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van de redactie
Veel RSB-nieuws in dit nummer van
IJsselschaak, maar helaas was dat dit
aan het slot van het seizoen geen vrolijk nieuws. De heen en weer van De
IJssel 2 was min of meer verwacht,
maar de degradatie van het eerste
team was een fikse tegenvaller. Er valt
wat goed te maken in het jubileumjaar.
In 1988 vierde De IJssel het vijf- en
twintig jarige bestaan met een dubbelkampioenschap. Het eerste team promoveerde toen naar de 1e klasse en
het tweede team naar de derde klasse.
Een uitdagend perspectief voor het seizoen 2013/14.
De jubileumcommissie heeft niet stilgezeten en presenteert in dit nummer het
(concept) feestprogramma. In de agenda’s kan in ieder geval een kruis worden gezet bij 21 september. Dan staat
een feestavond op het programma.
De strijd om het clubkampioenschap
blijft spannend, zo leert het competitieverloop. Met nog zes ronden te gaan
zijn er nog drie kandidaten, waaronder
de titelverdediger. Die prolongeerde in
middels wel zijn rapidtitel. Een studieweek verknoeide de kansen van zijn
grootste concurrent, dat hielp wel.
Competitiepartijen halen zelden de kolommen van IJsselschaak maar voor
een supersnelle zege is er ditmaal een

uitzondering.
Natuurlijk is er eveneens aandacht voor
de lopende toernooien. De strijd om de
Dame is nog maar net gestart. Een
grote favoriet gaf zichzelf een extra
handicap. Bij de strijd om de k.o.-beker
is de titelhouder geklopt door een eerdere winnaar. Het programma meldt
spannende halve finales. Het meest
aansprekende toernooi, het VINK Top
12-toernooi, staat nog in de startblokken. Vrijwel de volledige schaaktop van
de Zuidplasregio zal van de partij zijn.
De overwinning van de jeugd in de eerste massakamp tegen de Messemakerjeugd eerder dit seizoen blijkt geen
toevalstreffer. In de tweede wedstrijd
trok de jeugd van De IJssel met een
nog grotere overwinning aan het langste eind. Een bescheiden afvaardiging
meldde zich ook bij de titelstrijd van de
RSB. Dat resulteerde niet in titels, maar
wel in twee plaatsen voor het NK. Geen
podiumplaats op dat NK voor de aanstaande jeugdkampioen maar halfweg
de ranglijst geeft hoop voor de toekomst. In de jeugdcompetitie is niet alleen nummer een, maar ook nummer
twee al zeker van zijn eindklassering.
De komende weken beslissen over de
derde podiumplaats. Bij de strijd om de
Groene Hart Cup zit een hogere klasse

er niet in. Het handhaven van de huidige positie was ook in de laatste ronden een moeizaam karwei, maar lukte
wel. Over resultaten bij het aansprekende jeugdtoernooi in Spijkenisse en
bij de Jeugd Clubkampioenschappen
van de RSB viel niets te melden. Reden
was dat er in tegenstelling tot vorig jaar
ditmaal jammer genoeg geen deelnemers van De IJssel aanwezig waren.
Voor een overzicht van de jaarlijkse ratingontwikkeling was er, in tegenstelling
tot in het voorgaande nummer, nu wel
plaats. De hoogst genoteerde schaker
bij De IJssel is nummer 1859 van de
bijna 12000 personen op de nationale
ranglijst.
Het grasduinen in de media leidde weer
tot een bijdrage over opvallend schaaknieuws, zoals: De schaakbond krijgt
minder subsidie, wie gaat dat betalen?
Gebruikte Euwe doping? Schaakgeweld vroeger en nu, Magnus de Noorman op weg naar de schaaktroon. Ook
in dit nummer: Schaken bij Oranje.
De redactie wenst u weer veel leesplezier met dit nummer of met de
kleureneditie op de website van De IJssel. Bijdragen voor nummer 99, dat
in juli zal verschijnen, zijn van harte
welkom.

