6+6+6
6+6+6

ronde 1
21
23
17
9
21
16
22
15
11
13
10
10
9
9
8

score
ronde 2

ronde 3

25
21
17
19
13
19
5
16
9
12
10
10
10
15
5

19
19
13
19
10
7
15
10
19
10
15
15
10
7
10

totaal
score
89
87
71
67
66
62
62
61
61
53
53
53
49
49
41

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.
(Aad)
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rapidhistorie
Sinds het seizoen 1995/96 staat de rapidcompetitie op het programma bij De IJssel. Tot 2005/06 betrof het een
competitie met een informeel karakter die vrijwel steeds gelijktijdig met RSB-wedstrijden plaatsvond. Daarna werd
het een competitie volgens het huidige systeem met uitzondering van 2019 (twee ronden, Zwitserssysteem) met
als winnaars:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Jan Evengroen
René Ordelman
Henk-Jan Evengroen
Frank Visser
Justin jacobse
Léon Jacobse
Pim te Lintelo
Pim te Lintelo
Pim te Lintelo
Léon Jacobse
Frank Visser
Léon Jacobse
Léon Jacobse
Wim Mulder
Frank Visser
Geen kampioenschap
Frank van de Pavoordt
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schaakseizoen wordt afgesloten met
het 56e toernooi om de zilveren dame
Ook dit jaar organiseert schaakvereniging De IJssel weer haar bekertoernooi met de befaamde minimatches
om de permanente wisseltrofeeën, de
Zilveren Dame en de Hoekveldtrofee.
Het is een open toernooi, dus voor
zover de ruimte dit toelaat (maximaal
26 deelnemers) kunnen ook nietleden deelnemen. Het gaat om in totaal
6 ronden, welke worden gespeeld op:
16/5, 23/5,30/5, 8/6 (wo), 13/6 en 20/6.
In elke minimatch speelt men drie partijen tegen dezelfde tegenstander met
respectievelijk een bedenktijd per persoon van 1 uur, 20 minuten en 5 minuten. In de betreffende partijen zijn bij
winst respectievelijk 4, 3 en 2 punten
te verdienen en bij remise de helft van
dit puntenaantal. Na elke ronde wordt
een ranglijst opgemaakt op basis van
behaalde punten.
Er wordt gespeeld in één groep volgens Zwitsers systeem. De basis van
dit systeem is dat in elke ronde zoveel
mogelijk de spelers met hetzelfde aantal punten tegen elkaar worden ingedeeld maar nooit tweemaal tegen

elkaar. Hierdoor worden in het verloop
van het toernooi sterkere spelers
tegen elkaar ingedeeld evenals de
zwakkere.

toernooiregels
-

-

-

Voor wedstrijden tegen jeugdspelers wordt de bedenktijd per
partij zo nodig aangepast (45,15
en 5 minuten).
Indeling van de matches op basis
van Zwitsers systeem.
Bij een gelijk aantal punten is voor
de volgorde in de ranglijst het behaalde puntenaantal in de uur partijen beslissend. Indien dat gelijk is
beslist het aantal punten in de 20
minuten partijen en vervolgens, zo
nodig, het totaal van de 5 minutenpartijen.
Is er tijdens een ronde een ongelijk
aantal deelnemers dan spelen de
drie laagst geplaatsten in een
groep onder elkaar minmatches
bestaande uit twee partijen met
een bedenktijd van elk 15 minuten
per persoon. In deze partijen

jeugdroman over ‘de zilveren dame’
Onlangs verscheen er een boek over de Zilveren Dame, maar dat had niets te
maken het toernooi van De IJssel, wel met schaken. Het gaat over Tom en Anna,
broer en zus, die wonen op een boerderij in het Graandal. Wanneer keizer Safir
uit het Oosten oprukt en het Koninkrijk van Godfried binnenvalt dan volgen de
avonturen elkaar snel op in deze middeleeuwse jeugdroman. Tom wordt ontvoerd
en gevangengezet. Anna gaat samen met ridder Jan op zoek naar haar broer.
Welke rol speelt Jacob de Boswachter eigenlijk, die door Tom ‘De Mafkees’ wordt
genoemd? Tom wordt van de doodstraf gered en komt op kasteel Dillenburg terecht waar Safir ‘de Almachtige’ zich heeft geïnstalleerd. Gelukkig woont daar ook
zijn dochter de prinses die in niets lijkt op haar wrede vader. Toch geeft ze een
belangrijk schaakstuk – een zilveren dame – aan haar vader. Waarom keizer Safir
zo graag zijn gouden en zilveren schaakset compleet wil krijgen moet je trouwens
zelf maar lezen, aldus de recensie in Schaakmagazine (februari, 2022)
Het boek is geschreven door Bram Baptist die houdt van geschiedenis en van
schaken, en er komt een vervolg.

programma de ijssel 2022
20/4 (wo)
25/4
2/5
9/5
16/5
19/5 (do)
23/5
30/5
4/4 (za)
8/6 (wo)
13/6
18/6 (za)
20/6
27/6

Doorgeefschaak
HH-5.3 + De IJssel V1 – RSR Ivoren Toren V1
HH-5.4 + KO-beker finale
HH-5.5
ZD 1
WSV/Internos V2 – De IJssel V1
ZD 2
ZD 3
Panc Vink Zuidplas Top 12 toernooi
ZD 4
ZD 5
Jaarmarkt Moordrecht (met schaakkraam)
ZD 6
Ledenvergadering + snelschaak
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-

wordt steeds
gespeeld om
2,25 punten.
Per deelnemer kunnen
dus maximaal
9 punten worden verdiend.
Er wordt tussen de deelnemers van
een match geloot om de kleur bij
de eerste partij (uur). Degene die
daarin met wit speelt, heeft in de
twee overige partijen zwart.
Een deelnemer die zich afmeldt
voor een ronde krijgt twee punten.
Winnaar van de Zilveren Dame
wordt degene met het hoogste
puntenaantal in het eindklassement. De Hoekveldtrofee is voor
de hoogst geëindigde deelnemer
met een rating < 1500 (hoekveldgroep). Zowel voor de nummers
1 t/m 5 van het totaalklassement
als de hoekveldgroep zijn er prijzen
in natura.
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viertal in de middenmoot
In de regionale (RSB) viertallencompetitie zijn 30 teams actief, tweemaal 6
in de 1e klasse en driemaal 6 in de 2e
klasse (gemiddelde rating <1500). Het
viertal van De IJssel speelt in de 2e
klasse A. Inmiddels zijn er drie van de
vijf speelronden afgewerkt. Een eerste
plaats lijkt er niet in te zitten, misschien
een tweede, vooralsnog een middenmootpositie. Hieronder de verslagen
van de wedstrijden uit de tweede en
derde ronde.

kansloos in rotterdam-zuid
Het viertal was het eerste IJssel team
dat na de hervatting van de RSB competitie weer van start ging, op vrijdagavond 11 maart tegen het Charlois

1
2
3
4

moest buigen voor sterk spel van zijn
tegenstander en kort daarna overzag
Frans in zijn aanvallend spel een zet
waardoor hij zomaar twee pionnen verspeelde en daarmee de partij. Sjaak
aan bord twee en Neal aan bord één
moesten daarna alle zeilen bijzetten
om in ieder geval nog een gelijk spel
mee te kunnen nemen. Maar ook dit
ging niet door, achtereenvolgend verloor Sjaak en daarna Neal, de laatste
niet geheel onverwacht tegen een tegenstandster met een rating van 1930
(Inderdaad merkwaardig dat de RSB
wedstrijdleider, tevens teamlid Charlois
Europoort 2 wat uitkomt in de 3e
klasse KNSB, hiervoor kiest.).
(Frans/Aad)

Charlois Europoort V2

1463 -

De IJssel V1

1458

4

-

0

Angelique Osinga
Pearl Uyttenhove
Ed Lorwa
Timo Verschoor

1930
1530
1193
1200

Neal Twigt
Sjaak in 't Veld
Hans Verduijn
Frans Dubois

1656
1523
1200
1452

1
1
1
1

-

0
0
0
0

-

gelijkspel tegen spijkenisse V2
Op 28 maart in Moordrecht de derde
wedstrijd voor het viertal. Tegenstander was Spijkenisse V2 een team met
gelijkwaardige tegenstanders achter
de borden. Het eerste halfje viel al snel
aan het vierde bord met een op dat
moment nog gelijkwaardige stelling.
Veel meer strijd aan bord twee bij
Sjaak. Na afruil van de sterke stukken
mondde het uit in een stelling met veel

1
2
3
4

Europoort V2 in Rotterdam Zuid. Ooit
een vereniging met veel teams in
KNSB- en RSB-competitie, maar daar
is de klad in gekomen. Nog wel koploper in de KNSB meesterklasse en een
team in KNSB klasse 3. Voorts bij de
RSB nog een team in de hoofdklasse
en twee bij de viertallen, waarvan er
één nog geen wedstrijd heeft gespeeld. De vertegenwoordigers van De
IJssel troffen dan ook een vrijwel lege
speelzaal aan. De laatste berichten op
de website dateren van november
2021.
Na winst in de eerste ronde was de
verwachting best hoog. De realiteit
was echter heel anders. Op het derde
bord ging het als eerste mis. Hans

pionnen en elk een loper van ongelijke
kleur. Zoals zo vaak eindigde het ook
hier in remise. Minder succes voor
Neal. Die wil graag open stellingen,
maar daar werkte zijn tegenstander
niet aan mee. Toen deed hij het maar
zelf met een stukoffer tegen twee pionnen op de koningsstelling. Het had niet
het gewenste succes, er ging nog een
pionnetje aan en uiteindelijk was het
zijn tegenstander die aan het langste

eind trok. Voor een gelijkspel moest er
door Hans dus gewonnen worden. Dat
leek een moeilijk karwei tegen oudgediende Simon van der Beek. Die had
echter niet zijn avond en Hans kreeg
heel veel initiatief vooral doordat veel
stukken van zijn tegenstander inactief
geparkeerd stonden. Dat rondde hij
succesvol af, eindstand
2- 2.(Aad)

