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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal : het IJsclubgebouw, Leliestraat 72,
2841 BB Moordrecht, tel. 06-38358059

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

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

Wedstrijdleider : Frank Visser, Gerardus van Sillevoldstraat 14, 
extern 3065 LG Rotterdam, tel. 010-2131823 

e-mail: k.teunissen@planet.nl

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : zie voorzitter

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

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

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

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

Website : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

henk-jan evengroen winnaar jubi-
leumeditie panc vink 
top 12-toernooi

ijsselviertal blijft middenmoter

neal twicht en hans verduijn
sterkste doorgeefschaakduo

rsb-bestuur heeft veel wensen
maar geen plannen

frank visser prolongeert clubtitel

de ijssel van de partij bij 
mediterraans moordrecht

frank van de pavoordt winnaar
56e toernooi om de zilveren
dame

met een vleugje nostalgie.....

uit  de media
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Bij de voorplaat:

Impressie 25e editie Panc Vink 
Top 12-toernooi..



Dit laatste nummer van dit schaaksei-
zoen is het nummer met verslagen van
het slot van de competities en toer-
nooien die dit seizoen plaatsvonden en
waarbij de toppers bij De IJssel afwis-
selend aan het langste eind trokken. . 
Allereerst is er ruim aandacht voor het
25e Panc Vink Top 12 toernooi dat nu
dan toch kon plaatsvinden. Uiteraard
alle uitslagen, maar ook een overzicht
van de inspanningen die voor de reali-
satie moesten worden verricht. Het
werd een mooi toernooi dat alom werd
gewaardeerd. Voorts natuurlijk ook
voor de 56e editie van het toernooi om
de Zilveren Dame met een winnaar die
hier, ondanks al vele jaren lidmaat-
schap, nog niet eerder nummer één
was. Dankzij de strijd om het Hoekveld
trofee bleef het hier tot de laatste
ronde spannend. 
Aandacht is er ook voor het bekertoer-
nooi met een onverwachte finale en
voor het door liefhebbers gekoesterde

en door tegenstanders gehate door-
geefschaaktoernooi.
In de clubcompetitie waren er sinds de
laatste rapportage nog drie ronden te
gaan. De laatste uitslagen leden niet
tot een wisseling van de koploper die
vakantie vierde in Engeland. Zijn voor-
sprong was groot genoeg voor prolon-
gatie van zijn in 2019 veroverde
clubtitel, 
Ook het RSB nieuws ontbreekt niet in
dit nummer. Het laatste wel en wee
van het viertal en een verslag van de
algemene vergadering met een op-
somming van veel wensen en vacatu-
res maar daar blijft het bij. Nu er weer
RSB wedstrijden zijn gespeeld ook
weer een nieuwe historische ranglijst
met de deelname van IJsselleden aan
die wedstrijden. Het aantal wedstrijden
was beperkt en dat geldt dus ook voor
de wijzigingen. 
In zijn nostalgie rubriek blikt Mick terug
op zijn betrokkenheid bij het jeugd-

schaak. Daarnaast nog korte berichten
over schaken op de jaarmarkt, scha-
ken aan de Lek, voorzitter op beker-
jacht en schaken tijdens Mediterraans
Moordrecht. En voor wie wat schaak-
kennis wil opsteken zijn er nog enkele
intereassante eindspelstudies.
Tot slot voorts de rubriek uit de media
met berichten over o.a. het kandida-
tentoernooi, schaaktafels in het
Groene Hart, een vrouwelijke jeugd-
kampioen, online schaak problemen,
175 jaar Messemaker 1848, schakers
van het jaar (2021), Norway Chess en
Hilversum DENKT. 
De redactie wenst een ieder veel lees-
plezier met dit nummer of de kleuren-
editie op de website en behalve dat
natuurlijk ook een prettige vakantie
en/of zomerschaakreces. Bijdragen
voor het volgende nummer dat naar
verwachting in november zal verschij-
nen zijn als altijd van harte welkom.
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van de redactie

van de voorzitter

Na seizoen 19/20 en 20/21 konden
we afgelopen seizoen bijna helemaal
volbrengen, alleen een periode van de
huishoudelijke moest geschrapt wor-
den. Het afgelopen jaar hebben we
ook weer nieuwe en bekenden gezich-
ten op de club kunnen waarnemen.
Ons nieuwe onderkomen voelt inmid-
dels als thuiskomen. Voor het nieuwe
seizoen kunnen we hopelijk weer
maximaal in de RSB-competitie mee-
draaien met een achttal en meerdere
viertallen is het streven. 
Mocht je op of naar je vakantiebestem-
ming iets met schaken tegenkomen

(toernooi, schaakstukken, afbeelding,
grafsteen, etc) laat het ons weten mid-
dels een foto of kort berichtje dan kun-
nen we dit opnemen in ons volgende
nummer van IJsselschaak. Een aardig
voorbeeld is dit schilderij, De schaak-
spelers van Jan Telting in het Stedelijk
Museum in Amsterdam. Een schilderij
uit de Surinaamse School gemaakt in
1973 en in 2021 aangekocht met steun
van de Vriendenloterij. 
Verder wens ik iedereen een mooie
zomer toe, rust uit en geniet van de
natuur (en, aldus de secretaris, ook
van de agrarische omgeving). (Frank)



Na twee jaar te zijn dwars gezeten
door coronamaatregelen organiseerde
De IJssel zaterdag 4 juni de door
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn gespon-
sorde 25e editie van het Zuidplas Top
12 schaaktoernooi, inmiddels ter nage-
dachtenis aan de overleden oud-voor-
zitter en erelid van De IJssel het PANC
VINK Top 12 schaaktoernooi. Een ra-
pidschaaktoernooi voor schakers die
wonen in de Zuidplasregio of spelen bij
de vier schaakverenigingen in dit ge-
bied t.w. Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d
IJssel (SVN), de Waddinxveense
Schaakvereniging (WSV/Internos) en
het Moordrechtse De IJssel. Deze jubi-
leumeditie vond mede (nog) plaats in
het kader van de viering van het tien
jarig bestaan van de gemeente Zuid-
plas in 2020.

Vanwege het jubileum dit jaar een van
voorgaande edities afwijkend pro-
gramma. In een speciale kroongroep
streden acht hoofdrolspelers uit voor-
gaande edities om het jubileumkampi-
oenschap en de ’10 jaar gemeente
Zuidplas prijs’. Daarnaast waren voor
de invitatiegroep twaalf deelnemers
uitgenodigd die wonen in het Zuidplas-
gebied of schaken bij de hier actieve
verenigingen. Voorts was er een team-
vierkamp tussen viertallen van drie van
de vier verenigingen. Bij de vierde ver-
eniging SV Nieuwerkerk a/d IJssel was
hiervoor geen belangstelling. Familie-
leden van de sponsor speelden in de

VINK groep ook nu weer om de ‘beste
Vink’. 

Zo ging het, maar voor het zover
was….Het kostte de organisatoren de
nodige hoofdbrekens. Niet over het be-
schikbare budget. Dat was al eerder
door de sponsor toegezegd. Wel was
er de niet gemakkelijke keuze van de
zaal in combinatie met de datum. Dat
bleek lang niet eenvoudig met weinig
in aanmerking komende data. Minder
moeite kostte het kiezen en maken
van een toernooiposter.
Daarna natuurlijk de deelnemers. Van
de oud-winnaars bleek Ben van Geffen
(winnaar 1996, 2002, 2006, 2007), met
vakantie in Zuid-Amerika en twee an-
deren Dick Brus (2003) en Marcel Glis-
senaar (2004) hadden al eerder te
kennen gegeven niet te willen mee-
doen. De wel beschikbare zes win-
naars werden vervolgens aangevuld
met de deelnemers met respectievelijk
de meeste podiumplaatsen (Léon Ja-
cobse) en de meeste deelnames (Pim
te Lintelo). Vervolgens bleken lang niet
alle toppers van de vier verenigingen
beschikbaar  mee te willen doen aan
de invitatiegroep. Door ook niet (meer)
bij de verenigingen spelende Zuidplas
toppers uit te nodigen kwam er toch
een invitatiegroep met 12 deelnemers.
Daarna de deelnemers aan de vereni-
gingsvierkamp. Zoals ook in voor-
gaande edities werden ook nu de
verenigingen via een contactpersoon
gevraagd een viertal te selecteren. Bij
Moerkapelle en WSV/Internos was dit
geen probleem, maar bij Nieuwerkerk
was geen enkele belangstellende. Be-
sloten werd voor deelname van een
tweede team van De IJssel. Een aan-
tal leden wilden echter niet of waren
verhinderd. Bovendien waren ook
leden nodig voor de wedstrijdleiding.
Via het uitnodigen van gasten en oud-
leden lukte het net. Problemen waren
er ook bij de Vinkgroep. Het pro-
gramma moest hier worden aangepast
omdat van de aanvankelijke 8 deelne-
mers er op het laatste moment drie
verhinderd waren. Het werden er uit-
eindelijk zes. 
Daarna konden het definitieve pro-
gramma en de scoreborden worden
gemaakt en de uitnodigingen aan het
gemeentebestuur (wethouder sportza-
ken) en de deelnemers worden ver-
zonden. Voorts konden ook de
persberichten de deur uit. Inmiddels 

was er ook een info bord historie Top
12 geproduceerd .Bij de prijzen moest
er nog een keus worden gemaakt voor
de speciale Zuidplasprijs (vanwege 10
jaar gemeente Zuidplas). Daarnaast
moest ook een jubileumattentie voor
elke deelnemer, waarvoor de sponsor
extra geld beschikbaar stelde, worden
geregeld. Restte nog de aankleding en
het speelklaar maken van de zaal
waarna het toernooi van start kon.  