18e VINK top 12-toernooi in de startblokken
Het 18e VINK Top 12-toernooi vindt dit
jaar plaats op zaterdag 11 mei in De
Zespunt in Moordrecht. De deelnemers aan de hoofdgroep, de invitatiegroep, zijn inmiddels bekend.
Titelverdediger Gerard van Ommeren
van Moerkapelle is natuurlijk van de
partij, evenals de winnaar van de kandidatengroep 2012, Rob Hoogland van
Nieuwerkerk a/d IJssel. Voorts de clubkampioenen Pim te Lintelo (De IJssel),
Edo Pouwelse (Nieuwerkerk a/d IJssel) en Arjan Hennink (WSV). Door zijn
tweede plaats achter clubkampioen
Pim te Lintelo in de rapidcompetitie bij
De IJssel is ook Léon Jacobse verzekerd van deelname. Het twaalftal wordt
vol gemaakt met de beschikbare schakers met de hoogste rating in de Zuidplasregio t.w. Dick Brus uit Nieuwerkerk a/d IJssel, actief bij sv. Krimpen
a/d IJssel, Jan en Henk-Jan Evengroen
uit Moordrecht, actief bij Messemaker
1847 in Gouda, Barthold Jansen van

WSV en Jesse van Elteren van Moerkapelle. De plaats voor de verhinderde
clubkampioen van Moerkapelle, Hugo
van Elteren, zal worden ingenomen
door zijn clubgenoot Wouter Vroegindeweij.
Naast de invitatiegroep is er een kandidatengroep met door de vier Zuidplas
verenigingen aangewezen vertegenwoordigers, een vierkamp tussen vier
verenigingsviertallen en een Top 12
voor jeugdspelers (t/m 12 jaar) uit het
Zuidplasgebied. De familieleden van
de sponsor Bouwbedrijf Frans Vink &
Zn zullen strijden om ‘de beste Vink’.
Wethouder Arjan Hazelbach van de
gemeente Zuidplas geeft om 10.30 uur
het startsein voor invitatie- en kandidatengroep. Om 13.00 uur beginnen de
jeugdgroep en de VINK groep en
vanaf 13.15 uur komen ook de vierkampers in actie. De prijsuitreiking, zal
naar verwachting rond 17.00 uur
plaatsvinden.
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spanning in strijd om de zilveren dame
Op 4 maart ging het 48e toernooi om
de Zilveren Dame van start met 31
deelnemers. Hiervan starten er 16 met
een rating van 1500 of meer in groep A
en de overigen in groep B. De na drie
ronden hoogst geplaatsten in groep A
spelen de laatste drie ronden verder
om de Zilveren Dame trofee en de
overige acht deelnemers in deze groep
worden dan toegevoegd aan groep B
waar de Hoekveldtrofee de inzet is.
Deelnemers spelen elk drie partijen
met een bedenktijd per persoon van
1 uur, 20 minuten en 5 minuten tegen
dezelfde tegenstander. In de betreffende partijen zijn bij winst respectievelijk vier, drie en twee punten te
verdienen en bij remise de helft van dit
puntenaantal.
Na twee ronden is het nog lang niet
duidelijk wie in die finalegroep gaan
spelen. De vier deelnemers met de
hoogste rating, Henk-Jan Evengroen,
Pim te Lintelo, Hans Lodeweges en
Frank Visser, waren geplaatst en dat
hield in dat zij elkaar in de eerste drie
ronden niet konden treffen. Dat is echter geen garantie voor zekerheid van
een plaats bij de laatste acht. In de
eerste ronde trof Frank Visser het niet
toen het lot hem aan titelverdediger
Léon Jacobse koppelde. Het werd een
2-7 nederlaag en toen Mick van den
Berg in de tweede ronde hem versloeg
in de uurpartij resulteerde dat in een
5-4 zege. Henk-Jan Evengroen verspeelde tegen Kevin Bakker twee punten bij het snelschaak en kon de
tweede ronde niet van de partij zijn.
Daarmee bezorgde hij zichzelf een
extra handicap. Zowel hij als Frank
hebben in de derde ronde een hoge