De IJssel V1

1458 -

Spijkenisse V2

1482

2

-

2

Neal Twigt
Sjaak in 't Veld
Hans Verduijn
Frans Dubois

1656
1523
1200
1452

-

Peter Leentvaar
Frank Buijck
Simon vd Beek
Jan Majoor

1593
1538
1478
1319

0
½
1
½

-

1
½
0
½

mp

bp

1

2

3

4

5

6

6
4
3
3
1
1

8
8
5½
4½
5
5

x
1
1½
1½

3
x
1
0
-

3
x
2
1½

4
2
x
1½
-

2½
2½
x
2

2½2½
2
x

stand 2e klasse A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RSR Ivoren Toren V2
Charlois Europoort V2
Spijkenisse V2
De IJssel V1
HZP/Schiedam V1
WSV/Internos V2
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matige belangstelling wsv internos drieronden toernooi
Na twee jaar weer terug op de toernooikalender, het Drie Ronden Toernooi. Ditmaal voor het eerst als WSV
Internos Drieronden Toernooi als gevolg van de fusie tussen de Waddinxveense Schaakvereniging en Internos
uit Boskoop, inmiddels de 67e editie,
die plaatsvond op zaterdag 3 maart in
het Zuidhonk in Waddinxveen. .
De schaaktrek na de toernooistilte viel

met 54 deelnemers wat tegen. Er
waren betere tijden. Wat ook tegen viel
was het aantal deelnemers van de
eigen en omliggende vereniging(en).
Er werd zoals altijd geschaakt in groepen van vier met een bedenktijd van
een uur per persoon per partij. Toernooiwinnaar, de nummer één van
groep 1, werd de man met hoogste rating (2159) Rembrandt Bruil uit Elst, lid

van schaakvereniging Bennekom.
Onder de deelnemers natuurlijk Zuidplasschaker pursang Wim Mulder, hij
schaakt bij De IJssel, Nieuwrkerk a/d
IJssel en WSV Internos. Wim verloor
één van zijn drie partijen en eindigde
daardoor als nummer twee in zijn
groep (5). (Aad)

met een vleugje nostalgie
Mijn schaakarchief is niet zo groot
maar als ik een en ander doorblader
kom ik toch meestal wel eens iets
tegen dat direct m’n geheugen triggert.
Oude schaakpartijen staan over het algemeen in mijn oude schaakboekjes
maar zo nu en dan is er een partij op
een los velletje dat ik niet heb willen
weggooien. Ditmaal was het een oude
schaakpartij met als opposant Donner.
Natuurlijk was dat in een simultaanwedstrijd, maar over die wedstrijd later
meer.
Want alleen de naam Donner triggert
al veel meer herinneringen. Ook al ben
ik een Euwe-adept en trekt diens
schaakstijl me veel meer aan, Donner
was indertijd ook een grootheid. En hij
was dat niet alleen als schaakgrootmeester. Donner was namelijk schaker-schrijver en was ook door zijn
schrijven heel bekend. Hij was één van
de vaste auteurs van Schaakbulletin
waar ik toen een abonnement op had
(zie daarvoor ook IJsselschaak 129)
en ook in de Volkskrant, waarvan ik indertijd abonnee was, kwam ik hem regelmatig tegen. Bij die krant was hij
toen de vaste schaakmedewerker en
in die hoedanigheid produceerde hij in
zijn bijdragen een boeiend en geestig
beeld over schaken. Later is er een
prachtige bloemlezing van de artikelen
en columns van Donners hand verschenen in het boek ‘De Koning’, dat
een boeiend beeld geeft van ‘schaken
en schakers’ in die tijd. Helaas werd
Donner niet oud. In 1983 belandde hij

na een hersenbloeding in een verpleeghuis en in 1988 is hij op 61-jarige
leeftijd overleden. Maar ook in zijn
laatste jaren in het verpleeghuis bleef
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hij nog schrijven. Hij typte met slechts
één vinger een wekelijkse column voor
de NRC, die veel indruk maakte door
een sobere angstaanjagende schrijfstijl. Ook die verhalen zijn verzameld
en gebundeld in: ‘Na mijn dood geschreven’. In 1987 kreeg hij voor die
bundel de Henriette Roland Holst-prijs.
Voor degenen die in zijn schrijfstijl zijn
geïnteresseerd, zowel ‘De Koning’ als
‘Na mijn dood geschreven zijn’ in mijn
bezit, dus wie daarin eens wil lezen
moet me daartoe maar eens aanklampen. Dat geldt trouwens ook voor de
door Alexander Münninghoff geschreven biografie over Donner.
Tot zover dit globale beeld van de
grootheid Donner. Maar het was die
grootheid, die in 1978 te gast was bij
De IJssel in Het Posthuis. Alleen al zijn
verschijning (hij was ook lichamelijk
een grote man) in het oude Posthuis
zorgde voor opzien. Ik was nog maar
een aantal jaar lid bij De IJssel maar
mocht bij het 3e lustrum van De IJssel
aanschuiven tegen deze grootheid (zie
foto). De score van Donner in die simultaan zou ik niet meer weten en
ook van de partij zelf herinner ik me
niet veel behalve dat het een Franse
verdediging was. Natuurlijk heb ik die
op het notatiebiljet maar bij de notatie
blijk ik niet erg exact te zijn geweest.
Maar het oude notatiebiljet getuigt wel
van een partij tegen een bijzondere en
indrukwekkende grootheid. (Mick)
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geen hoofdrol voor de ijssel bij
de rsb-achttallen
De IJssel was dit seizoen aanvankelijk
ingedeeld in de 1e klasse RSB. Gezien het vertrek cq niet beschikbaar
zijn van een aantal spelers werd gekozen voor een klasse lager. Een verstandig besluit gezien de uitslagen. De
IJssel behoorde tot de kanshebbers
maar kwam tegen de toppers in deze
klasse net te kort. Hieronder de resultaten in de laatste twee wedstrijden.

na forse winst tegen overschie 3
nog kleine steeds kans op
promotie
Winnen van het tweede team van
Overschie leek gezien vroegere uitslagen op 14 maart een heel probleem.
De ratings in ogenschouw genomen
waren er dit seizoen echter wel mogelijkheden.
Dat bleek inderdaad het geval. Op

1
2
3
4
5
6
7
8

geen enkel bord leek De IJssel in het
eerste speeluur in het nadeel. Dat resulteerde daarna al snel in de eerste
zege. Leen, invaller voor de verhinderde Menno van Dijk, veroverde
enkele pionnetjes waarna zijn tegenstander het niet meer zag zitten en
opgaf. Sjaak troefde vervolgens zijn
tegenstander af in een goed gespeeld
eindspel. Het overwicht van Crelis nam
al maar toe en na net twintig zetten
had ook hij de buit binnen. De halve
winst was binnen na winst van Jan aan
het eerste bord. Toenemende druk op
de koningsvleugel leidde tot materiaalen partijwinst. Bij een 4-0 stand in
ieder geval één matchpunt. Een goed
tijdstip voor een remiseaanbod, vond
Frank (vdP). Zelf niet in de problemen
en een tegenstander in tijdnood. Die
remise kwam er dus. Bij de laatste drie

borden spande het er om. Arie was almaar zoekende naar aanvalskansen,
maar had die nog steeds niet gevonden. Bij Frans aanvankelijk een dichtgeschoven stelling maar ineens
stukverlies en de remisekansen de
mist in. Dat kon wonderwel in het vervolg nog gerepareerd worden en uiteindelijk dus toch remise. Frank (V)
stuitte op lastige tegenstand, minimale
aanvalskansen en tenslotte ernstige
tijdnood. Dat laatste hielp hem. De tegenstander ging in op een stukoffer,
maar zag vervolgens een pion promoveren. Genoeg voor hem om op te
geven en derhalve nog een bordpunt
voor De IJssel. Arie, tenslotte, ging
verder dan hij kon gaan en kon een
winnende tegenaanval niet voorkomen. (Aad)
6

De IJssel

1688 -

Overschie 2

Jan Evengroen
Frank Visser
Frank vd Pavoordt
Crelis Molenaar
Arie Macdaniël jr
Sjaak in 't Veld
Leen Boonstra
Frans Dubois