Na de opening door voorzitter Frank
van de Pavoordt gaf de net aangetre-
den wethouder Wybe Zijlstra van de
gemeente Zuidplas het startsein met
eerste zet aan het bord van Henk-Jan
Evengroen. Het was zijn eerste  
officiële optreden dat hij graag met 
een officieus potje tegen de voorzitter
liet vastleggen.

Bij de kroongroep bleek al snel dat 
titelverdediger en veelvoudig winnaar
Henk-Jan Evengroen weer hoge ogen
zou gaan gooien voor de eindzege. In
de voorronde verspeelde hij slechts
een enkel halfje aan de toernooiwin-
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henk-jan evengroen winnaar jubileumeditie
panc vink top 12-toernooi



naar van 1997 en 1999, Dirk Hoog-
land. Ook viervoudig winnaar Jan
Evengroen (1998, 2000, 2009, 2017)
en runner up Léon Jacobse (vanaf
2015 viermaal bij de top drie) haalden
de hoogste finalegroep. 
Met hun puntenvoorsprong waren
Henk-Jan Evengroen en Dirk Hoog-
land de favorieten voor de titel. Door
winst van de onderlinge partij in de

laatste ronde boekte Henk-Jan zijn
achtste toernooi overwinning en werd
tevens winnaar van de jubileumeditie. 
In de finalegroep B waarin werd ge-
speeld om de plaatsen 5 t/m 8 won
Jesse van Elteren (winnaar 2008) ge-
volgd door Pim te Lintelo, Gerard
Nieuwenkamp (winnaar 2005 en 2010)
en Gerard van Ommeren (winnaar
2001 en 2012). 
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De kroongroep met op de voorgrond Henk-

Jan Evengroen tegen Dirk Hoogland.

De eindstand en onderlinge resultaten:

voorronde 1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1 Henk-Jan Evengroen x ½ 1 1 1 1 1 1 6½
2 Dirk Hoogland ½ x ½ 1 ½ 1 1 1 5½
3 Jan Evengroen 0 ½ x ½ ½ 0 1 1 3½
4 Léon Jacobse 0 0 ½ x 1 ½ ½ 1 3½
5 Jesse van Elteren 0 ½ ½ 0 x 1 0 ½ 2½
6 Gerard van Ommeren 0 0 1 ½ 0 x ½ ½ 2½
7 Gerard Nieuwenkamp 0 0 0 ½ 1 ½ x ½ 2½
8 Pim te Linteo 0 0 0 0 ½ ½ ½ x 1½

finale A vr 1 2 3 4 tot

1 Henk-Jan Evengroen 6½ x 1 ½ ½ 8½
2 Dirk Hoogland 5½ 0 x ½ 1 7
3 Jan Evengroen 3½ ½ ½ x 1 5½
4 Léon Jacobse 3½ ½ 0 0 x 4

finale B 5 6 7 8 tot

5 Jesse van Elteren 2½ x 0 1 1 4½
6 Pim te Linteo 1½ 1 x ½ 1 4
7 Gerard Nieuwenkamp 2½ 0 ½ x ½ 3½
8 Gerard van Ommeren 2½ 0 0 ½ x 3

In de invitatiegroep geen 12 maar 11
deelnemers. Nieuwekerker Edo Pou-
welse meldde een dag voor het toer-
nooi plaats zou vinden dat hij niet van
de partij kon zijn. Hier heerste even-
eens een Evengroen, Bernard, een
jongere broer van Henk-Jan. Na ver-
liespartijen in de laatste ronden tegen
Arie Macdaniel en Arno Luinenburg
kreeg echter ook de laatste nog een
kans op de eindzege. Door een neder-
laag in de voorlaatste ronde tegen
Wim Mulder ging die kans echter voor
hem verloren.  

De invitatiegroepmet aan het eerste bord

Nick McPherson tegen winnaar Bernard

Evengroen.

De eindstand met de onderlinge resultaten:

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

1 Bernard Evengroen (M) x 0 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 7½
2 Arie Macdaniël (IJ) 1 x 1 0 ½ 1 1 0 ½ 1 1 7
3 Arno Luinenburg (Mk) 1 0 x 1 1 0 1 1 ½ ½ 1 7
4 Rob Hoogland (S) 0 1 0 x 1 1 ½ 0 1 1 0 5½
5 Hans Ranft (Nw) 0 ½ 0 0 x ½ 1 ½ 0 1 1 4½
6 Wim Mulder (S/IJ/WI) 0 0 1 0 ½ x ½ 1 ½ ½ ½ 4½
7 Wim Hennink (WI) ½ 0 0 ½ 0 ½ x ½ ½ 1 1 4½
8 Johan de Koning (S) 0 1 0 1 ½ 0 ½ x ½ ½ ½ 4½
9 Barthold Jansen (W) 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ x 0 ½ 4
10 Ruud Bosch (WI) 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 1 x 1 3½
11 Nick McPherson (IJ) 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ ½ 0 x 2½

(M=Moordrecht, Mk=SV Moerkapelle, Nw=Nieuwerkerk a/d IJssel, S=SVN, W=Waddinxveen, WI=SV Waddinxveen/Internos, IJ=SV De IJssel)



In de dubbele teamvierkamp was het
viertal van WSV/Internos (Bert van der
Knaap, Henk Stam, Arjen en Derek
Zuurmond) oppermachtig. Zij verspeel-
den slechts twee bordpunten. Moerka-
pelle (Kevin Bakker, Henk Doornheim,
Arie Ymker en Remco de Zwart) ein-
digde als tweede. Weinig punten
waren er voor de met gasten aange-
vulde teams van De IJssel, respectie-
velijk De IJssel 1 (Neal Twigt, Nanne
Uitenbroek, Sjaak in ’t Veld, Hans 
Verduijn) en De IJssel 2 (Jaap Bon-
ninga, Leen Boonstra, Rien Duine,
Peter Morgenrood). 

De eindstand met de onderlinge 
resultaten:

1 2 3 4 mp bp

1 WSV/Internos x x x x 2 4 4 4 9 22
2 Moerkapelle 0 0 4 4 3 3½ 2 2½ 7 11
3 De IJssel 1 2 0 1 ½ x x 3 2 4 8½
4 De IJssel 2 0 0 2 1½ 1 2 x x 2 6½
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In de Vinkgroep streden zes familiele-
den van de sponsor ook dit jaar om ‘de
beste Vink’ in een dubbele snelschaak-
competitie (bedenktijd 10 minuten per
partij per persoon). Vier van hen,
Frans, Frits, Michel en Peter, behoor-
den tot de kanshebbers. De beslissing
viel in de laatste ronde waarin Michel,
zoon van Panc Vink, zijn neef Frans
klopte en hem daardoor in de eind-
stand een halfje voor bleef. . Michel Vink (r) tegen Frans Vink.

De eindstand met de onderlingeresultaten:

1 2 3 4 5 6 tot

1 Michel Vink xx 01 ½1 10 11 11 7½
2 Frans Vink 10 xx 11 00 11 11 7
3 Peter Vink ½0 00 xx 11 11 11 6½
4 Frits Vink 01 11 00 xx 01 11 6
5 Henk Vink 00 00 00 10 xx 11 3
6 Jasper Vink 00 00 00 00 00 xx 0

Het toernooi werd traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking. Toernooiwinnaar
Henk-Jan Evengroen ontving naast de wisselbeker ook de speciale Zuidplasprijs
die werd uitgereikt door Jan Willem Schuurman, wethouder van de gemeente
Zuidplas. Ook nu weer werd een speciale Panc Vink prijs verloot onder alle deel-
nemers. Viertal speler Bert van der Knaap van WSV/Interrnos mocht met de taart
naar huis.

De organisatie en leiding van het toernooi was in handen van Aad van den Berg
en Frank van de Pavoordt met technische ondersteuning van Teus Boere en Tini
van den Berg-Roel. Wedstrijdleider bij de Vink groep was Aad van der Meer en de
foto’s werden gemaakt door Mick van den Berg. (Aad)



Ook de laatste twee wedstrijden brach-
ten geen verandering in de stand. Het
viertal van De IJssel was en bleef mid-
denmoter. Hieronder de verslagen van
die laatste wedstrijden.

kampioenskandidaat rsr ivoren
toren te sterk
Het jeugdige viertal van RSR Ivoren
Toren was goed op dreef en gooide
hoge ogen in de strijd om het kampi-
oenschap van de 2e klasse A in de
viertallencompetitie. Dat bleek ook in

de voorlaatste wedstrijd tegen De IJs-
sel op 25 april.
Aanvankelijk leek het IJssel viertal niet
kansloos. Het kwam zelfs met 1-0 voor
door een mooie winst van Sjaak. Hij
kreeg na het nodige afruilwerk een
kansrijk eindspel op het bord en dat
werd succesvol afgerond. Bij Aad aan-
vankelijk een gelijk opgaand schaak-
gevecht. Dat eindigde abrupt toen hij
een vork miste en materiaal moest in-
leveren. Die kans liet zijn tegenstander
niet onbenut. Materiaal inleveren deed

ook Neal, een pion voor een stuk. Het
was vervolgens vechten tegen de bier-
kaai. Een gelijkspel leek toen uit zicht
want de kansen op een punt bij Frans
leken nihil. Het was al een wonder dat
hij het met een forse achterstand in
ontwikkeling van zijn stukken nog zo-
lang vol hield. Uiteindelijk moest hij
een pionnetje inleveren en met een
sterk bezette open lijn maakte zijn te-
genstander het toen snel uit. (Aad)
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ijsselviertal blijft middenmoter

De IJssel V1 1458 - RSR Ivoren Toren V2 1429 1 - 3

1 Neal Twigt 1656 - Bent Blokland 1632 0 - 1
2 Sjaak in 't Veld 1523 - Jungbin Lee 1535 1 - 0
3 Aad van der Meer 1200* - Jungmin Lee 1470 0 - 1
4 Frans Dubois 1452 - Stijn Straatman 1080 0 - 1

slotduel met winst tegen 
wsv/internos V2
Voor de eerste plaatsen in deze klasse
was de wedstrijd op 19 mei niet meer
van belang. Beide teams waren hier-
voor inmiddels kansloos. Het ging dus
slechts om de eer en het schaakple-
zier. 