score nodig om zich te plaatsen. Beter
verging Hans Lodeweges en Pim te
Lintelo. In de eerste ronde geen centje
pijn met een 9-0 tegen respectievelijk
Aad van der Meer en Rien Duine. In
de tweede ronde verloor Pim echter
zijn uurpartij tegen Wim Mulder en
werd het een krappe 5-4. Hans moest
tegen Sjaak in ’t Veld zowel in de uurpartij als de rapidpartij berusten in remise en sloot af met 5½-3½. Dat
puntenverlies blijft voor hen binnen de
perken. Dat was ook het geval voor titelverdediger Léon Jacobse. Na de
stevige winst tegen Frank Visser won
hij met dezelfde cijfers van Ad Multem
en gooit ook hij hoge ogen voor de
finalegroep. Kanshebber is ook Wim
Mulder met naast de nipte nederlaag
tegen Pim te Lintelo alleen verlies bij
het snelschaak in zijn eerste duel
tegen Arie Macdaniël sr. Andere gegadigden zijn nog Leen Boonstra, Sjaak
in ’t Veld en Ad Multem. Leen maakte
een 2½-6½ verlies tegen Ad goed met
een 9-0 tegen Aad van den Berg en
Sjaak boekte behalve het voor hem
goede resultaat tegen Hans Lodeweges een 7-2 zege tegen Gerard van
der Wouden. De tegenstander in de
derde ronde wordt belangrijk. Dat lijkt
lastig te worden met wellicht Henk-Jan
Evengroen voor Ad, Pim te Lintelo
voor Leen en Wim Mulder voor Sjaak
op het menu. Dat levert misschien nog
kansen op voor Mick van den Berg ondanks zijn dubbelverlies tegen Frank
Visser en broer Aad en voor Moerkapellenaar Kevin Bakker die na zijn 2-7
tegen Henk-Jan Evengroen met een
6-3 tegen Arie Macdaniël sr weer wat
terrein goed maakte. De overigen lij-

ken vrijwel kansloos. Aad van der
Meer verdiende
nog wat punten
met zijn eerste
plaats in een rapiddriekamp tegen
Rien Duine en Gerard van der Wouden maar dat lijkt onvoldoende om de laatste acht te halen.
In de tweede groep een prima start
voor Casper de Pijper met tweemaal
9-0. Slachtoffers waren Peter Koolmees en Frank Penders. De Hoekveldwinnaar van 2012, Arie Macdaniël jr,
verspeelde in zijn eerste duel vier punten door verlies van de uurpartij tegen
gastspeler Cees Kaijser uit Schoonhoven. In de tweede ronde kwam donateur en gastspeler Peter Vink er niet
aan te pas. Ook Jan van den Dorpel
staat hier hoog genoteerd, driemaal remise tegen Frans Dubois en 9-0 tegen
Bastiaan Rietveld. Een forse achterstand van acht punten is er nu al voor
Stefan Lipschart die tegen Jan Vink alleen de rapidpartij won en tegen Ton
van Smirren met 7-2 zegevierde. Op
negen punten Frank Penders, Cees
Kaijser en Teus Boere. Voor Frank
dankzij de 9-0 tegen Teus in de eerste
ronde en voor Teus dankzij winst in de
rapiddriekamp in ronde twee tegen
Peter Koolmees en Harm Hoogeveen.
Bij Cees werd het tweemaal 5-4, verlies tegen Arie Macdaniël jr en winst
tegen Willem Schouten. Ook tegen
Bastiaan Rietveld bleef het voor Willem bij winst in de uurpartij. Peter Vink
liet in de eerste ronde een 6-3 winst
tegen Ton van Smirren aantekenen.
(Aad)
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Pim te Lintelo
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Wim Mulder
Sjaak in 't Veld
Henk-Jan Evengroen
Ad Multem
Kevin Bakker
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Frank Visser
Aad vd Meer
Rien Duine
Aad vd Berg
Arie Macdaniël sr
Gerard vd Wouden

afw

2

Totaal

Groep B:

60 min

20 min

5 min

14½
14
14
11½
11
10½
9
8½
8
7½
7
7
6
5½
5
3

1.
2.
3.
4.
5.

8
4
6
2
4
4
0
8
4

6
6
4½
6
3
3
9
0
0
5
1½
0
3
3
0

4
4
3
2
2
2
0
0
2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4

Casper de Pijper
Arie Macdaniël jr
Jan vd Dorpel
Stefan Lipschart
Cees Kaijser
Frank Penders
Teus Boere
Willem Schouten
Jan Vink
Harm Hoogeveen
Frans Dubois
Peter Vink
Ton van Smirren
Bastiaan Rietveld
Peter Koolmees
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ook nu weer heen en weer voor de ijssel 2
Na vijf seizoenen tweede klasse degradeerde De IJssel 2 aan het einde
van het seizoen 2008/09 weer naar de
derde klasse en sinds die tijd is er
sprake van een jaarlijkse heen en
weer tussen derde en tweede klasse.
Na de promotie vorig seizoen kon ook
nu de tweede klasse positie niet worden behouden. Op de valreep ging het
mis. Hieronder het hoe en waarom.