2072
1837
1791
1690
1558
1523
1582
1452

Fokke Lindeboom
1682
David vd Vloed
1758
Niels van Diejen
1704
Cor van Lennep
1592
Menno Maarsen
1200
Mario Dirks
1511
Martin Schlüter
1425
Ruud Gorseman
1476
koningen erg bloot te staan. Die van
zwart echter het meest en plots was
het afgelopen. Verlies voor Neal. Bij
Sjaak idem : hij kreeg een open koningsstelling door een offer van een
loper tegen zijn h3 pion (met een paar
zetten later ophalen van de g-pion die
die loper had geslagen). Nodig leek
het niet, maar het ging al snel van
kwaad tot erger. Wits stukken stonden
krampachtig opgesteld en konden de
koning niet meer beschermen. Stand
derhalve 0,5 tegen 2,5. Tegelijkertijd
was er bij Menno in een stand die er
op het oog gelijk uit zag iets mis gegaan. Een ongedekt paard op a4 in
combinatie met een schaak op de koning g1 ( de Quiz-vraag : welke stuk
kan beide velden in 1 zet bereiken ?)
kostte een vol stuk. Hij had er geen
trek meer in: 0,5 – 3,5. Aad stond gedrongen met zijn zwarte stukken. Hij
verdedigde wat hij kon, maar pionverlies geschiedde. En met afwikkelen
zonder haast wist zijn tegenstander 20
zetten later het volle punt binnen te
halen: 0,5-4,5. De wedstrijd was dus
rond tienen al beslist en de spelers op
de overige drie borden speelden om

dikke winst voor koploper
erasmus 3
De kleine kans op de eerste plaats
leek op 7 april bij voorbaat nauwelijks
haalbaar. Drie teamleden bleken verhinderd en daarbij was ook steunpilaar
kopman Jan Evengroen. Slechts met
de nodige moeite kon nog een volledig
team op de been worden gebracht. Zij
stuitten in Rotterdam op forse tegenstand van een team met de nodige
routine achter de borden, gemiddeld in
leeftijd rond de 70 jaar met daarvan
vele jaren schaakervaring.
Gerard schotelde in een Siciliaan met
zwart zijn tegenstander een onbekende stelling voor. Het tijdsverbruik
sprak zeer in zijn voordeel. De stelling
evenwel vervlakte snel met een eindspel van twee torens ieder en een
loper van ongelijke kleur. Om 9 uur
werd de vrede getekend: 0,5 tegen
0,5. Dat bleef bijna zo tot 10 uur. Neal
had de koningsstelling van zijn tegenstander flink verzwakt en ook al een
kwaliteit opgehaald. Dat zijn tegenstander daar een loperpaar voor terugkreeg leek weinig relevant. Met het
openen van de stelling kwamen beide

-

1543
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-

2

1
- 0
1
- 0
½ - ½
1
- 0
0
- 1
1
- 0
1
- 0
½ - ½
hun persoonlijke eer.
Bij Crelis een aangenomen damegambiet waarbij zijn tegenstander lange tijd
de pion achterbleef zonder dat zo duidelijk was waaruit de compensatie bestond. Het werd een scherpe stelling
met tegengestelde rokades. In het
middenspel draaide eigenlijk alles om
de lange diagonaal van h1-a8 waar
beiden hun witveldige loper op hadden
geposteerd: zwart op b7 aankijkend
tegen de c6 pion en wit op f3 voor de
kort gerokeerde koning met de 3 pionnen ervoor. Crelis zal het kwaliteitsoffer overwogen hebben van Tf8 x Lf3,
maar voerde de zet niet uit. Daarna
kwam hij moeilijk te staan, maar zijn
verdediging hield stand, remise en 1-5.
Frank (V) speelde een laveerpartij.
Wist de kleine kwaliteit te winnen,
maar met zwaktes in zijn stelling alsmede minder dan 10 minuten op de
klok deed hij een remise-aanbod dat
werd aangenomen. Frank (vd P) tot
slot kreeg een remise-aanbod in zijn
favoriete eindspel van T + P tegen T +
L en beiden nog een trits pionnen. Dat
wees hij af. Zijn paard werd echter
nooit het paard van zijn dromen. Hij
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kwam met weinig tijd op de klok in
grote moeilijkheden. Zijn tegenstander
wilde echter niet het onderste uit de
kan en nam in tijdnood Franks
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8

remise-aanbod aan.
Geen winstpartij dus voor ons team en
de uitslag 6-2 leek conform de krachtsverhoudingen. ‘Een glorieus kampi-

oenschap’ meldde de Erasmus website. (Frank V)

Erasmus 3

1682 -

De IJssel 1

1616

6

-

2

Jan Hoek van Dijke
Jeroen Landsheer
Wim Posthumus
Ruurd Ouwehand
Emil Verhoef
Jaap Meerkerk
Bram de Knegt
Lucian Mihailescu

1714
1655
1827
1695
1634
1651
1587
1690

Frank Visser
Gerard vd Wouden
Frank vd Pavoordt
Crelis Molenaar
Menno van Dijk
Aad vd Meer
Sjaak in 't Veld
Neal Twigt

1837
1684
1791
1690
1548
1200
1523
1656

½
½
½
½
1
1
1
1

-

½
½
½
½
0
0
0
0

-

eindstand 2e klasse A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erasmus 3
Maassluis 1
De IJssel 1
Overschie 3
Moerkapelle 2
Barendr/IJsselm 2

mp

bp

1

2

3

4

5

6

10
7
6
4
2
1

28
23
23½
16½
12½
14½

x
2½
2
1
3
1½

5½
x
2½
4
2
3

6
5½
x
2
½
2½

7
4
6
x
2½
4

6½
5
5½
4
x
3½

5
6
7½
5½
4½
x

persoonlijke resultaten
1. Frank Visser 3½ (5), 2/3.Jan Evengroen, Sjaak in ’t Veld 3 (4), 4. Menno van Dijk 2½ (4), 5/6. Crelis Molenaar,.
Frank vd Pavoordt 2½ (5),7.Leen Boonstra 2 (2), 8. Arie Macdaniel 2 (3), 9. Frans Dubois 1½ (3), 10/11. Teus Boere,
Aad vd Meer 0 (1), 12. Neal Twigt 0 (2).
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25 jaar zuidplas top 12-toernooi
In IJsselschaak 125 blikte Mick van
den Berg in zijn rubriek ‘met een
vleugje nostalgie’ terug op het eerste
toernooi op 15 juni 1996. Inmiddels
zijn we 24 edities verder en staat op
4 juni a.s. het 25e toernooi op het
programma. Dat had twee jaar eerder
moeten gebeuren, maar vanwege
coronamaatregelen kon het toernooi
zowel in 2020 als 2021 niet plaatsvinden.
Dat eerste toernooi ging dankzij de
eerste sponsor de geschiedenis in
ging als het RABO Zuidplas Top 12toernooi. Die naam werd in 1997 en
1998, vanwege een nieuwe sponsor,
het Van ’t Hof Zuidplas Top 12 toernooi. Vanaf 1999 is Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn uit Moordrecht de sponsor
van het toernooi en werd het het
VINK Top 12-toernooi en sinds 2017,
ter nagedachtenis aan de overleden
oud-voorzitter, het Panc Vink
Top 12-toernooi.

drecht. Omdat het deelnemersveld bij
de senioren vooral was gericht op de
toppers werd met de invoering van de
limietgroep in 2001 ook de mogelijkheid voor wat minder getalenteerde
schakers mogelijk. Voor de deelnemers, twee per vereniging, gold een
rating van 1700 als limiet. Eenmalig
was er dat jaar ook een recreantengroep voor huisschakers uit Moordrecht. In 2003 werd met de invoering
van een jeugdgroep ook bij de jeugd
gekozen voor een regionale deelname.
In 2004 kwam er een einde aan de bestuursgroep en de limietgroep. Daarvoor in de plaats kwam een
verenigingsvierkamp tussen viertallen
met een rating van maximaal 1750.
Nieuw vanaf 2007 was de VINK-groep
waarin familieleden van de sponsor de
strijd aanbonden om de ‘beste Vink’.
Bij de jeugd was in 2008 en 2009 speciale aandacht voor de meisjes met
een regiozeskamp. In 2017 en 2018
traden oudere jeugdspelers aan in een
juniorengroep.
Vanaf 2001 ontvangt de vereniging
met de beste gezamenlijke prestatie in
alle senioren groepen een speciale
verenigingsprijs.
Het deelnemersveld groeide daardoor
in de loop der jaren van twaalf tot ruim
60. Van de 12 eerste deelnemers zijn
er verschillende die ook in de laatste
editie (2019) nog tot de deelnemers
behoorden. Dat geldt met name voor
Jan Evengroen en Moerkapellenaar
Gerard van Ommeren. Jan Evengroen

Het eerste toernooi bestond alleen uit
een invitatiegroep met door de organisatoren uitgenodigde deelnemers,
maar een jaar later kwam er naast de
hoofdgroep ook een runner-up groep
met door de vier verenigingen geselecteerde deelnemers. In 1998, kwam er
naast die twee groepen, inmiddels omgedoopt tot invitatiegroep en kandidatengroep, de uitbreiding met een
vierkamp tussen een afgevaardigde
van het bestuur van elk van de vier
verenigingen, de bestuursgroep. Bovendien was er parallel aan het top 12toernooi het eerste Open Jeugdschaakkampioenschap van Moor-

2009 en 2017. Gerard van Ommeren
deed tot en met 2019 negentien maal
mee. In 2001 en 2012 was hij de beste.
Met twaalf startbewijzen behoorde ook
Nieuwerkerker Gerard Nieuwenkamp
tot de vaste deelnemers. Hij won in
2005 en 2010. Nadat hij in 2011 het actieve schaken voor gezien hield is hij
niet meer van de partij. Een topper die
evenmin niet meer van de partij kan zijn
is Ben van Geffen. Van de elf keer dat
hij tot de deelnemers behoorde eindigde hij achtmaal op het podium,
waarvan vijfmaal als eerste. Na zijn vertrek uit Moerkapelle komt hij niet meer
voor deelname in aanmerking. Dat is
ook het geval bij voormalig Nieuwerkerker Dirk Hoogland. Die eindigde in de
zes jaar dat hij meespeelde (1996 t/m
2001) tweemaal als eerste, tweemaal
als tweede en tweemaal als derde.
Naast de gevestigde toppers van toen
behoren daartoe nu ook een aantal van
toen nog jeugdspelers. Soms gaat dat
snel zoals bij Jesse van Elteren uit
Moerkapelle die in 1997 en in 1999 respectievelijk 14 en 16 jaar oud als
tweede eindigde in de kandidatengroep
en 2001 derde werd in de invitatiegroep
en in 2008 als winnaar op het podium
stond. Léon Jacobse won als 12 jarige
in 2003 de jeugdgroep en debuteerde
na zijn eerste plaats in de kandidatengroep in 2009 een jaar later in de vijftiende editie bij de hoofdrolspelers met
een vierde plaats. Vanaf 2015 doet hij
succesvol mee om de podiumplaatsen.
Henk-Jan Evengroen was 10 jaar toen
hij in 2004 de jeugdgroep won. In 2007
werd hij al derde in de kandidatengroep en vanaf 2010 behoort hij tot de
vaste titelkandidaten met tussen 2011
en 2020 alleen in 2012 (2e) en 2017
(3e) geen eerste plaats.