Het team moest het in deze laatste
wedstrijd doen zonder teamcaptain
Frans Dubois. Maar dat bleek geen
probleem. Een half punt bij Neal Twigt.
Een loperoffer tegen twee pionnen op
de koningsvleugel had niet het ge-
wenste succes. De bres zorgde wel
voor open lijnen en die waren goed

voor remise door herhaling van zetten.
Sjaak in ’t Veld maakte in een lastige
stelling een pion buit en ging vervol-
gens, gebruikmakend van zijn pion-
nenmeerderheid, in de aanval. Zijn
tegenstander trachtte met een loperof-
fer tegenspel te krijgen. Dat liep ver-
keerd af, zijn dame voor de koning



sneuvelde door een torenpenning op
de open h-lijn. Hans Verduijn won al in
de opening een paard en verzilverde
vervolgens met prima spel zijn voor-

deel. Bij Aad van der Meer ging het
omgekeerd. Hij verspeelde al in de be-
ginfase een stuk tegen twee pionnen
door een penning. Hoewel zijn tegen-

stander daar veel zetten voor nodig
had, trok die uiteindelijk toch aan het
langste eind. (Sjaak/Aad)
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WSV Inter Nos V2 1407 - De IJssel V1 1395 1½ - 2½

1 Jacob vd Heiden 1488 - Neal Twigt 1656 ½ - ½
2 Jaap van Sandijk 1426 - Sjaak in ‘t Veld 1523 0 - 1
3 Louis Stolwijk 1387 - Aad vd Meer * 1200 1 - 0
4 Arie Peters 1328 - Hans Verduijn 1200 0 - 1

* Fout RSB, rating 1431.

eindstand 2e klasse A
mp bp 1 2 3 4 5 6

1. RSR Ivoren Toren V2 9 13 x 3 2 3 2½ 2½-
2. Charlois Europoort V2 8 13½ 1 x 3 4 2½ 3
3. Spijkenisse V2 6 10 2 1 x 2 2½- 2½
4. De IJssel V1 5 8 1 0 2 x 2½ 2½
5. HZP/Schiedam V1 1 8 1½ 1½ 1½ 1½ x 2
6. WSV/Internos V2 1 7½ 1 1½ 1½ 1½ 2 x

persoonlijke resultaten

1. Sjaak in ’t Veld 3½ (5), 2. Hans Verduijn 2 (4), 3. Frans Dubois 1½ (4), 4. Aad vd Meer ½ (3), 5. Neal Twigt ½ (4).

neal twigt en hans verduijn sterkste 
doorgeefschaakduo

Eenmaal per seizoen staat bij De IJs-
sel doorgeefschaak op het pro-
gramma. Een traditie een aantal jaren
geleden geïntroduceerd op initiatief
van wijlen Hans Lodeweges. 
De belangstelling was, wellicht mede
vanwege de woensdagavond, beperkt.
Desondanks werd het een plezierig
schaakavondje. Onder toeziend oog
van de voorzitter traden vijf gelegen-
heidsduo’s tegen elkaar in het strijd-
perk in partijtjes met tien minuten
bedenktijd. Twee teams van elk twee
personen nemen het in twee gelijktij-
dig, naast elkaar gespeelde schaak-
partijen tegen elkaar op. Iedereen

speelt zoals gebruikelijk op 1 bord
tegen 1 tegenstander, maar wie een
stuk of een pion van zijn tegenstander
slaat geeft dat door aan zijn medespe-
ler. Deze mag dan, op een zelfgeko-
zen moment, in plaats van een
normale zet te spelen, een van de
doorgegeven stukken of pionnen op
zijn eigen bord plaatsen en zo aan zijn
eigen materiaal toevoegen. Het leidde
vaak tot wisselende stellingen.
Neal Twigt en zijn maat Hans Verduijn
trokken uiteindelijk aan het langste
eind. Weliswaar met evenveel punten
als het duo Aad van den Berg/Teus
Boere, maar dankzij winst in de onder-
linge partij. (Aad)  

De eindstand:

1 2 3 4 5 tot

1 Neal Twigt/Hans Verduijn x 2 0 2 2 6
2 Aad vd Berg/Teus Boere 0 x 2 2 2 6
3 Wim Mulder/Peter Vink 2 0 x 1 2 5
4 Nick McPherson/Peter de Jong 0 0 1 x 2 3
5 Sjaak in 't Veld/Frans Dubois 0 0 0 0 x 0
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De IJssel startte in 1966 met de deelname aan de RSB-competitie (De IJssel 1) en vanaf 1973/74 met twee teams. Van
1989/90 t/m 2013/14 eveneens een derde team en in 1999/2000 eenmalig een vierde team. Bij de start van de viertallen-
competitie in 2007/08 voorts met drie viertallen. De IJssel V1 vanaf 2015/16 bij invoering van een eerste viertallendivisie. In
2019/20 werd eenmalig deelgenomen met een team aan de KNSB-competitie. Ook doet De IJssel sinds 1989/90 mee aan
de RSB-bekercompetitie. 

Hieronder het aantal competitiedeelnames en de resultaten per team:

dln w g v tot

De IJssel 1 55 178 53 146 377
De IJssel 2 46 120 39 155 314
De IJssel 3 23 45 21 83 149
De IJssel 4 2 6 1 3 10
De IJssel V1 6 13 7 12 32
De IJssel V2(a) 13 38 18 26 82
De IJssel V2b 4 14 4 7 25
KNSB team 1 3 1 1 5
RSB beker* 30 28 30 58
Totaal 445 144 463 1052

(*resultaten na eventuele verlenging)

Hieronder de top 25 van de deelnemers aan deze wedstrijden per 1-6-2022 gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde
wedstrijden, gevolgd door de daarin behaalde punten.

RSB RSB KNSB RSB Totaal

Achttallen Viertallen Achttallen Bekercomp. wdstr pnt
1. Aad vd Berg 362 173 1 0,5 353 173,5
2. Mick vd Berg 308 178,5 1 1 17 11 326 190,5
3. Rien Duine* 306 148 20 12,5 1 1 326 161,5
4. Frans Dubois 259 113,5 67 38,5 326 152
5. Gerard vd Wouden 249 129 20 15 4 2,5 8 2 281 148,5
6. Leen Boonstra 272 138 2 0,5 4 1,5 278 140
7. Panc Vink † 250 128,5 8 5 258 133,5
8. Sjaak in ’t Veld 184 96 68 47,5 252 143,5
9. Frank vd Pavoordt 188 113,5 22 12 5 2 17 6,5 232 134
10. Teus Boere 205 83 25 12,5 230 95,5
11. Ad Multem* 207 113 17 6,5 224 119,5
12. Ronald Mandersloot* 206 132 7 1,5 213 133,5
13. Frank Visser 161 101 9 3 29 14 199 118
14. Aad vd Meer 83 33,5 78 43 161 76,5
15. Pim te Lintelo 129 73,5 30 17,5 159 91
16. Hans Lodeweges† 128 61 13 10 1 0 17 7 159 78
17. Peter de Jong* 154 76 154 76
18. Jan Evengroen 122 84 30 19 152 1003
19. Arie Macdaniël sr 142 68 142 68
20. Menno van Dijk 131 64 5 3 1 1 137 68
21. Ton van Smirren† 57 23 69 22,5 3 1 129 46,5
22. Léon Jacobse 91 56,5 15 8,5 19 9 125 74
23. Ko Scheepers † 116 56 116 56
24. Piet van Hees † 115 57 115 57
25. Henk Kolhoff * 104 47,5 104 47,5

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

Arie Macdaniël jr 45 23 11 6 56 29
Henk-Jan Evengroen 38 27,5 7 4 45 31,5
Crelis Molenaar 15 5,5 5 2 5 2 25 9,5
Neal Twigt 3 0 9 3,5 4 3 16 6,5
Wim Mulder 8 4 5 1,5 13 5,5
Peter Koolmees 3 0 6 0 9 0
Hans Verduijn 6 3,5 6 3,5

(* = ex-lid, † = overleden) 

historisch overzicht deelname aan team-
competities voor de ijssel



Woensdagavond 16 juni was de voor-
jaarsvergadering van de RSB, de 183e
Algemene Vergadering sinds de op-
richting. Geen hete hangijzers en dat
had zijn invloed op de opkomst met
een matige belangstelling. 
Er zijn inmiddels de nodige nieuwe  
gezichten achter de tafel en die heb-
ben ook weer andere gewoonten dan
hun voorgangers. Zo kregen de win-
nende verenigingen hun in de compe -
titie gewonnen prijzen (waardebonnen)
door de nieuwe competitieleider André
van der Graaf op hun plaats aan -
gereikt. Vele jaren kwamen de club -

vertegenwoordigers hiervoor naar
voren en werd de uitreiking op een foto
vastgelegd. Helaas heeft een nieuwe
Ab Scheel zich nog niet aangediend.
Van de hand van de competitieleider
kwam ook een voorstel om de achttal-
len- en viertallencompetitie niet meer
in dezelfde week te laten plaatsvinden.
Dat vergroot de mogelijkheid om in
beide competities mee te doen. Daar
had niemand bezwaar tegen. Wel
vroeg men om daarbij ook rekening te
houden met de KNSB-competitie. 
Diverse verenigingen vroegen om de
opgave van deelname te vervroegen.