kansloos tegen kampioenskandidaat krimpen a/d ijssel 3
Krimpen a/d IJssel 3 de tegenstander
op 28 januari streed met Fianchetto 2
en Papendrecht/Alblasserdam 1 om het
kampioenschap in deze tweede klasse.
De wedstrijden tegen de andere twee
koplopers werden met 6-2 verloren
door De IJssel, inmiddels degradatiekandidaat in deze klasse. De verwachtingen waren derhalve niet hoog
gespannen. ‘Maar beschouwen als
‘warming up’ voor de komende wedstrijden tegen de andere degradatiekandi-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

daten’, was de boodschap van teamleider Rien.
Het bleek inderdaad een kansloze missie. Aan het eerste bord ging Gerard in
een vlot tempo naar een pionneneindspel met een pion achter en dat betekende 0-1 op het scoreformulier. Menno
trapte naar eigen zeggen in een simpel
valletje wat leidde tot materiaalverlies
en vervolgens tot 0-2. Leen liet daarna
een halfje aantekenen. In een gelijk opgaand duel zagen beiden er geen
brood meer in. Rien had lang een
goede stelling, maar daar kwam een
einde aan toen hij zo maar een pion
weggaf. De stelling stortte als een kaartenhuis ineen en dat betekende ½ - 3½.
Vreemdsoortig openingspel leidde bij
Arie tot een onoverzichtelijke stelling.
Zijn tegenstander had meer ruimte en
daar maakte hij goed gebruik van. Arie
werd onder druk gezet en zag zijn stelling zienderogen verslechteren. Ook
hier verlies en dus definitieve winst voor
de tegenstanders. Vrijwel gelijktijdig ac-

cepteerde de tegenstander van Aad het
remiseaanbod. Een slechte zet leidde
hier tot een slechte pionnenstructuur.
Daarbij werd wel het nodige afgeruild
en dat droeg er toe bij dat de remisekansen toenamen. De slotstelling met
elk nog een toren en een vrijwel gelijke
pionnenstelling bood voor beiden nog
nauwelijks winstkansen, 1-5. Mick
speelde opnieuw een prima partij. Een
goede stelling leidde tot een eindspel
met wederzijds oprukkende pionnen die
in beide gevallen de overzijde niet haalden. Buiten de koningen was er toen
weinig meer over, ook hier dus remise.
Dat werd het ook aan het laatste bord.
Sjaak had hier lang goed spel gehad.
Zelfs een kans op materiaalwinst, maar
dat zagen alleen toeschouwers. Nu
kwam hij een pion achter, maar met
drie tegen twintig minuten en gezien de
stand van de wedstrijd had ook zijn tegenstander wel vrede met een puntendeling. Een 2-6 nederlaag dus en daar
viel weinig op te dingen. (Aad)

De IJssel 2

1664 -

Krimpen a/d IJssel 3

1799

2 - 6

Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Menno van Dijk
Arie Macdaniël sr
Rien Duine
Aad vd Berg
Leen Boonstra
Sjaak in 't Veld

1727
1743
1612
1604
1678
1637
1672
1641

Rick Verhoog
Lennart Kraaijenbrink
Diederick Casteleijn
Michel van Capellen
Robert Casteleijn
Evert Mulder
Mark Paul
David Berendsen

1798
1807
1783
1861
1828
1798
1773
1741

0
½
0
0
0
½
½
½

zege tegen rsr ivoren toren 5
geeft sprankje hoop
Na puntverlies in de wedstrijd tegen
mede degradatiekandidaat RSR Ivoren
Toren 5 zou de degradatie van De IJssel 2 een feit zijn geweest. Er moest op
22 februari dus gewonnen worden,
ergo doorspelen ook al ziet het er remise-achtig uit, waren de orders van
teamleider Rien. Het team moest het
doen zonder een nog uitziekende
Menno van Dijk. Voor hem speelde
Arie Macdaniël jr. Ook bij de tegenstanders een tweetal invallers, maar het reservearsenaal is daar wat ruimer dan
bij De IJssel. Al waren de invallers aan
bord drie en acht niet van superniveau.
Het verstoorde wel de plannen van de
teamleider, die had gehoopt dat Gerard
tegen de met 5 uit 5 nog ongeslagen
topscorer Emillian de Kievit zou spelen.
Ondanks de teamorders werd bij Sjaak
toch als eerste uitslag een remise genoteerd. Wellicht waren er kansen
maar erg duidelijk waren die niet en
dus koos ik dit keer maar voor zeker-