23x deelnemer.

was alleen in 2001 niet van de partij.
Slechts viermaal eindigde hij niet bij de
eerste drie. Hij won in 1998, 2000,
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7x winnaar.
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Veelvuldige deelnemers in diverse
groepen voorts Sjaak in ’t Veld 18
maal van de partij (6x kandidatengroep, 9x vierkamp en 3x bestuursgroep) en, eveneens 18 maal, Frank
Visser (11x invitatiegroep, 7x kandidatengroep). Voorts ook van De IJssel
Pim te Lintelo (14x invitatiegroep, 3x
kandidatengroep), Nieuwerkerker
Hans Ranft (8x invitatiegroep, 9x kandidatengroep) en Jeroen Eijgelaar als
lid van De IJssel, WSV en SVN 17
maal aanwezig (1x invitatiegroep, 16x
kandidatengroep), Moerkapellenaar
Kevin Bakker (7x kandidatengroep, 2x
limietgroep, 7x vierkamp), vader en
zoon (Nico en Ronald) Dannis van
WSV net als Jesse van Elteren (Moerkapelle) 16x van de partijen en Waddinxvener Barthold Jansen 14x
invitatiegroep, Ook Panc Vink behoorde vrijwel vanaf het begin tot de
vaste deelnemers. Aanvankelijk als
deelnemer aan de bestuursgroep, later
tweemaal aan de limietgroep en vierkamp en vanaf 2007 natuurlijk aan de
Vink groep.
Met Jan Evengroen had De IJssel in
2000 een eigen winnaar. Ook de podiumplaatsen in 2002 (3e), 2007 (2e) en
2008 (3e) behaalde hij als lid van De
IJssel. Zowel 1998, 2009, 2010 en van
2012 tot en met 2018 was hij lid van
Messemaker 1847 maar in 2019 (2e)
was hij inmiddels weer (dubbel)lid bij
De IJssel. Vanaf 2012 tot en met 2018
geldt dit eveneens voor Henk-Jan
Evengroen. Podiumplaatsen voor De
IJssel waren er, naast de Evengroenen, voor Theo van Herk (2e, 2002),
Samir Akrawi (2e, 2008), Léon Jacobse

(2e, 2017; 3e: 2015, 2016, 2018) en
Pim te Lintelo 3e, 2019).
Voor de organisatie van het toernooi
werd in 1996 een commissie ingesteld
bestaande uit Aad en Mick van den
Berg, Ronald Mandersloot en Gerard
van der Wouden met vanaf 2003
Frank van de Pavoordt in de plaats
van Mick van den Berg. Na het afhaken van Ronald Mandersloot (2005) en
Frank van de Pavoordt (2005) berustte
de organisatie bij de nog twee resterende commissieleden, Gerard van der
Wouden (tot 2019) en Aad van den
Berg. Vanaf 2014 tot 2019 versterkt
met Aad van der Meer en vanaf 2017
opnieuw met Frank van de Pavoordt.
Uitgangspunt is dat de financiering,
omdat het toernooi geen algemene ledenactiviteit is, niet ten laste mag
komen van de contributie-inkomsten.
Te meer ook omdat voor de top geldprijzen beschikbaar worden gesteld.
Het toernooi draait dus op externe inkomsten (sponsor). De organisatoren
kiezen en benaderen de deelnemers
voor de invitatiegroep en contactpersonen bij de buurverenigingen, met
name Kevin Bakker bij Moerkapelle,
Edo Pouwelse bij SVN en Nico Dannis
bij WSV zorgden vele jaren voor de
overige deelnemers van hun vereniging. Zaken die daarnaast geregeld
moeten worden zijn een toernooiaffiche, het programma, de zaalaankleding (toernooitabellen), de prijzen,
publiciteit, speelmateriaal en wedstrijdleiding. Inmiddels een vast draaiboek
met vooral veel secretariaatswerk,
waarbij Tini van den Berg onmisbare
hulp levert.

In Moordrecht kreeg het toernooi al
snel het kenmerk van een belangrijke
sportgebeurtenis. Reden genoeg voor
de voor sportzaken verantwoordelijke
wethouder, en eenmaal zelfs de burgemeester, om de officiële opening te
verrichten. Dat waren Gerrit Hakkesteegt (1998), burgemeester Riny van
der Bie (1999), Fieke Korten (2000),
Gea Gravenstein (2007) en natuurlijk,
de man die in IJsselkringen de titel
wethouder schaken kreeg, Ron Gast
(2001 t/m 2006, 2008, 2009). Vanaf
2010 toen Moordrecht als gemeente is
opgegaan in de nieuwe gemeente
Zuidplas bleef dit een taak van de
nieuwe wethouder sportzaken of een
vervanger (Daan de Haas, Arjen Hazelbach, Jan Verbeek, Rik van Woudenberg) of enkele malen ook van een
Directielid van sponsor Bouwbedrijf
Vink en Zn. (Aad)

Wethouder schaken.

ledenvaria
Sinds het begin van dit jaar zijn er de nodige wijzigingen in het ledenbestand. Nieuw is, vanaf begin februari,
Marnix Kasbergen uit Moordrecht. Voorts is Gerard van der Wouden, die eind vorig seizoen bedankte, teruggekomen op zijn besluit en heeft zich eind maart weer gemeld als lid. Recent meldde ook Peter Vink, donateur en al jaren bekend van zijn deelname aan diverse toernooien, zich aan als lid. Daarnaast bedankte Peter
Morgenrood als lid maar meldde zich gelijktijdig aan als donateur. Recent is Ton van Smirren overleden.
Het aantal leden bedraagt nu 25 seniorleden, 2 juniorleden en 5 donateurs.
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het zuidplas top 12-podium 1996-2022

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ben van Geffen (M)
Dirk Hoogland (N)
Jan Evengroen (Mm)
Dirk Hoogland (N)
Jan Evengroen (IJ)
Gerard v. Ommeren (M)
Ben van Geffen (M)
Marcel Glissenaar (K)
Dick Brus (K)
Gerard Nieuwenkamp (N)
Ben van Geffen (M)
Ben van Geffen (Mm)
Jesse van Elteren (M)
Jan Evengroen (Mm)
Gerard Nieuwenkamp (N)
Henk-Jan Evengroen (Mm)
Gerard van Ommeren (M)
Henk-Jan Evengroen (Mm)
Henk-Jan Evengroen (Mm)
Henk-Jan Evengroen (Mm)
Henk-Jan Evengroen (Mm)
Jan Evengroen (Mm)
Henk-Jan Evengroen (Mm)
Henk-Jan Evengroen (IJ)
Geen toernooi
Geen toernooi

Dirk Hoogland (N)
Barthold Jansen (W)
Gerard van Ommeren (M)
Jan Evengroen (Mm)
Ben van Geffen (M)
Dirk Hoogland (K)
Theo van Herk (IJ)
Dick Brus (K)
Ben van Geffen (M)
Ben van Geffen (M)
Gerard Nieuwenkamp (N)
Jan Evengroen (IJ)
Samir Akrawi (IJ)
Arjan Hennink (W)
Gerard van Ommeren (M)
Jan Evengroen (Mm)
Henk-Jan Evengroen (Mm)
Jesse van Elteren (M)
Jan Evengroen (Mm)
Jan Evengroen (Mm)
Jan Evengroen (Mm)
Léon Jacobse (IJ)
Jan Evengroen (Mm)
Jan Evengroen (IJ)

Dick Bac (M)
Gerard van Ommeren (M)
Dirk Hoogland (N)
René Ordelman (Mm)
Dirk Hoogland (N)
Jesse van Elteren (M)
Jan Evengroen (IJ)
Ben van Geffen (M)
Marcel Glissenaar (K)
Dick Bac (M)
Erik Hennink (W)
Gerard van Ommeren (M)
Jan Evengroen (IJ)
Gerard van Ommeren (M)
Jan Evengroen (Mm)
Gerard van Ommeren (M)
Jan Evengroen (Mm)
Jan Evengroen (Mm)
Barthold Jansen (W)
Léon Jacobse (IJ)
Léon Jacobse (IJ)
Henk-Jan Evengroen (Mm)
Léon Jacobse (IJ)
Pim te Lintelo (IJ)