Hierdoor kan bij de indeling beter reke-
ning worden gehouden met de wensen
van de verenigingen.  
Er was geen KNSB-vertegenwoordiger
maar wel mededelingen van uit de
KNSB. Het belangrijkste betrof het
bondstijdschrift (Schaakmagazine):
‘Op veler verzoek komt er weer een
papieren bondstijdschrift. Bij de verga-
dering van 11 juni heeft de Bondsraad
het plan daartoe van het KNSB-
bestuur goedgekeurd. De glossy van
80 pagina’s vervangt het huidige on-
line Schaakmagazine en zal vier keer
per jaar verschijnen. Leden kunnen
zich erop abonneren voor € 10 per jaar
boven op de gewone contributie, daar-
naast wordt het blad in kiosken en
boekhandels verkocht. De eerste twee
nummers komen nog dit jaar uit en zijn
gratis voor de leden.’  Een bericht dat
inmiddels ook via de KNSB nieuws-
brief aan de leden is toegezonden.
Voorzitter Ayala presenteerde ver -
volgens een item over samenwerking
tussen verenigingen en RSB voor 
activiteiten in de RSB-regio. Het betrof
een opsomming van circa 30 evene-
menten waarmee het bestuur de 
verenigingen wilde motiveren om min-
stens een activiteit op zich te nemen.
Daar bleef het bij. Er was geen plan
van aanpak. Tijdens de vergadering
was er bij de verenigingen weinig
animo. Daarnaast  was er nog een lijst
van 16 vacatures voor door het 
bestuur wenselijk geachte RSB-activi-
teiten. 
Het laatste punt betrof de PK (Per-
soonlijke kampioenschappen). Gezien
de almaar teruglopende belangstelling
leek een meer centrale plaats dan
Spijkenisse (tot nu toe de plaats waar
het werd gehouden) wenselijk. Gemeld
werd alternatief in Gouda. Hoewel dit
evenmin centraal ligt, leek men hierin
toch wel geïnteresseerd. (Aad)
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rsb bestuur heeft veel wensen maar geen plannen



Na de rapportage in IJsselschaak 133
resteerden nog slechts drie speelron-
den en daarin kwam de prolongatie
van de clubtitel door Frank Visser niet
meer in gevaar. Zijn voorsprong be-
droeg toen 123 punten en ondanks dat
zijn concurrenten geen fouten maakten
bleek dat ruim voldoende. De kop van
de ranglijst (1 t/m 5) bleef zoals het
was. Nick McPherson had nog kansen
op plaats drie, maar met verlies tegen
Wim Mulder en remises tegen Gerard
van der Wouden en Leen Boonstra
zat dit er niet in. Met geringe onder-
linge verschillen waren er nog wel wat
beperkte verschuivingen in het midden

gedeelte van de ranglijst, 
Na twee seizoenen zonder competitie
vanwege coronamaatregelen werd
Frank Visser dus voor de tweede maal
clubkampioen. Hij won 11 van de 16
door hem gespeelde partijen, goed
voor een winstpercentage van bijna
70%. Geen enkele remise, wel vijfmaal
verlies. 

Met het einde van de competitie van
dit seizoen ook de laatste periodetitels.
Die werden gewonnen door Frank Vis-
ser (A), Sjaak in 't Veld (B) en Aad van
der Meer (C).

J s s e l s c h a a k  1 4 3
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frank visser prolongeert clubtitel

Hieronder de eindstand met de onderlinge resultaten in de laatste drie ronden.

deelnemers gr resultaten na gt gd avc club waarde totaal

ronde 23 t/m 25 rating cijfer

1 Frank Visser (FV) A 3x 1749 71 1122

2 Wim Mulder (WM) A NM1, GW1 1x* 1679 65 1049

3 Frank vd Pavoordt (FP) A GW1, CM1 1x 1666 64 1023

4 Nick McPherson (NM) A WM0, GW½, LB½ 1592 58 934

5 Crelis Molenaar (CM) A LB1, FP0, NT½ 1547 54 867

6 Neal Twigt (NT) B CM½ 1x* 1x 1517 52 739

7 Aad vd Berg (AB) B HV½, FD½ 1x 1398 44 738

8 Gerard vd Wouden (GW) A FP0, NM½, WM0 1583 57 735

9 Sjaak in 't Veld (SV) B FD1, AvM½ 1x 1421 46 727

10 Leen Boonstra (LB) B CM0, NM½ 1x 1456 48 725

11 Hans Verduijn (HV) B PV1, AB½, TB1 1343 41 662

12 Teus Boere (TB) B MK½, HV0 1x 1317 40 649

13 Frans Dubois (FD) C SV0, AB½ 1x 1350 42 639

14 Aad vd Meer (AvM) C SV½ 1x 1x 1339 40 549

15 Marnix Kasbergen (MK) C TB½ 2x 1272 37 535

16 Peter de Jong (PJ) C PV0, MF0 1x 1079 29 404

17 Max Formenti (MF) C PJ1 2x 1018 27 401

18 Peter Vink (PV) C HV0, PJ1, EG0 1071 29 364

19 Elena Gallo (EG) C PV1 2x 967 25 343

geen deelnemer (meer)

Arie Macdaniël 3 1541 54 688

Peter Morgenrood 3 1308 39 492

Cyri Gyrardeux 3 997 26 332

Peter Koolmees 3 1098 30 263

gr=groepsindeling 5e periode, na=niet aanwezig (* KO-cup), gd=geen deelnemer, avc=afwezig voor club(teamwedstrijden).

ledenvaria
Peter Koolmees heeft eind mei zijn lidmaatschap van De IJssel beëindigd. Hij was lid sinds 2010, maar de animo
daalde en is inmiddels geheel verdwenen.
Het aantal leden bedraagt nu 24 senioren, 2 junioren en 5 donateurs.



De finale om de KO-cup 2022 ging tus-
sen Neal Twigt en Wim Mulder. Het
werd een spannend schaakgevecht
met wederzijds aanvallen op de ko-
nings- en damevleugel. Uiteindelijk uit-
mondend in een eindspel met dame
(Wim) tegen toren plus paard (Neal)
en elk nog enkele pionnen. De dame
bleek het sterkste en dus ging de KO-
cup voor het eerst sinds de invoering
van het bekertoernooi in 2010 naar
Wim. (Aad)
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wim mulder cupwinnaar

DE

CUP

de ijssel van de partij bij mediterraans moordrecht
‘Mediterraans Moordrecht haalt het buitenland naar het Groene Hart van Nederland. De historische Dorpsstraat met
aangrenzend de smalle straatjes West Buurtstraat en Visserssteeg hebben uit zichzelf al een Franse uitstraling; de
straatdecoratie die bewoners en ondernemers hebben toegevoegd maakt deze sfeer compleet’ aldus de aan -
kondiging vorig jaar. 
Het werd een groot succes en inmiddels is men met de tweede editie gestart. ‘Dit keer willen we het iets groter aan-
pakken en uitbreiden naar het oude centrum van het dorp, aldus de initiatiefnemers. “Onze intentie is om er een
jaarlijks zomer event van te maken waar het hele dorp van kan mee genieten. Tijdens het 2e weekend (op zaterdag
27 augustus) zijn er allerlei activiteiten (straattheater, poppenkast, hoelahoop, trommelen,jongleren en hopelijk jeu
de boules) en gaan we een groot schaakspel regelen. Maar hoeveel leuker zou het zijn als jullie als schaakclub een
workshop of een toernooi(tje) zouden willen geven? Ons idee is dan om jullie rondom de kerk een plek te geven.’ 
Met dat verzoek stemde het bestuur graag in en dus is ook De IJssel op 27 augustus van de partij! (Aad)
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schaken op de jaarmarkt

Na twee jaar afwezigheid was er weer een jaarmarkt in Moordrecht. De organisatie was weer in handen van Zonnig Moor-
drecht. Natuurlijk was De IJssel ook nu met een schaakkraam present. Toch was het anders dan de jaren hiervoor, nu zon-
der kraamkapitein Ton van Smirren. Achter de borden ditmaal het IJsselbestuur, ’s morgens voorzitter en secretaris en in de
middag de penningmeester met steun van locatiemanager Teus Boere.
Het weer is een belangrijke factor voor de belangstelling. Bij regen zijn er weinig bezoekers, maar dat is ook het geval bij te
mooi weer. Hoge temperaturen op 18 juni en dus was het aantal geïnteresseerden minimaal. (Aad) 

schaken aan de lek

Schoonhovenaar Jaap Boninga spande zich in voor de realisatie van
schaaktafels bij de Veerpoort in Schoonhoven (zie rubriek Uit de
media) en die tafels kwamen er. Op 15 juni werden zij ingewijd met een
schaaksimultaan door Jozefina Paulet, voormalig Nederlands kampi-
oene (2019). IJssellid Aad van der Meer was van de partij en boekte
een mooie remise tegen de schaakgrootmeester. 

voorzitter op bekerjacht

Frank van de Pavoordt, de voorzitter van De IJssel, schaakt veel. Niet alleen bij
De IJssel, maar ook bij zijn Amsterdamse club (Amsterdam West) en zo af en toe
ook nog elders. Eén van zijn lievelingstoernooien is het Schaak 4-kamptoernooi
van schaakvereniging De Uil in Hillegom. Een toernooi dat veel liefhebbers trekt
en dit jaar (11/12 juni) met 80 deelnemers weer was volgeboekt. In 20 groepen
(vierkampen) wordt gespeeld om door sponsors geschonken bekers, één voor
elke groep, die driemaal achter elkaar of vijfmaal in totaal moet worden 
gewonnen.  
Dat laatste was Frank ook gelukt en dus ging het nu weer om een eerste ver -
melding op de beker. En met succes, hij werd eerste in zijn groep.