-

heid, meldde hij achteraf. Nu kwam er
in vlot tempo een eindspel op het bord
met een pluspion voor Sjaak dat decimeerde tot K+P+p tegen K+L, geen
winstkansen meer dus. Met twee vlotte
zeges kwam De IJssel vervolgens op
twee punten voorsprong. Zowel Arie sr
als Gerard overklasten hun tegenstanders. Gezien het ratingsurplus geen
verrassing. Daarmee was het nog lang
niet gedaan, want aan de meeste andere borden ging het gelijk op. Niet aan
allemaal, want Aad had al in de opening sullig een centrumpion verspeeld.
Hij wist in eerste instantie erger te
voorkomen, maar de stormbal bleef gehesen. Naast hem zag hij Rien een
aanvankelijk lekkere stelling, loperpaar
en pionnenplus in het centrum, verknallen. Hij blunderde een pion weg en zijn
tegenstander kon binnenvallen met
dame en toren. Mat was onvermijdbaar, maar…toen vergat zijn tegenstander dat zijn dame in stond en
ineens waren de rollen omgedraaid.
Even later was het 1-0 voor Rien, een

5

-

1
½
1
1
1
½
½
½

cruciaal punt voor De IJssel bleek na
afloop. De stand werd 1½-3½ door verlies van Arie jr. Dat was niet nodig geweest volgens de toeschouwers. Lang
had hij goed partij gegeven, maar na
een verkeerde afruil ging het mis. Kopman Mick tekende vervolgens voor de
definitieve winst. Na een moeilijke beginfase had hij steeds beter spel gekregen. Dat betaalde zich uit met al weer
een mooie zege. Aad was inmiddels
met nog steeds een pion in het nadeel
in een lastig toreneindspel verzeild met
ook nog een fikse tijdachterstand. Dat
redde hij niet. Leen had de topscorer
van de tegenpartij aanvankelijk knap in
de tang, maar moest veel van zijn voordeel prijsgeven toen zijn dame in gevaarlijk vaarwater terecht kwam. Toen
dit was opgelost resteerde een gelijkwaardige stelling en waren beiden met
remise tevreden. Eindstand 3-5 in het
voordeel van De IJssel. Dat betekende
dat er nog een kans was om bij winst in
de slotwedstrijd degradatie te ontlopen.
(Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RSR Ivoren Toren 5

1543

- De IJssel 2

1672

3 - 5

Leo van Dongen
Shakir Salih
Wijnand Dobbinga
Emillian de Kievit
Leon Cornelissen
Jeffrey Ouwersloot
Eran Raviv
Bart Versluis

1728
1583
1654
1493
1581

-

1743
1678
1637
1672
1642
1727

0
0
1
½
½
0
1
0

1219

verlies tegen erasmus 3 in spannende slotwedstrijd

1604

Menno. Het remiseaanbod was er niet
voor niets, dus wegen naar voordeel
bleven lastig. Zijn tegenstander vond
er een en die leidde tot een niet meer
te pareren mataanval. Ook bij Leen
ging het mis. Een ver opgerukt pionnenfront op de damevleugel leek optisch wel sterk, maar de zwakte lag op
de koningsvleugel. Daar kwam de tegenstander via een sterk bezette open
lijn met succes binnen. Dat bracht de
stand op 2-2. Mick was in de opening
verrast door een stukoffer dat niet genomen kon worden en hem op pionverlies kwam te staan. Het kostte hem
de nodige hoofdbrekens, maar hij wist
toch de bakens te verzetten. Er werd
afgewikkeld naar een toreneindspel
waarin Mick met twee sterke verbonden vrijpionnen erg veel compensatie
kreeg voor de pionachterstand. Daar
kon zijn tegenstander niet tegen op, 32. Die voorsprong werd weer te niet
gedaan door verlies van Sjaak. Een
ver opgerukte vrijpion zorgde hier voor
de nodige zorgen en die groeiden hem
boven het hoofd. De druk kwam dus te
liggen bij de laatste twee borden. Die
stonden beiden zeker niet slecht voor
De IJssel. Erasmus moest echter win-