(K=Krimpen a/d IJssel, M=Moerkapelle, Mm=Mesemaker 1847, N=Nieuwerkerk a/d IJssel, W=WSV, IJ=De IJssel.)
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lot is favorieten goed gezind bij
strijd om ko-cup
De strijd om de KO-cup startte dit seizoen met 18 deelnemers. Er was dus
een voorronde met twee partijen noodzakelijk om te komen tot 16 deelnemers. Conform het reglement betrof dit
de deelnemers met de laagste (of
geen) rating. Elena Gallo klopte Peter
Koolmees en Max Formenti miste de
winst tegen Peter de Jong en zag vervolgens zijn tegenstander zegevieren
Het lot was de favorieten bij de loting
goed gezind. Bij de laatste zestien

geen onderlinge confrontaties. Ook
achter de borden geen verrassingen.
Een vlotte zege voor Neal Twigt tegen
Elena Gallo en ook Sjaak in t Veld
kwam tegen Peter de Jong niet in de
problemen. Marnix Kasbergen gaf
Wim Mulder goed partij, maar daar
bleef het bij. Dat gold eveneens voor
Teus Boere die Crelis Molenaar lang
achter het bord hield maar niet meer
dan dat. Aad van den Berg kreeg een
kansje tegen Frank Visser maar profiteerde daar niet van. Ook hier trok de

DE
CUP

favoriet aan het langste eind. Frank
van de Pavoordt klopte de lang tegenspartelende Hans Verduijn en Frans
Dubois sneuvelde tegen Nick McPherson. Vooral het tekort aan bedenktijd
speelde hem parten. Voor Leen Boonstra was er een walk-over, tegenstander Aad van der Meer moest het laten
afweten.
Ook geen verrassingen vervolgens in
de kwartfinale. Die waren er al niet bij
de loting en ook bij de wedstrijden
trokken de vier deelnemers met de
hoogste ratings aan het langste eind.
Een snelle winst voor Neal Twigt tegen
Sjaak in 't Veld die een paardvork
miste die hem de dame kostte. Nick
McPherson kon het niet redden tegen
Frank Vissser en ook Leen Boonstra
sneuvelde na langdurig verzet tegen
Wim Mulder. De vierde halve finalist
werd Frank van de Pavoordt. Pas in
het eindspel ging tegenstander Crelis
Molenaar ten onder.
In de halve finale had Frank van de
Pavoordt de winst tegen Wim Mulder
binnen bereik. Een forse blunder
maakte aan die winstkans direct een
einde, Wim naar de finale. De andere
halve finale werd niet gespeeld. Frank
Visser trok zich terug omdat hij de rest
van het seizoen vanwege een langdurige vakantie niet aanwezig is en dus
ook een eventuele finale niet kon spelen. Daardoor ging zijn tegenstander
Neal Twigt zonder te spelen naar de finale die op 2 mei wordt gespeeld.
(Aad)
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frank visser met stip aan kop in de clubcompetitie
Met nog drie speelrondes op het programma is Frank Visser bijna zeker
van het clubkampioenschap. Hoewel
hij zelf vanwege een langdurige vakantie verstek moet laten gaan, lijkt zijn

1. Frank Visser
2. Wim Mulder
3. Frank vd Pavoordt
4. Nick McPherson
5. Crelis Molenaar

voorsprong van meer dan honderd
punten daarvoor voldoende. Na de
eerste tien ronden (zie IJsselschaak
132) was hij met zevenmaal winst en
slechts tweemaal verlies (tegen Wim
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Een prima prestatie van jeugdspeler
Nick die twee toppers de baas was.
Dankzij zijn nog behoorlijk hoge rating
beloonde het competitiesysteem Gerard van der Wouden bij zijn heroptreden, mede dankzij een winstpartij
tegen Wim Mulder, met een plaats bij
de top tien.
Vervolgens de subtop van plaats 7 tot
en met 13 met een verschil van slechts
85 punten. Hier veel remises, ca 50%,
met aan de top Aad van den Berg met
zeven van de acht partijen. Het aantal
verliespartijen was hier beperkt. Frans
Dubois bleef ongeslagen en bij de ove-

rigen slechts een enkele verlispartij.
Uitzondering was Teus Boere die de
meeste partijen speelde (11), maar er
daarvan vier verloor. Wisselende resultaten bij Neal Twigt, wel een mooie
winst tegen Frank Visser. Voor Hans
Verduijn de nodige winstpunten, maar
ook enkele verliespunten, tegen de
staartgroep.
In de staartgroep het meeste succes
voor Marnix Kasbergen met slechts
twee verliespartijen. Aad van der Meer
was vanwege medische problemen
lange tijd afwezig, maar timmert inmiddels weer aan de weg. Daarna worden

Mulder en Neal Twigt) de sterkste van
de titelkandidaten. Zie hieronder de
onderlinge resultaten.

de winstpartijen schaars. Bij Peter de
Jong, Elena Gallo en Max Formenti
moet het komen uit de onderlinge
duels. Bij nieuwe deelnemer Peter
Vink, die startte met remise, moet dit
nog blijken.
Winnaars derde periodetitel: Wim Mulder (A), Nick McPherson (B) en Frans
Dubois (C).
Winnaars vierde periodetitel: Frank
Visser (A), Sjaak in “t Veld (B) en Marnix Kasbergen (C).

Hieronder de actuele stand met de onderlinge resultaten.
Deelnemers

gr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Frank Visser (FV)
Wim Mulder (WM)
Frank vd Pavoordt (FP)
Nick McPherson (NM)
Crelis Molenaar (CM)
Gerard vd Wouden (GW)
Aad vd Berg (AB)
Leen Boonstra (LB)
Neal Twigt (NT)
Sjaak in 't Veld (SV)
Teus Boere (TB)

AAA
AAA
AAA
BAA
AAA
--A
ABB
BBB
AAB
BBB
BBB

12
13
14
15
16
17
18
19

Frans Dubois (FD)
Hans Verduijn (HV)
Marnix Kasbergen (MK)
Aad vd Meer (AvM)
Peter de Jong (PJ)
Peter Vink (PV)
Max Formenti (MF)
Elena Gallo (EG)

CBC
BBB
CCC
CC
CCC
--C
CCC
CCC

resultaten
ronde 11 t/m 22

na

FP1, WM0, CM1, NT0, WM1, CM1, FP1, WM1, NM1
CM1, FV1, FP½, NM1, FV0, NT1, NM0, GW0, FV0
FV0, WM½, CM1, FV0, NM0
SV1, LB1, WM0, CM0, WM1, TB1, FP1, FV0
WM0, LB½, FV0, FP0, NM1, FV0, AB1
WM1
TB½, SV½, LB½, TB½, SV½, FD½, CM0, SV½
CM½, NT½, NM0, AB½, SV0, TB1, NT½
LB½, FV1, WM0, TB0, LB½
NM0, AB½, FD½, LB1, AB½, TB1
FD½, AB½, PJ½, ,HV½, AB½, LB0, NT1, HV0,
NM0, SV0, AvM½
TB½, EG1, SV½, AB½, MK1
MK1, MF1, MF1, TB½, MK0, MK0, TB1, AvM0
HV0, EG1, PJ1, HV1, HV1. MF1, PJ1, FD0
HV1, TB½
MF1, TB½, MK0, NK0, PV½
PJ½
PJ0, HV0, HV0, EG0, MK0
FD0, MK0, MF1

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

gt

gd

avc

1x
1x

1x
1x
9x

2x

1x
1x
1x
2x

1x

1x*
5x*
3x*
4x*
10x
7x*

2x
1x

11x
6x
9x

1x

club
rating

waarde
cijfer

totaal

1731
1631
1608
1614
1530
1638
1408
1467
1514
1414

68
61
59
59
53
61
45
49
52
45

986
863
835
834
744
691
656
644
630
624

1338
1375
1319
1269
1331
1151
1117
972
935

41
43
40
37
41
32
30
25
24

592
582
571
471
468
390
336
320
296

1538
1326
1095
998

54
40
29
26

605
435
219
293

Geen deelnemer (meer)
Arie Macdaniël
Peter Morgenrood
Peter Koolmees
Cyri Gyrardeux