Het toernooi om de Zilveren Dame  telt
zes speelronden die al vele jaren nor-
maliter vanaf januari met een ronde per
maand in het programma worden opge-
nomen. Net als vorig seizoen strooide
ook nu corona roet in het eten. Opnieuw
moest de planning worden herzien en
werd net als bij voorgaande editie geko-
zen voor de laatste speelweken van het
seizoen. Een ongelimiteerde deelname
was gezien de beschikbare speelruimte
niet mogelijk, het maximum was 26
deelnemers. Weinig ruimte derhalve
voor externe deelname. Het werd be-
perkt tot het uitnodigen van de gastspe-
lers uit de gestaakte editie van 2019/20
waarvan Boskoper Nanne Uitenbroek
en de bij Moerkapelle spelende Jan
Blok en Rik Wortman graag gebruik van
maakten. Dat deden ook Peter Morgen-
rood en Peter Vink die toen ook van de
partij waren. 
Het werden uiteindelijk 23 deelnemers
waarvan er een om medische redenen
alsnog van deelname moest afzien.
Helaas bleken die deelnemers lang
niet alle speelronden aanwezig van-
wege  vroege vakanties en andere be-
sognes. De deelname daalde van ruim
80% in de eerste ronden naar 55% in
de laatste drie ronden. Een indicatie
dat het slot van het seizoen wellicht
niet de beste keus is voor het toernooi. 

Toen titelverdediger en veelvoudig win-
naar (8x) Henk-Jan Evengroen op het
laatste moment van deelname afzag
en ook clubkampioen Frank Visser
vanwege vakantie niet van de partij
was, waren Frank van de Pavoordt en
Wim Mulder de grote favorieten voor
de eindzege van de 56e editie van het

toernooi. Het on-
derlinge duel in
de derde ronde
was beslissend.
Het werd een
overtuigende 9-0
zege voor Frank.
Uiteindelijk ver-
speelde hij van
de 54 te behalen
punten er maar
2, een bijna
100% score der-

halve. Een ruim verschil met Wim die
vijf duels won en met 40 punten als
tweede eindigde. Met vier gewonnen
duels werd Sjaak in ’t Veld derde,
maar naast de nederlagen tegen Frank
en Wim verspeelde hij ook nog wat
punten in zijn andere duels. De num-
mers vier en vijf werden hier Mick van
den Berg en Menno van Dijk.

Na diverse malen net naast de eerste
plaats te hebben gegrepen werd Frank
van de Pavoordt voor het eerst win-
naar van de Zilveren Dametrofee. Het
was ook de eerste maal dat die door
een voorzitter van De IJssel werd ge-
wonnen.

Spannender was
de strijd om de
Hoekveldtrofee,
de prijs voor
deelnemers met
een rating onder
de 1500.  Aan-
vankelijk leek
Peter Morgen-
rood hier goede

kansen te hebben, maar door afwezig-
heid in de laatste ronden gingen die de
mist in. Nieuwe kanshebbers werden
Aad van den Berg, Hans Verduijn en
Nanne Uitenbroek. Bij het ingaan van
de laatste ronde voorts ook nog Teus
Boere en Rik Wortman. Zowel Aad als
Hans troffen het niet met Frank van de
Pavoordt en Wim Mulder als tegen-
stander, tweemaal 0-9 verlies en dus
geen punten. Nanne veroverde 4 pun-
ten tegen Sjaak in ’t Veld en bleef
daarmee de andere concurrenten Rik
Wortman en Teus Boere, die tegen el-
kaar speelden (5-4), net voor. (Aad)
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frank van de pavoordt winnaar 
56e toernooi om de zilveren dame
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Eindstand en onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 afw tot

1. Frank vd Pavoordt x 9 8 - 8 9 9 - 9 - - - - - - - - - - - - - - 52

2. Wim Mulder 0 x 7 7 - 8 - - - 9 - 9r - - - - - - - - - - - 40

3. Sjaak in ’t Veld 1 2 x 5 - - - - 9 6 - - 9 - - - - - - - - - - 32

4. Nanne Uitenbroek* - 2 4 x - - - 5 - - 2 - - - - - 3½ - 9 - - - - 25½

5. Mick vd Berg 1 - - - x - - - - - - 7 - - 5½ - - - 7 - - - 4 24½

6. Menno van Dijk 0 1 - - - x - - - - 7 - - 8 6 - - - - - - - 2 24

7. Rik Wortman* 0 - - - - - x 5 5 - - - - - - - - - - - - 9 4 23

8. Teus Boere* - - - 4 - - 4 x - 3½ 2 - - - - - - 6½ - - - - 2 22

9. Hans Verduijn* 0 - 0 - - - 4 - x - - 3 5½ - - - - - - - 9 - - 21½

10. Aad vd Berg* - 0 3 - - - - 5½ - x - 4 - - - - - 6½ - - - - 2 21

11. Neal Twigt - - - 7 - 2 - 7 - - x - 2 - - - - - - - - - 2 20

12. Peter Morgenrood* - - - - 2 - - - 6 5 - x - - - - - - 7 - - - 0 20

13. Nick McPherson* - - 0 - - - - - 3½ - 7 - x - - 5 - - - - - - 4 19½

14. Peter Vink* - - - - - 1 - - - - - - - x - - - - 5 - - 8 4 18

15. Jan Blok - - - - 3½ 3 - - - - - - - - x - - - - 5½ - - 6 18

16. Marnix Kasbergen* - - - - - - - - - - - - 4 - - x - - - 4½ - - 8 16½

17. Gerard vd Wouden - - - 5½ - - - - - - - - - - - - x - - - - - 10 15½

18. Frans Dubois* - - - - - - - 2½ - 2½ - - - - - - - x 4½ - - - 6 15½

19. Aad vd Meer* - - - 0 2 - - - - - - 2 - 4 - - - 4½ x - - - 2 14½

20. Leen Boonstra - - - - - - - - - - - - - - 3½ 4½ - - - x - - 6 14

21. Elena Gallo* - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - x - 8 8

22. Max Formenti* - - - - - - 0 - - - - - - 1 - - - - - - - x 6 7

* Gegadigden Hoekveldtrofee

snelschaakzeskamp besluit schaakseizoen 2021/22

Voor twee schaakzaken is er bij leden
van De IJssel beperkte belangstelling.
Dat zijn de noodzakelijke ledenverga-
deringen en snelschaken. De combi-
natie daarvan, tweemaal per jaar, trekt

derhalve weinig belangstelling. Aan het
slot van het seizoen komt daar dan
nog bij dat er vanwege vroege vakan-
ties en zomerse bezigheden toch al
veel afwezigen zijn. 

Het resulteerde ditmaal  in een zes-
kamp met dubbele confrontaties met
als winnaar de weer van vakantie te-
ruggekeerde clubkampioen Frank Vis-
ser. Hieronder het eindresultaat:.  

1 2 3 4 5 6 tot

1 Frank Visser x 01 ½1 11 11 11 8½
2 Sjaak in 't Veld 10 x 1½ 10 ½½ 11 6½
3 Frank vd Pavoordt ½0 0½ x 10 11 11 6
4 Wim Mulder 00 01 01 x 11 11 6
5 Aad vd Berg 00 ½½ 00 00 x ½1 2½
6 Teus Boere 00 00 00 00 ½0 x ½

met een vleugje nostalgie...

Onlangs, toen ik mijn computer wat or-
dende en opschoonde, kwam ik een
map tegen die gevuld was met allerlei
documenten die het jeugdschaak be-
troffen. Documenten die ik in de loop
der jaren had gemaakt en/of bewaard.
Toen realiseerde me dat ik flink wat
jaartjes bij De IJssel een rol had ge-
speeld bij het jeugdschaak. Weliswaar
een bescheiden rol, vooral als begelei-
der administrateur en/of assistent van
degene die de rol van jeugdleider op
zich had genomen, dus eigenlijk altijd

in een of andere ondersteunende rol.
Jeugdschaak bij De IJssel was er niet
altijd en als er een groep jeugdscha-
kers was, was die vaak klein van om-
vang. In de bijna 60 jaar dat De IJssel
bestaat was er een flink aantal jaren
dat er geen of nauwelijks jeugdschaak
was. Want bij onze schaakvereniging,
en misschien wel bij de meeste vereni-
gingen kost het altijd moeite om men-
sen te vinden die tijd en energie willen
steken in opleiding van de jeugd. Niet
dat ik veel tijd en energie had maar als

er weer iemand gevonden was die dat
wel wilde, probeerde ook ik op mijn
manier een handje bij te steken. Toen



ik in 1974 lid werd, was er als ik me
goed herinner al een jeugdschaakop-
leiding maar ik raakte er pas later bij
betrokken. Dat was begin jaren 80
toen Ronald Mandersloot er de scepter
zwaaide. Ronald was er geknipt voor.
Hij wilde wat met het jeugdschaak, kon
goed met jeugd omgaan, had de no-
dige kennis en kon gemakkelijk en
snel een stelling analyseren en aan de
jongeren duidelijk maken. Alleen had
hij één groot probleem: hij had eigen-
lijk weinig tijd beschikbaar en het kon
ineens gebeuren dat hij vanwege zijn
werk of anderszins niet beschikbaar
was. Samen met Bert Wolvers en
Marco de Booy besloot ik bij te sprin-
gen. Gelukkig groeide de jeugdgroep
en waren ook mooie resultaten. Toch
volgde er na een aantal succesjaren
eind jaren 80 een terugval en moest
De IJssel het vervolgens zelfs een flink
aantal jaren zonder een jeugdgroep
stellen. 
Pas eind jaren 90 werd weer een po-
ging gedaan om met jeugdschaak te
beginnen en aan het begin van deze
eeuw kwam ook ik er weer mee in
aanraking toen Jan Evengroen de
regie naar zich toe trok, mede ook
omdat diens zoons toen bij de jeugd
zaten. Omdat hij er slechts in z’n een-
tje voor stond besloot ik een handje te
helpen, al was dat voornamelijk admi-

nistratief. Dat was ook nodig want Jan
pakte veel beet en richtte zijn pijlen
ook op externe wedstrijden. Hij initi-
eerde de Zuidplas-vd Speld competi-
tie, ging deelnemen aan RSB
wedstrijden en zorgde in 2005 voor
een echt Moordrechts schoolschaak-
toernooi. Het waren boeiende jaren,
ook al was ik maar een eenvoudige
helpende hand. Maar gelukkig ging
ook Gerard van der Wouden assiste-
ren en in 2007 nam die het stokje van
Jan over. Het karakter veranderde
toen wel. Gerard was meer van de ont-
spannen groepsgerichte training en die
sloeg aan bij de Moordrechtse jeugd.
Het aantal jeugdleden steeg in een
aantal jaren naar een (te?) grote
hoogte. Daardoor lukte het de schaak-
leiding steeds minder om het leren
schaken centraal te stellen. En toen in
2013 ook de belangstelling bij de
jeugdleden begon af te nemen werden
nieuwe wegen gezocht voor het jeugd-
schaak. Ik besloot dat dit het moment
was om mijn actieve betrokkenheid bij
het jeugdschaak te beëindigen. 

Als kleine vereniging is het met jeugd-
schaak altijd behelpen want we kun-
nen natuurlijk geen effectieve
schaakopleiding bemannen. Dus is het
lovenswaardig dat mensen als Ronald,
Jan, Gerard maar ook anderen zich in-

gezet hebben of nog inzetten om kin-
deren kennis te laten maken met het
schaken. Daardoor zijn er ook bij De
IJssel in de loop van de jaren ook een
aantal jeugdschakers geweest die later
ook als seniorschaker binnen de ver-
eniging goed mee konden komen. In
het oog springen natuurlijk de jongens
van Evengroen maar er zijn er meer. In
de vroegste lichting had je Marco de
Booy en daarna ook Peter Morgenrood
en de inmiddels overleden René Or-
delman die evenals HenkJan zelfs het
clubkampioenschap binnenhaalde.
Ook Jon Leopold en Bas Meijers en
Lotte van de Wouden speelden bij de
senioren toen ze de vereniging verlie-
ten vanwege studie en verhuizing. En
dan waren er nog Sjoerd Rietveld, Je-
rome Jacobse en Harm Hoogeveen en
momenteel zijn Arie Macdaniel en Neal
Twigt actief bij de senioren. En ook
onze huidige junior Nick McPherson
moeten we niet vergeten. En  ….wie
weet welke schakers er verder nog
rond lopen die het spel ooit bij De IJs-
sel hebben geleerd en het wellicht op
een andere tijd en/of plaats weer heb-
ben opgepakt. 
En ….dus is het een prima gevoel je
een beetje te hebben ingespannen
voor het jeugdschaak. Ook al was mijn
rol klein, ik kijk er met tevredenheid op
terug. (Mick)
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De jeugdschaakleiders in actie v.l.n.r.:

Ronald, Jan en Gerard.

Voor de liefhebbers, zwart aan zet, wat
de doen? (Dagschaak AD30/5)
Oplossing zie pagina 20..



Volgens het Algemeen Nederlands
Woordenboek of wel het digitaal woor-
denboek van eigentijds Nederlands is
studie van het eindspel het bestuderen
van de wijzen waarop het eindspel, de
laatste fase van een damwedstrijd of
schaakwedstrijd, in een van tevoren
opgestelde stelling gespeeld kan of
moet worden, vaak ter voorbereiding
op te spelen wedstrijden; concreet ook
wel: het in een artikel, verslag, boek
e.d. vastgelegde resultaat daarvan.
Maar daar gaat het hier niet om. Hier
gaat het om gecomponeerde schaak-
stellingen  met een unieke, vaak ver-
rassende oplossing. Het is vaak een
pareltje dat schitterende en onver-
wachte wendingen omvat. Daarbij

heeft ieder stuk en pion een functie.
Voorwaarde is dat de stelling in een

gewone partij moet kunnen voorko-
men. Wit begint en wint of maakt re-
mise. 
“Voor mij is schaken kunst. Ik ben dol
op het oplossen van schaakproblemen
en vooral van schaakstudies. Ze zitten
vol paradoxen en originele ideeën”
aldus liet voormalig wereldkampioen
Gary Kasparov ooit aantekenen.

Hieronder vier eindspelstellingen.
Twee van de inmiddels zeventig jarige
Jan Timman en twee van Yuri Aver-
bakh de dit jaar honderd jaar gewor-
den oudste grootmeester in leven.
Beide zijn groot eindspel liefhebbers
en componeren regelmatig interes-
sante studies.  
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eindspelstudies

Averbakh 1, 1984, wit wint. Averbakh 2, 1984, wit wint.

Timman 1, 2008, remise Timman 2, 2011, wit wint.

De oplossingen staan op pagina 20.
(Frank)



Kan Carlsen zijn weerzin tegen een
WK-match opzijzetten?, vroeg Gert
Ligterink zich af in zijn rubriek in de
Volkskrant van 23/4: ‘Na de overwin-
ning op Ian Nepomniasjtsji in decem-
ber zei Magnus Carlsen in een Noorse
podcast dat hij waarschijnlijk zijn laat-
ste WK-tweekamp had gespeeld. Al-
leen als de in Iran geboren Fransman
Alireza Firouzja (18) de volgende uit-
dager wordt, verwachtte hij de motiva-
tie te kunnen vinden om zich nog een- 
maal maandenlang te concentreren op
een gevecht tegen één opponent.
Vier maanden later is Carlsen niet van
gedachten veranderd. Tegen de
Noorse krant VG zei hij deze week dat
diegenen die hopen of verwachten dat
hij akkoord zal gaan met een zesde
WK-match rekening moeten houden
met een teleurstelling. Het voorbehoud
dat hij eerder maakte voor een eventu-
ele tweekamp tegen Firouzja komt in
het interview niet ter sprake.
Niet eerder liet Carlsen zo duidelijk blij-
ken dat hij de wereldtitel als een last
ervaart: ‘De tijd voor mijn eerste WK-
match tegen Anand was eenvoudiger
en beter. Tussen 2010 en 2013 was ik
ervan overtuigd dat ik de sterkste was
en genoot ik van het leven. Daarna
merkte ik dat tegen mijn zin te veel van
mijn identiteit verbonden was aan de
wereldtitel.’
Het wordt onderhand tijd dat Carlsen
een definitieve beslissing neemt. De
acht deelnemers aan het kandidaten-
toernooi hebben het recht te weten
waar ze aan toe zijn als in juni hun ge-
vecht in Madrid begint. Krijgt de win-
naar het recht de Noorse wereld-
kampioen uit te dagen of plaatsen de
nummers één en twee zich voor de
WK-match die in het volgende voorjaar
moet plaatsvinden?’

Onder de prikkelende titel Hilversum
DENKT wordt sinds het begin van
deze eeuw jaarlijks in april een denk-
sportdag gehouden in de Mediastad.
Schaken, dammen, go, bridge, mah-
jong en dit keer was de kubus van
Rubik er ook bij. Overal in het centrum
wordt in de open lucht of in tenten (het
wil nog wel eens waaien in dit jaarge-
tijde en dat is verwarrend voor kaart-
spelers) gespeeld en nagedacht.
Kindertjes maken voor het eerst kennis
met een denksport maar soms ook zijn
ze al verrassend goed. De ouders of
opa’s en oma’s staan verdekt aanwij-
zingen te geven of spelen zelf mee of
zitten even verderop in alle rust op het

terras. De plaatselijke verenigingen
verrichten hand en spandiensten (voor
het schaken is dat de roemruchte club
Hilversums Schaak Genootschap
HSG) maar de algehele organisatie is
in handen van de Gemeente. En daar
zit een mooie gedachte achter want de
oplossing bij al die zware maatschap-
pelijke problemen die verbonden zijn
aan integratie en samenleving, kan
ook geholpen zijn door samen spelen.
De bijkomende voordelen van denk-
sporten is dat er vele drempels ver-
dwijnen: jong of oud, meisje of jongen,
mobiel of immobiel, blind of doof,
hoofddoekje of kaal, Nederlander of
buitenlander, iedereen kan meedoen.
Je vraagt je af waarom dit mooie initia-
tief niet landelijk wordt uitgerold. Ie-
dere stad/dorp heeft
denksportverenigingen en voor infor-
matie kun je terecht bij Floris Voorink,
wethouder sport Hilversum. (Hans
Böhm, Telegraaf 30/4)

‘De spanning in bedwang houden
hoort ook bij sport’ aldus de kop boven
een artikel in het AD Groene Hart van
7 mei door Gerrit jan van Heemst. Aan
het woord komen diverse sporters
waaronder ook Messemaker 1847
schaker Peter Scheeren die in de jaren
70 en tachtig tot de top van Nederland
behoorde. Hij zegde zijn sport vaarwel,
maar zit inmiddels alweer een hele tijd
achter het schaakbord. Scheeren: ‘In
de top zijn je tegenstanders bekender
en kun je jezelf gerichter voorbereiden.
Bij de amateurs is dat wat moeilijker.
Maar de basis blijft 
Hetzelfde. Je moet goed fit zijn, zowel
mentaal als fysiek. Een partij kan wel
vier uur duren en dan moet ok j li-
chaam goed in orde zijn. Sommige
spelers acteren erg, die doen alsof ze
heel zelfverzekerd zijn, of het heel
zwaar hebben. Daar moet je jezelf niet
door laten afleiden.’