-

11x
12x
12x
12x

1x

gr=groepsindeling 3e, 4e en 5e periode, na=niet aanwezig (* KO-cup), gd=geen deelnemer, avc=afwezig voor club(teamwedstrijden).
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25 vragen aan… frans dubois
Geboren ?
- Ja, op 4 augustus 1953.
Voor welk beroep ben je opgeleid en welk beroep oefen je uit ?
– Ik heb de lerarenopleiding gedaan en 43 jaar in het onderwijs gewerkt. Nu al
weer 6 jaar gestopt. Ik ben opgeleid voor onderwijzer en ben inmiddels de
nodige jaren gepensioneerd.
Van wie heb je schaken geleerd ?
- Van mijn vader.
Hoe oud was je ?
- Ik zal een jaar of 7, 8 geweest zijn.
Wat is je beste karaktereigenschap ?
- Openstaan voor anderen en compromissen aangaan (vandaar de remises…).
En je slechtste ?
- Ongeduldig zijn hoewel dat in de loop der jaren wel minder is geworden.
De beste film ?
- La Vita e bella.
Favoriete acteur of actrice ?
- Rowan Atkinson, Mr.Bean.
Favoriete schrijver ?
- Roald Dahl maar zeker ook Gerard Reve.
Favoriete kunstenaar ?
- Vincent Van Gogh.
Wie is je favoriete schaker aller tijden ?
- Bobby Fischer.
Voor welk tv-programma blijf je thuis ?
- De avondshow van Arjen Lubach.
Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan schaakstudie ?
- Helemaal niets meer. Wel gedaan maar het blijft nu toch niet meer hangen…
Wat is je favoriete schaakboek ?
- Een oud schaakboek dat mijn vader ooit kreeg bij zijn 10 jaar lidmaatschap van zijn schaakclub in Rotterdam,
“Tartakower”, my best games of chess”.
Ajax of Feijenoord ?
- Als echte Rotterdammer, voor Ajax.
Op welke partij stem je ?
- Dat wisselt, laatste keer Groen Links.
Naar welke muziek luister je het liefst ?
- Keltisch, o.a. loreena mckennitt.
Welke sport beoefen je naast schaken ?
- Ik schaats, fiets en hoewel het geen sport genoemd wordt maar hobby, ik doe aan duivensport.
Welke hobby’s beoefen je in je vrije tijd ?
- Fanatiek munten verzamelen, duivensport en schaken.
Welke krant lees je serieus ?
- Het AD en in het weekend altijd de Volkskrant..
Op welke leeftijd speelde je je eerste serieuze partij ?
- Bij de IJssel toen ik lid werd, 16 jaar denk ik.
Wat is je beste toernooiresultaat dat je ooit hebt geboekt ?
- Ik heb nog nooit aan een serieus toernooi meegedaan.
Ben je gelovig c.q. bijgelovig ?
- Ik ben beide.
Wat is je favoriete vakantieland ?
- Griekenland.
Wat eet je het liefst ?
- Winterstamppotten.
Wat drink je het liefst ?
- Rode wijn maar ben ook heel erg voor een goede malt whisky.
Wat mis je op de club ?
- Ik vind de club goed en gezellig zoals het is. Vooral het sociale aspect van onze club. Jammer dat er in de loop der tijd
een aantal mensen weg gegaan zijn waardoor we nog een klein aantal mensen hebben, maar het is niet de kwantiteit
maar de kwaliteit die de sfeer bepaald.
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panc vink zuidplas top 12-toernooi 2022
Na twee jaar te zijn dwars gezeten
door coronamaatregelen gaat het 25e
Panc Vink Zuidplas Top 12-toernooi dit
jaar dan toch lukken. Het toernooi zal
plaatsvinden op zaterdag 4 juni in De
Zespunt in Moordrecht. In deze jubileumeditie een van voorgaande edities
afwijkend programma.
Acht hoofdrolspelers uit het verleden
strijden vanaf 10.30 uur in de kroongroep om het jubileumkampioenschap.
Dit zijn Jesse van Elteren, Henk-Jan
en Jan Evengroen, Dirk Hoogland,
Léon Jacobse, Pim te Lintelo,
Gerard Nieuwenkamp en Gerard van
Ommeren.

Daarnaast is er een invitatiegroep met
12 deelnemers. Hiervoor is ook een
aantal toppers uit voorgaande edities
uitgenodigd: Bernard Evengroen, Barthold Jansen en Hans Ranft. Voorts,
voor zover beschikbaar, topspelers
van de vier verenigingen, waaronder
eveneens een aantal die al veel edities
meemaakten: Ruud Bosch (WSVInternos), Wim Hennink (WSV/Internos),
Rob Hoogland (SVN), Arno Luinenburg
(Moerkapelle), Arie Macdaniël (De IJssel), Wim Mulder (SVN, De IJssel,
WSV/Internos), Nick McPherson (De
IJssel), Edo Pouwelse (SVN) en Neal
Twigt (De IJssel).

Om 13.15 uur start de verenigingsvierkamp tussen viertallen van de vier
verenigingen. Ook de sponsorgroep,
leden van de familie Vink, is dan
present.
Dit jaar, gezien de kroongroep, dus
geen kandidatengroep. Ook een
jeugdgroep ontbreekt. Niet alleen is er
onvoldoende ruimte – alleen de grote
zaal van De Zespunt is beschikbaar –
ook zijn bij de verenigingen met uitzondering van Moerkapelle onvoldoende
jeugdspelers beschikbaar.
Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is gratis. (Aad)

treme vorm van inspanning." Ga maar
na: "U krijgt toch ook honger als u nadenkt?" De Zeeuw: "Zeker als het erop
aankomt, verbruikt een schaker heel
veel energie. Bij zulk energieverbruik
ligt uitputting op de loer. Zo begon Ian
Nepomniasjtsji naarmate de tweekamp
om de wereldtitel (best-of-15) tegen
Magnus Carlsen vorderde - en zij meer
dagen met speelstress achter de rug
hadden - te blunderen. Na afloop
sprak de Rus over een 'burn-out', ook
vanwege de intensieve voorbereidingsperiode.
Langdurige blootstelling aan stress
kan problemen opleveren, zeggen
beide hoogleraren. "Hoe meer dagelijkse stress, hoe groter de kans op
een burn-out", zegt De Zeeuw. Volgens Scherder is fysieke activiteit het
wapen tegen mentale uitputting. "Als je
in goede conditie bent, zou je het mentaal langer moeten kunnen volhouden", aldus Scherder. De Zeeuw
beaamt dat: "Een goede fysieke gesteldheid komt van pas in zo'n stressvolle periode.
"Schaken is topsport", dus investeren
in fysieke conditie is volgens Scherder
heel logisch. En hij gaat nog een
stapje verder. Een combinatie van fysieke en cognitieve inspanning werkt
twee kanten op, volgens Scherder. Variatie in de activiteit zou kunnen helpen. Staand dammen en schaken
bijvoorbeeld, "maar dat zie je eigenlijk
nooit".

Moriaan’ aldus koppen in de Telegraaf
van 22/1. ‘Voor het tweede jaar op rij
wordt de het Tata Steel-toernooi, de
hoogmis van het internationale schaken, gehouden zonder de gebruikelijke
honderden deelnemers en toeschouwers. Dat zorgt voor een sinistere
sfeer’ aldus auteur Steven Kooijman.
Toernooidirecteur Jeroen van den
Berg: ‘Normaal bruist het dorp tweeënhalve week in januari en profiteren horeca en middenstand optimaal van die
grote gezellige schaakfamilie. De amateurs nemen vrij van hun werk en
komen hier op vakantie. Ze boeken
een hotel en gaan los. ‘

uit de media
Schaken is topsport: 'Extreme vorm
van cognitieve inspanning', zo luidde
de kop boven een artikel van Rens
Went op NOS Sport.nl (17/1). Denksport oogt fysiek niet zwaar, maar het
brein staat continu aan. Tien zetten
vooruitkijken, stellingen analyseren en
alsmaar berekenen wat kan gebeuren.
Urenlang zitten schakers en dammers
tegenover elkaar aan het bord. Een
uitputtingsslag. Hij laat een aantal
hoogleraren aan het woord.
"Na een uur lang concentreren op je
stoel, zonder veel beweging, voelt iedereen al: ik moet lopen, even mijn
zinnen verzetten", zegt Chris de
Zeeuw, hoogleraar neurowetenschappen aan het Erasmus MC. "Iedere intellectuele bezigheid kost energie,
Daarbij is schaken "een gevecht", een
speler wil per se winnen. "In zo'n
stresssituatie komt extra adrenaline
vrij, dat kan heel intensief zijn", legt De
Zeeuw uit, die tevens vicedirecteur van
het Nederlands Herseninstituut is. "Dat
is hetzelfde als wanneer je een zeer
emotionele dag hebt gehad."
"Bij schaken onder stress is de activiteit van het brein veel hoger dan in rust
en verbruik je extra energie", zegt hij.
Geschat wordt dat een schaker (uitgaande van een partij van 4 tot 6 uur)
zo'n 1.000 kilocalorieën per wedstrijd
extra verbrandt, licht De Zeeuw toe.
Zonder veel te bewegen dus.
"Niet verbazingwekkend", zegt Erik
Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam,
over dat getal. "Schaken is de ultieme
vorm van cognitieve uitdaging, een ex-

‘De kenmerkende sfeer ontbreekt in
Wijk aan Zee en ‘Het is te stil in de
17

Na een coronapauze van een jaar
mochten dit jaar in Wijk aan Zee ook
weer de challengers spelen. Waar in
de sterkste groep vooral mensen op
basis van hun rating werden uitgenodigd, ging het uitnodigingsbeleid van
de tweede grootmeestergroep meer
volgens een formule: een Nederlander
of drie, een vrouw of twee en vooral
veel tieners. Dit jaar is er echter een
nieuw element: er doet voor het eerst
sinds 1995 een Belg mee! Logisch
wel, want Daniel Dardha is met zijn 16
jaar het grootste in België geboren talent ooit. Dat talent heeft hij waarschijnlijk van zijn vader (ook zijn
coach) die ooit Albanees jeugdkampioen was, en van zijn grootvader, 84
jaar maar nog steeds actief. Het behalen van de wereldtitel snelschaken
t/m14 jaar was een goede motivatie
om nog harder aan schaken te werken
en dat leidde ertoe dat hij op zijn der-
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tiende nationaal kampioen bij de volwassen werd, een jaar jonger dan Fischer nog! Op zijn vijftiende werd hij
opnieuw Belgisch kampioen en daarmee behaalde hij de grootmeestertitel,
pas als vierde geboren Belg. Bij zijn
missie werd hij gesteund door de organisatie Go for Grandmaster die hem
bovendien voor het behalen van de
titel een royale premie van 25.000
euro gaf. Het geld gaat hij voorlopig
niet aan schaken uitgeven, maar beleggen in vastgoed. Voorbode voor
een maatschappelijke carrière, of een
buffer voor als hij professional wordt?
De Antwerpenaar weet het nog niet.
Eerst wil hij zijn school afmaken, dan
kijkt hij wel verder. Wat dat betreft
heeft hij goed naar zijn vader geluisterd, die hem leerde ‘Huiswerk is een
moetje, schaken een magje’.(Reinderman, HDC media, 29/1)

hoop dat we volgend jaar bij de 85ste
editie van het toernooi weer ouderwets
kunnen knallen."
Ook Carlsen vond het ontbreken van
het publiek een gemis. "Het zou een
schaakfeest moeten zijn", zegt de
Noor. "Maar voor mijn voorbereidingen
als speler maakte het niet veel uit."
Carlsen: "Omikron is zo besmettelijk,
als je het krijgt, krijg je het, en dan is
het pech, maar het heeft geen zin je er
druk om te maken." (NOS.Sport.nl,
29/1)