‘Eindelijk is een meisje Nederlands
jeugdkampioen’, schreef Dimitri Rein-
derman in zijn rubriek in de HDC
media (14/5). ‘In tegenstelling tot veel
andere sporten is er bij schaken geen
scheiding tussen de seksen. Er zijn
wel aparte toernooien voor
vrouwen/meisjes, maar niet voor man-
nen/jongens. Soms wordt wel gedaan
alsof: bijvoorbeeld dat het NK Alge-
meen als NK Mannen wordt aange-
duid. Niet onlogisch, want bijna nooit
doet er een vrouw mee. Zo werd vorig
jaar het NK uitgebreid naar 24 deelne-
mers, en nog waren het allemaal man-
nen.  Acht vrouwen speelden in dezelf-
de zaal in hun eigen NK.  
Bij de NK’s jeugd voor de verschil-

lende leeftijden komt het vaker voor
dat er een meisje meedoet. In de C-
categorie (t/m 14 jaar) is het zelfs twee
keer een meisje gelukt om kampioen
te worden: Machteld van Foreest in
2018 en Donna Schut in 2006. De laat-
ste deed dat in een veld met vijf toe-
komstige grootmeesters! Helaas is ze
gestopt met schaken, tegenwoordig
heeft ze een goede baan bij Google
(haar jongere zus Lisa Schut, Neder-
lands dameskampioen in 2013,
schaakt nog wel af en toe.) Bij de oud-
ste jeugd (A-categorie, vroeger t/m 20,
nu t/m 18 jaar) was nog nooit een
meisje kampioen geworden, maar daar
is verandering in gekomen. De trouwe
lezer van deze rubriek zal het niet ver-
bazen door wie: Eline Roebers maakte
vorige week bij het NK jeugd in Almelo
haar favorietenrol waar door met 6 uit
7 te winnen. En dat op 15-jarige leef-
tijd! Afgezien van de vroeg gestopte
Marcel Beulen zijn het vooral grote
schakers die in het verleden zo jong
jeugdkampioen werden: Jan Timman,
Jeroen Piket en Loek van Wely. Eline
zal niet vroeg stoppen met schaken
dus dat belooft veel…’

De viering van het 175 jarig bestaan
van Messemaker 1847 werd afgetrapt
met een lezing van Jan Timman ge-
volgd door een simultaan door groot-
meester Loek van Wely. Die had
daarvoor meer dan vijf uur nodig. On-
danks een score van ruim 90% was hij
daarover niet geheel tevreden. ‘Af en
toe was ik iets te ongeduldig en daar-
door heb ik enkele kansrijke stellingen
om zeep geholpen’ liet hij weten.  Bij-
zonder  was dat zijn tegenstanders op
één moment in de partij advies moch-
ten vragen over  de beste voortzetting.
Van de 40 partijen verloor hij er twee,
tegen Erik  Hennink en Albert Segers,
en remise was er voor Frans Bottten-
berg, Jonathan Roodhorst (rating
1449!) en Peter Scheeren. Allen leden
van Messemaker 1847. (Pieter van der
Laan, AD Groene Hart 16/5)

‘Schaaktafels in het Groene Hart
schieten als paddenstoelen uit de
grond. Staan er sinds 21 mei tafels in
Gouda, nu kunnen liefhebbers ook
spelen bij De Veerpoort in Schoonho-
ven’, meldde Pieter van der Laan in
het AD Groene Hart van 25 mei. Initia-
tiefnemer is Jaap Bonninga die ander-
half jaar heeft gewerkt aan de
uitwerking van ‘Schaken aan de Lek’.
Dankzij financiële steun van de Stich-
ting Welzijn Krimpenerwaard en spon-
sors kwamen er twee schaaktafels en
kan er nu ook in Schoonhoven in de
open lucht geschaakt worden.   
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Bij een pubquiz had ik het met mijn
teamgenoten over het overlijden van
Averbach (1922-2022). Wie zou nu de
oudste levende grootmeester zijn?
Wisten we niet (Aleksandar Matanovic,
1930). De oudste nog levende Neder-
landse meester? Wist ik wel, maar
mijn teamgenoten pas na een paar
hints: Hans Bouwmeester, geboren 16-
9-1929 in Haarlem. Zij wisten niet dat
hij nog leefde, ik wel, wellicht omdat ik
als schooljongen de Prisma schaak-
boeken stuk las (ook letterlijk). Met die
boekjes leverde hij een belangrijke bij-
drage aan het Nederlandse schaakle-
ven. En als bondscoach ook: op eigen
initiatief ging hij de jonge Timman trai-
nen en hielp hij hem bij zijn carrière.
Daarnaast legde hij de eerste bouw-
steen voor een trainingsstructuur bij de
schaakbond. (Dimitri Reinderman,
HDC Media, 21/5)

Deze week bleek weer eens welke bij-
zondere problemen sommige deelne-
mers aan het online-topschaak moeten
oplossen. Zoals bijna altijd was het
tijdschema van het Chessable rapid-
toernooi ideaal voor de Europeanen,
maar tamelijk rampzalig voor de Azia-
ten, die tot diep in de nacht wakker
moesten blijven.
Niet te benijden was de Indiër Ra-
meshbabu Praggnanandhaa (16), die
in het toernooi om kwart voor negen ’s
ochtends een economie-examen
moest afleggen nadat hij in de vooraf-
gaande nacht tot half drie in de weer
was geweest tegen ’s werelds sterkste
grootmeesters. Het weerhield hem er
niet van de finale te bereiken. Daarin
verloor hij na tien hoogstaande partijen
nipt van de Chinees Liren Ding (30),
die pas om vijf uur ’s ochtends zijn bed
kon opzoeken.
De prestatie van Pragg kreeg de hoog-
ste lof. In de voorronde was hij al op
dreef met onder meer een fortuinlijke
zege op Magnus Carlsen, maar hij
kwam pas echt op stoom in de knock-
outfase, waarin hij in spannende mat-
ches de Chinees Yi Wei en Anish Giri,
de winnaar van de voorronde, ver-
sloeg. (Gert Ligterink, Volkskrant, 28/5)

Voor de eerste keer zijn de schaker en
het talent van het jaar voor de tweede
achtereenvolgende keer dezelfde, op-
nieuw Jorden van Foreest en Eline
Roebers. Door corona zijn de titels in
2020 niet uitgereikt. In 2021 won Jor-
den van Foreest het Tata Steel Chess
Tournament en zijn elo kwam boven
de 2700. Ook had hij als secondant
van Magnus Carlsen een aandeel in
de gewonnen WK-match tegen Ne-
pomniatchi. Eline Roebers reeg de

successen aaneen, waardoor de jury
niet anders kon dan deze twee toppers
opnieuw uitroepen.
Voor Jorden was het reeds de derde
keer dat hij schaker van het jaar werd,
naast een keer talent van het jaar te
zijn geweest. De benoeming van Eline
was uniek: nooit eerder werd dezelfde
speler talent van het jaar! En het is niet
uitgesloten dat daar nog een derde uit-
verkiezing bijkomt, want onlangs werd
Eline jeugdkampioen van Nederland.
(Max Euwe Centrum, 31 mei) 

Magnus Carlsen is winnaar geworden
van Norway Chess. Met een score van
16.5 uit 9 (uitleg volgt) bleef hij Mame-
dyarov (15.5) en Anand (14.5) voor.
Vooral de laatste deed zichzelf daar-
mee te kort, want met iets meer slag-
vaardigheid (of geluk) had de 52-jarige
Indiër het toernooi gewonnen. Giri
deed nooit mee om de ereplaatsen en
eindigde met 12 punten op de zesde
plaats.
Hoe zit het nou met die rare puntenaan-
tallen? Er werd voor de klassieke par-
tijen het voetbalsysteem gebruikt, dus 3
punten voor een overwinning, 1 voor
een remise. Bij een remise werd er ech-
ter nog een armageddonpartij gespeeld
(met gelijke kleuren) waarmee een half
punt extra verdiend kon worden. Dus
als je met zwart je gewone en snel-
schaakpartij remise speelt verdien je
1.5 punt, de tegenstander 1 punt. Het
speeltempo was ook ongewoon: twee
uur voor de hele partij met na zet 40
tien seconden per zet erbij.
Voor Carlsen is een systeem waarbij
extra punten met snelschaken te ver-
dienen zijn in principe gunstig, maar dit
keer viel het tegen. Hij verloor drie
keer met zwart een armageddonpartij,
waaronder zelfs tegen zijn landgenoot
Tari. In de reguliere partijen bleef hij
echter ongeslagen en haalde hij 6 uit
9. Een terechte winnaar dus. Maar
alles had anders kunnen lopen als
Anand (die met 6 uit 2 was begonnen)
een  totaal gewonnen stelling tegen
Carlsen daadwerkelijk had gewonnen.
(Schaaksite, Dimitri Reinderman, 10/6)

Voor de liefhebbers van schaak -
geschiedenis. Begin juni verscheen
Nieuwsbrief 101 van het Max Euwe
Centrum. Hierin o.a. de volgende on-
derwerpen: Philidor in Nederland, De
derde president van de FIDE: Max
Euwe, Hans Böhm en Jan Timman
halen herinneringen op aan Fischer –
Spasski, Curaçao 1962: alle begin is
moeilijk en een derde bijdrage over
Schaken op radio en tv. De nieuws-
brief is te vinden op de website van het
Max Euwe Centrum maxeuwe.nl.

Vanaf 17 juni is Madrid het epicentrum
van de schaakwereld, wanneer 8 top-
schakers met elkaar bikkelen om vol-
gend jaar tegen Magnus Carlsen om
de wereldtitel te mogen spelen. Nooit
eerder trok het Kandidatentoernooi zo-
veel aandacht en dat heeft niet alleen
te maken met de hype rond schaken.
Het opulente Palacio de Santoña is tot
5 juli het toneel van het tweejaarlijkse
Kandidatentoernooi schaken. Op dit
toernooi mogen 8 schakers uitvechten
wie een jaar later tegen de wereldkam-
pioen mag uitkomen.
Dit jaar is dat toernooi extra speciaal.
Regerend kampioen Magnus Carlsen
heeft de voorbije maanden meermaals
aangegeven dat hij weinig zin heeft in
een zesde titelstrijd. De reden is dat de
Noor op zijn 31e op zoek is naar an-
dere uitdagingen in de sport. Een
zesde wereldtitel zou maar weinig ver-
anderen aan zijn status als de "GOAT"
(Greatest of All Time) van het schaken.
Een titelstrijd vergt bovendien een ui-
terst spartaanse voorbereiding, waarin
je maandenlang samen met je team op
zoek moet naar originele ideeën om de
tegenstander te verrassen. Carlsen
heeft zich daarom als doel gesteld om
als eerste schaker ooit een ELO-rating
te halen van 2900, iets wat niemand
ooit voor mogelijk hield. Enkel wan-
neer de winnaar van het Kandidaten-
toernooi hem voldoende prikkelt, zou
Carlsen toch nog de handschoen op-
nemen. In het andere geval speelt de
top 2 van Madrid om de vrijgekomen
wereldtitel. (Sporza.be, 16/6)

Volgens John van der Wiel (The Spin-
ning Wiel, Schakers info, 14/6 ) staat
ons een van de moeilijkst voorspelbare
Kandidatentoernooien te wachten:
‘Mede door de geschetste scenario’s:
gaat het om 1 of 2 plaatsen? Wat is de
nasleep van de Corona-tijd, wie is er
wel of niet in vorm? Wat voor iedereen
heel lastig is, is dat er geen zwakke
broeders tussen zitten. De laagste ra-
tinghouders, Radjabov en Duda, zijn
heel solide. Ietwat vredelievend, mis-
schien niet zo dapper, maar wanneer
je tegen hen met de kop door de muur
wilt, ….Sommigen zien Firouzja als de
grote favoriet. Maar zo jong nog. En je
eerste CT is veruit het moeilijkste, een
soort leerschool. Bovendien is Ali-
reza’s hypercomplexe stijl energievre-
tend. Een enkele keer zullen zijn
risico’s door een ervaren kracht toch
wel afgestraft worden. Vermoed ik. En
hoe heeft Nepom zijn WK-match ver-
werkt? Het is al een heel tijdje geleden
en hij is een van de sterkere spelers,
maar toch. Ik denk niet dat hij in zo’n
fijne flow zal zitten spelen als de vorige
keer. En Caruana? Ik vind hem de
laatste jaren niet zo indrukwekkend,
heeft hij de ‘power’ nog? Doch Fabi is
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een liefhebber, hij speelt gewoon graag.
Misschien zit hij zonder zwaar favoriets-
chap wel lekker in zijn vel, met minder
stress dan veel anderen. Nakamura en
Ding hebben in de Covid-periode nau-
welijks klassiek schaak gespeeld. Hi-
karu wel heel actief op internet. Veel
Rapid en Blitz. Kan alleen maar slecht
zijn, zou je denken. Maar daar was in
de Grand Prix niets van te merken!
Voor Rapport en Nakamura zou kunnen
gelden dat ze iets te ondernemend, gril-
lig, wisselvallig en kwetsbaar zijn om
het toernooi te kunnen winnen. Maar
wel erg leuke spelers om erbij te heb-
ben. Ding Liren is aardig warmge-
draaid, maar heeft nog geen imposant
‘track record’ in Kandidatentoernooien.
Doch hebben de sportgoden iets met
hem voor? Eerst Putin en Karjakin tot
waanzin gedreven, om dit allemaal mo-
gelijk te maken?
Wat zegt the Spinning Oracle? Nu wilt
u het eindelijk van me horen? Vooruit
dan, mijn top-3: 1. Ding Liren, 2. Ca-
ruana, 3. Firouzja. Maar het veld is
zeer aan elkaar gewaagd, met veel op-
windende spelers! Er gaan rare dingen
gebeuren in het Palacio de Santoña te
Madrid. Het zou wel eens een heel his-
torisch toernooi kunnen worden.

Zoals altijd regende het voorspellingen
in de aanloop naar het kandidaten
toernooi. Volgens Garri Kasparov is de
Chinees Liren Ding de grootste kans-
hebber vóór de Amerikaan Fabiano
Caruana en de Pool Jan-Krzysztof
Duda. De oud-kampioen heeft minder
vertrouwen in de Rus Ian Nepomni-
asjtsji, de Amerikaan Hikaru Naka-
mura, de in Iran geboren Fransman
Alireza Firouzja en de Hongaar Ri-
chard Rapport, De laatste plaats is vol-
gens Kasparov gereserveerd voor
Teimour Radjabov. Als het recente
toernooi in Stavanger een graadmeter
is, zou hij gelijk kunnen hebben. De
Azerbeidzjaan was matig op dreef met
drie nederlagen en zes remises. (Lig-
terink, Volkskrant, 18/6).

Halverwege het kandidatentoernooi
maakte Hans Böhm in zijn kolom in de
Telegraaf (25/6) de balans op. Op dat
moment ging Nepomniachtchi met 5½
punten aan de leiding gevolgd door
Caruana 5, Nakumara 3½ en Rapport
3. ‘Gezien het vertoonde spel’ aldus
Böhm, ‘vallen de overigen (Duda,
Ding, Radjabov, Firouza) af voor de
eindoverwinning. Dat lag zeker niet in
de lijn met de verwachtingen want
Ding is de nummer twee op de wereld-
ranglijst en Firouza nummer drie. Maar
beiden komen om wat voor reden ook
niet lekker in hun spel en er is geen
zicht op een plotselinge opleving want
het toernooi dendert gewoon door. Van
de vier andere kandidaten valt feitelijk
ook Rapport af. Hij kan zichzelf
staande houden in dit geweld en dat is
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al een hele prestatie op zich maar dat
is niet voldoende voor een eerste
plaats. Nakamura heeft wel bewezen
over bijzondere krachten te beschik-
ken maar hij is duidelijk de underdog.
De beide koplopers verdienen hun
goede uitgangspositie. 

Ian Nepomniachtchi is erin geslaagd
de overwinning in het kandidatentoer-
nooi veilig te stellen. Na een indruk-
wekkende zegetocht had hij bij
aanvang van ronde 13 al twee punten
voorsprong op zijn directe concurren-
ten Ding Liren en Hikaru Nakamura.
De kansen voor een van deze twee
om langszij te komen bleken slechts
theoretisch: “Nepo” scoorde een regel-
matige remise tegen Richard Rapport
en raakte daarmee een ronde voor het
einde al buiten bereik van de achter-
volging. 
In de laatste ronde was er één belang-
rijke partij: Ding tegen Nakamura. Ding
moest winnen om tweede te worden,

Nakamura had genoeg aan remise.
Ding won en als Carlsen zijn titel niet
verdedigd, mag hij volgend jaar tegen
Nepomniachtchi spelen om de wereld-
titel. (Schaaksite, 3 en 4 juli).

oplossingen eindspelstudies

Averbakh 1: 1. Kg6 a4 2. Kf5 Kb4 3. Ke4

a3 4. Kd3 Kb3 5. Tb8

Averbakh 2: 1. Kd6! d3 2. Kc5 Ke3 3. Kc4

d2 4. Kc3
Timman 1: 1. b4! Pd3 2. b5 Pb4 3. b6! [3.
Ta5? Lc7 4. b6 Tg8 5. Kh7 ab6»+]  3... Pa6

4. b7 Pc7 5. Lc5! dc5 6. d6 a5! 7. dc7 Ta6

8. Kh5! Lc7 9. b8D! Lb8 Pat. 
Timman 2: 1. d6 Ld8 2. Ka7 [2. d7? Ke3 3.
Tc4 Ta8 4. Kb7 Ta4] [2. Tf4? Ke3 3. Tf8
Lc7=] 2…Tc8 3. Tf4 Ke3 4. Tf8 b5 5. Kb7

Lc7! 6. Tf3! [6. dc7? Tf8=] 6... Kf3 7. dc7

Tf8 8. c8D Tc8 9. Kc8 Ke4 10. Kc7

[of 10. Kb7] 10... Kd5 11. Kb6 Kc4 12.

Ka5+
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1.....Pg1 Nu dreigt mat met Tb1. 2.Kc1 (na

Ke1 volgt Pf3) Kd3 en er dreigt mat met

Pe2 en Tb1 of torenverlies.