Wereldkampioen Magnus Carlsen
heeft op 29 januari voor de 8e keer het
Tata Steel Chess Tournament gewonnen, een unieke prestatie. Bij de Tata
Steel Challengers heeft Erigaisi Arjun
uit India de overwinning in de wacht
gesleept. Daarmee verdient hij voor
volgend jaar promotie naar de Tata
Steel Masters. De 85e editie van het
Tata Steel Chess Tournament werd gespeeld van 13 tot en met 29 januari
2023. (rodi.nl, 29/1)

Liefhebbers van avontuurlijk schaak
vragen soms waarom Hikaru Nakamura sinds 2015 niet meer meedoet
aan Tata Steel Chess. Vroeger was het
antwoord simpel. De winnaar in Wijk
aan Zee in 2011 gaf de voorkeur aan
het open toernooi in Gibraltar, waar het
klimaat in januari aangenaam is en de
organisatoren beschikken over een
ruim budget.
Wie de laatste tijd wilde weten hoe Nakamura’s carrière ervoor staat, kreeg
een ander antwoord. De Amerikaan
(34) speelde eind 2019 voor het laatst
een klassieke partij en beperkte zich
sindsdien met groot succes tot de
snelle varianten van het spel. Financieel gaat het hem voor de wind dankzij
vele succesvolle internetactiviteiten,
waaronder een YouTube-kanaal met
meer dan een miljoen abonnees.
Omdat Nakamura vaak zegt dat hij
geen professionele schaker meer is,
was het verrassend dat hij een uitnodiging accepteerde voor de Grand Prix,
een serie van drie kwalificatiewedstrijden in Berlijn en Belgrado waarin twee
tickets voor het kandidatentoernooi op
het spel staan. In de grandprixtoernooien worden de deelnemers ingedeeld in vier dubbelrondige
vierkampen, waarvan de winnaars in
knock-outmatches strijden om de eindzege. Nakamura werd de eerste winnaar na winst in de finale tegen
Aronian. (Ligterink, Volkskrant 12/2)

“Magnus Carlsen heeft een sterk toernooi gespeeld”, aldus toernooidirecteur
Jeroen van den Berg. “Zijn 8e overwinning in Wijk aan Zee is een unicum in
de geschiedenis van het Tata Steel
Chess Tournament. We hebben natuurlijk nog een speeldag voor de
boeg, maar ik kan nu al stellen dat het
in schaaktechnisch opzicht een succesvol toernooi is geworden. Erigaisi
Arjun heeft me bijzonder aangenaam
verrast. Hij is een aanwinst voor de
Tata Steel Masters volgend jaar. Ik ben
ook trots op iedereen in de organisatie.
Met veel inspanningen hebben we de
uitdagingen rondom het coronavirus zo
goed mogelijk het hoofd weten te bieden.”
Met één besmette speler lijkt het alsof
het Tata-toernooi de coronadreiging
goed heeft doorstaan. Toch is het virus
"wel dichtbij geweest, en dan word je
toch onrustig en nerveus", zegt toernooidirecteur Jeroen van den Berg.
"Organisatorisch was het een van de
moeilijkste toernooien die ik gedaan
heb hier."
"Natuurlijk zie ik zelf ook het liefst dat
hier een paar honderd man rondlopen", zucht Van den Berg, "maar ik

Curling is boven alles een denksport,
meldde de Olympische kampioene van
de spelen in Scotsji in het AD van
16/2. ,,Ik ben opgegroeid met curling
en tijdens een wedstrijd stopt mijn
brein nooit met nadenken. Je probeert
altijd drie of vier stappen vooruit te
denken. Curling is schaken op ijs” .

Zes van de acht deelnemers aan het
Kandidatentoernooi zijn al bekend. En
natuurlijk werkt het weer anders dan
voorgaande keren. Zo wordt er ditmaal
niemand toegevoegd op basis van rating. An sich hoeft dat nog niet ver-
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keerd te zijn, maar er zijn bedenkingen.
Geplaatst zijn: uiteraard Nepomniachtchi, verliezer WK-match; Duda + Karjakin, nr. 1 en 2 van de FIDE World Cup
2021; Firouzja + Caruana, nr. 1 en 2
van de FIDE Grand Swiss 2021.
De eerder deze maand begonnen
FIDE Grand Prix 2022, die 3 toernooien beslaat, levert nog twee spelers op. Dan staan we op 7. En de
nummer 8? Dat is Radjabov. Reden?
Genomineerd door de FIDE. Wat?
Klinkt dit niet als een goedmakertje
voor de vorige cyclus, waaruit Radjabov zich terugtrok omdat hij de Corona-situatie te onveilig vond? Sinds
wanneer mag de FIDE voor zo’n belangrijk evenement volkomen on-objectieve criteria hanteren? Het
toevoegen van een speler door het organiserende land is ook iets heel dubieus, maar hier niet van toepassing
want het Kandidatentoernooi vindt
plaats in Madrid, 16 juni – 7 juli.
De Grand Prix is voor Giri de laatste
kans om verder te komen in deze WKcyclus. Hij heeft nu de leeftijd om op
de top van zijn kunnen te zijn. Plus ervaringen uit twee eerdere Kandidatentoernooien. Die hebben waarde. Ook
om te weten dat het kàn. In beide
events lagen er kansen voor Anish.
(John van de Wiel, Schakers.info,
24/2).
Treurig stemmende woorden die Sergei Karjakin op 24 februari schreef op
Twitter. Magnus Carlsens voormalige
uitdager, die in 2004 met het Oekraïense nationale team de Olympiade
won, wisselde in 2009 van vaderland.
Een trouwere volgeling had Vladimir
Poetin zich niet kunnen wensen.
Karjakin schreef dat het Ruslands heilige plicht is de Oekraïners te helpen
aangezien zij zelf hebben gefaald:
‘Onze soldaten kwamen in vrede. Elke
steun voor het regime in Kiev is steun
voor de oorlog.’ De tweet bleef niet
zonder gevolgen. Organisatoren kregen het advies Karjakin niet meer uit te
nodigen en de wereldschaakbond Fide
werd opgeroepen hem zijn plaats in
het kandidatentoernooi te ontnemen.
Dat laatste zal niet gebeuren. Wel besloot de Fide op 25 februari om de
olympiade komende zomer niet in
Moskou te houden. Ook het congres
van de bond wordt naar elders verplaatst. Tijdens dat congres vindt
onder meer de voorzittersverkiezing
plaats. De Rus Arkadij Dvorkovitsj is
sinds 2018 de baas van de Fide. Zijn
eerste termijn loopt dit najaar af.(Ligterink, Volkskrant, 26/2)
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Als onderdeel van de sancties die zullen volgen, zouden nu Russische spelers en sportploegen van belangrijke
evenementen geweerd moeten worden? Fat chance, waar het schaken
betreft: de FIDE is tegenwoordig ongeveer een verlengstuk van de Russische schaakbond. Dan zou bijna de
rest van de schaakwereld zich moeten
verenigen en zich daarvan losmaken.
Gaat niet gebeuren. Bovendien is het
ook niet fraai om spelers te slachtofferen in plaats van foute politici (al heeft
overloper Karjakin het met zijn statements inmiddels wel verdiend). We
gaan er dus van uit, dat het laatste
kwalificatietraject voor het Kandidatentoernooi 2022, de FIDE Grand Prix,
doorgang vindt. (John van de Wiel,
Schakers.info, 24/2)
De Russische schaker Sergej Karjakin
is per direct voor zes maanden geschorst. De straf voor de grootmeester,
opgelegd door de internationale
schaakfederatie FIDE, volgt op zijn berichten op Twitter, waarin hij begrip
toont voor president Vladimir Poetin en
de oorlog die Rusland in Oekraïne is
begonnen.
"Ik betuig u, onze opperbevelhebber,
mijn volledige steun bij het beschermen van de belangen van Rusland",
schreef hij onder meer over Poetin.
Veel van zijn tweets zijn inmiddels verwijderd.
De 32-jarige Karjakin bejubelde in
2014 ook al de annexatie van de Krim
door Rusland. De huidige nummer
achttien van de wereld, die in 2016 de
uitdager van wereldkampioen Magnus
Carlsen was, is geboren op de Krim en
schaakte tot 2009 voor Oekraïne.
Al eerder haalde de FIDE een streep
door de 44ste Schaakolympiade die
vanaf 26 juli in Moskou zou plaatsvinden. Daarnaast werd de samenwerking met de Russische sponsors
Gazprom en Rosatom beëindigd.
(NOS Sport 21/3)
Tot algemene opluchting is het de Fide
binnen enkele weken gelukt de aan
Moskou toegewezen organisatie van
de 44 ste schaakolympiade over te
dragen aan Chennai. De Indiase stad
was in 2013 gastheer van de tweekamp
waarin Magnus Carlsen de wereldtitel
overnam van Vishy Anand. Ondanks
die voor India teleurstellende afloop bewaart de deelstaat Tamil Nadu zulke
goede herinneringen aan het evenement dat vlot een bankgarantie van 9
miljoen euro werd afgegeven.
Chennai biedt ook onderdak aan het
congres dat moet beslissen wie de

Fide de komende jaren zal leiden.
Onder normale omstandigheden zou
de Russische voorzitter Arkadi Dvorkovitsj vanwege grote verdiensten bij acclamatie zijn herkozen. Het is niet
overdreven te stellen dat hij in de afgelopen vier jaar de Fide uit het moeras
heeft getrokken, waarin de bond onder
de vorige president Kirsan Iljoemzjinov
was beland.
Dvorkovitsj werd alom geprezen toen
hij begin deze week in een interview
met het Amerikaanse tijdschrift Mother
Jones zei dat hij een tegenstander is
van oorlog en dat ‘zijn gedachten bij
de Oekraïense burgers waren’. Die uitspraken bleven niet zonder gevolgen.
Onder druk van Poetins partij Verenigd
Rusland heeft Dvorkovitsj het voorzitterschap van het wetenschapscentrum
Skolkovo neergelegd. Het ligt voor de
hand dat Dvorkovitsj vanwege zijn nationaliteit ook zal moeten terugtreden
als Fide-president. Hoezeer zijn moed
en zijn goede werk voor de bond ook
worden gewaardeerd, Oekraïne en
een groot deel van de wereld zullen
niet accepteren dat een Rus de bond
blijft leiden.
(Ligterink, Volkskrant, 19/3)
Wie Rus is en weldenkend heeft een
dilemma. Je uitspreken tegen de oorlog is wat een nobel mens zou doen,
maar men kan dan verketterd worden
door de zogenaamde patriottistische
Russen en kritische woorden kunnen
zelfs tot een gevangenisstraf leiden.
Dan is het wellicht verstandiger om te
zwijgen, maar niet iedereen heeft die
luxe. Arkady Dvorkovich bijvoorbeeld,
voormalig vicepremier van Rusland en
sinds vier jaar voorzitter van de wereldschaakbond FIDE. Staat hij wel
aan de juiste kant van de geschiedenis? Jawel, zo deed hij schijnen in een
interview met een Amerikaans tijdschrift: “Oorlog is één van de ergste
dingen in een leven, inclusief deze
oorlog.” Voor die uitspraak moest hij
zich verantwoorden in eigen land en
dat deed hij met een betoog waarin hij
schreef voor patriottisme te zijn, tegen
nazisme en tegen de sancties. Helpen
deed het niet, hij moest zijn voorzitterschap van de Skolkovostichting neerleggen. Ook zijn herverkiezing later dit
jaar als FIDE-voorzitter die tot voor
kort vrijwel zeker was (Dvorkovich
heeft veel goede dingen gedaan voor
het schaken en de bond) is zeer twijfelachtig geworden. (Reinderman,
HDC media 28/3)
Er werd fiks gestreden om plaatsing
voor het eerstvolgende kandidaten-
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toernooi. Hans Ree in de NRC van
26/3;
‘Ze moesten al veel rekenen, de deelnemers aan de FIDE Grand Prix, en
niet alleen aan het bord. Er waren drie
toernooien, 24 spelers die allen in
twee van de drie meededen, en er zijn
twee plaatsen in het kandidatentoernooi te verdienen. Eigenlijk nu nog
maar een, want Richard Rapport is al
vrijwel zeker van een plaats. Het puntensysteem dat de bovenste twee aanwijst is ingewikkeld en alleen de
scherpzinnigste rekenaars wisten er
raad mee.
Toen kwam de oorlog en werd het nog
ingewikkelder. Dmitri Andreikin trok
zich terug uit het derde Grand Prixtoernooi, dat in Berlijn aan de gang is,
om ‘persoonlijke redenen’. Zijn leven
lijkt omvergegooid door de Russische
inval in Oekraïne. Door zijn vertrek
moesten de andere spelers hun kansberekeningen aanpassen.
Sergej Karjakin speelt niet in de Grand
Prix. Hij had al een plaats in het kandidatentoernooi, maar doordat hij door
de FIDE voor zes maanden is geschorst om zijn luid verkondigde steun
aan de Russische inval, mag hij niet
meer meedoen. Er komt een plaats vrij
die volgens de reglementen door de
rating wordt bepaald. Opeens hebben
Levon Aronian, Wesley So en Anish
Giri in Berlijn een nieuw doel: een rating bereiken die hoger is dan die van
de andere twee.’
Gert Ligterink meldde in de Volkskrant
van 26/3 dat nog niet duidelijk is wie in
Madrid de plaats zal innemen van de
Rus Sergey Karjakin die door de ethische commissie van de wereldschaakbond Fide een half jaar is geschorst
vanwege zijn fanatieke steun voor de
aanval op zijn geboorteland Oekraïne.
Volgens hem wil, als een door Rusland
ingediend protest wordt afgewezen,
Karjakin een nieuwe schaakbond als
alternatief voor de Fide oprichten.
In de finale van de derde Grand Prix
won So van Nakamura. Dat was voor
So niet voldoende voor kwalificatie
voor het kandidatentoernooi. In het
eindklassement van de drie toernooien
werd Nakumara eerste en de Hongaar
Rapport tweede. Giri werd elfde van
de 26 deelnemers.
Het is duidelijk wie in Madrid de plaats
zal innemen van de geschorste Sergey
Karjakin. Conform het reglement zal
het entreebewijs worden toegekend
aan de hoogste ratinghouder op de
Fide-lijst van 1 mei, op voorwaarde dat
hij in de voorafgaande twaalf maanden
minstens dertig klassieke partijen heeft
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gepeeld. De Chinees Liren Ding is die
hoogste ratinghouder, maar door
covid- en visumproblemen speelde hij
in het afgelopen jaar slechts vier partijen.
De Chinese bond kwam onmiddellijk in
actie. Op 3 april eindigde in Hangzhou
een vierkamp waarin Ding twaalf partijen speelde tegen drie landgenoten
uit de subtop. Vervolgens zal hij een
match van zes partijen spelen tegen
Yi Wei, waarna hij zijn opdracht voltooit met nog eens tien partijen in een
kwalificatietoernooi voor de Aziatische
Spelen. (Ligterink, Volkskrant, 2/4)
Voor het eerst heeft een grootmeester
de leeftijd van 100 jaar bereikt. In NIC
2022/2 een eresaluut van Jan Tinman
aan de Russische grootmeester Yuri

Averbakh die op 2 februari 2022 de
grens van 100 jaar passeerde. Nog
steeds vele uren bezig met schaken
maar daarbij wel gehinderde door een
slecht gezichtsvermogen en doofheid.
Behalve een vooraanstaand schaker,
in 1954 werd hij kampioen van Rusland met 14½ uit 19, was hij ook een
verdienstelijk schrijver. Van zijn hand
verschenen A History of Chess – from
Chataranga to the present day (2012)
en daarnaast diverse standaard werken over eindspeltheorie. Ook was hij
Internationaal Schaakarbiter (1969),
voorzitter van de Russisch schaakfederatie (1973-78) en hoofdarbiter bij
de eerste Karpov-Kasparov wk match
(1984).

In de Goudse Post/Het Kontakt van
6/4 worden ter gelegenheid van het
175 jarig bestaan van Messemaker
1847 de bestuursleden Wibo Bourguignon en Kees Brinkers geïnterviewd door Gerrit Schinkel. Daarin ook
aandacht voor het jubileum programma.
Dat wordt op 12/5 geopend met een
interview van de voormalige Nederlandse wereldtopper Jan Timman door
schaakjournalist Dirk Jan ten Geuzendam in de Chocoladefabriek in Gpuda.
Timman geeft tijdens die avond ook
een lezing over zijn nieuwe boek ‘The
unstoppable American’, over de legendarische Amerikaanse schaker Bobby
Fischer. Voorts op zaterdag 14/5 een
simultaanwedstrijd tegen zevenvoudig
Nederlands kampioen Loek van Wely
in de Goudse Waarden aan de Kanaalstraat. Op 4 juni is er een schaakoriëntatietocht te voet in de Goudse
binnenstad en op 2/10 een kroegentoernooi voor tweetallen.
De bestuursleden zijn optimistisch
over de toekomst, Die ziet er volgens
hen goed uit: ‘Er zijn de nodige ontwikkelingen in de schaaksport, zoals b.v.
de groei van het online schaken en het
computer schaken (met o.a. zelflerende software). En de invloed van de
Netflix-serie ‘The Queen’s Gambit’
moet ook niet worden onderschat.
Achter de Agnietenkapel worden binnenkort twee schaak-dam-tafels met
vaste zitjes geplaatst en in de buurt
van de Ferdinand Huykstraat zijn ook
twee schaaktafels gepland. Kortom, de
schaaksport leeft. Messemaker 1847:
op naar de 200 jaar!’
Tot slot voor de liefhebbers een dagschaak opgave uit het AD (21/2).

Wit aan zet, wat is juist?
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