Om nog een kans op het behoud van
de 2e klasse positie te maken, moest
de laatste wedstrijd tegen mede degradatiekandidaat Erasmus 3 op 18 maart
worden gewonnen. Dan nog was het
niet zeker, want de derde kandidaat,
RSR Ivoren Toren 5, kon met een gelijkspel of overwinning nog roet in het
eten strooien. Strikte teamorders dus,
‘geen vroege remises zonder overleg’.
Het werd zoals verwacht een spannende match. Lange tijd leek het gelijk
op te gaan. Er waren plusjes bij Gerard en Aad en een minnetje bij Mick.
Een vroeg remiseaanbod bij Menno
werd na overleg met teambaas Rien
geweigerd. Het eerste punt was voor
De IJssel. Gerard, gestart met een half
uur tijdvoorsprong op de klok, gaf geen
kansje weg. Dat deed zijn tegenstander wel en dat resulteerde al snel in
een kwaliteit voorsprong die later
groeide tot een vol stuk en daarna was
het snel over en uit. Ook aan het laatste bord geen centje pijn voor De IJssel. Arie had en hield hier het heft in
handen en ook hij liet een winstpartij
noteren. Minder goed verging het

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mick vd Berg
Rien Duine
Aad vd Berg
Leen Boonstra
Sjaak in 't Veld
Gerard vd Wouden
Arie Macdaniël jr
Arie Macdaniël sr

-

1
1
0
½
½
1
0
1

nen, dus die streden tot de laatste minuut. Zij hadden daarbij ook nog het
nodige geluk. Rien had de winst voor
het oprapen in een toreneindspel met
twee ver opgerukte pionnen. Hij overzag echter een simpel valletje, waarbij
hij een toren won, maar de tegenstander vervolgens pat stond. Slecht voor
je nachtrust zoiets, ‘Vannacht heb ik
nog een paar keer doodsimpel gewonnen’, meldde Rien een dag later. Als
laatste streed Aad in een dame-eindspel. Lange tijd had hij een comfortabele stand gehad met een plus pion.
De winstweg met twee tegen een pion
op de damevleugel en vier tegen vier
op de koningsvleugel was echter lastig, ook omdat hij aanvankelijk remise
door eeuwig schaak moest voorkomen. Door activiteiten op de koningsvleugel kwam er een matdreiging in de
stelling en om die te voorkomen sneuvelde er een pion. Daarna werd het uitvluggeren en was schaken geen
schaken meer. Chaos troef, Aad vergat
o.a. tweemaal extra tijd te claimen na
een ongeoorloofde zet van zijn tegenstander, en dertig seconden voor het
einde sneuvelde daarbij zijn dame en
won Erasmus alsnog. (Aad)

De IJssel 2

1664 -

Erasmus 3

1624

3½ - 4½

Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Menno van Dijk
Aad vd Berg
Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Leen Boonstra
Arie Macdaniël sr

1727
1743
1612
1637
1678
1641
1672
1604

-

Jan Hoek van Dijke
Herman Beerling
Lucian Mihailescu
Joram Simons
John Helstone
Cor van As
Ron Ansum
Rens Hesselmans

1696
1700
1686
1620
1691
1560
1527
1514

klasse 2A

rtg

1

2

3

4

5

6

7

8

mp

bp

Krimpen a/d IJssel 3
Fianchetto 2
Papendrecht/Albl. 1
HI Ambacht 1
SO Rotterdam 5
Erasmus 3
RSR Ivoren Toren 5
De IJssel 2

1787
1771
1718
1739
1656
1615
1590
1659

x
3½
2
4
3½
½
3½
2

4½
x
2½
4
2
1½
2
2

6
5½
x
4
3
1½
2
2

6
4
4
x
2
2½
4½
3½

4½
6
5
6
x
3½
4
3½

7½
6½
6½
5½
4½
x
2½
3½

4½
6
6
3½
4
5½
x
5

6
6
6
4½
4½
4½
3
x

13
11
9
9
5
4
3
2

37
37½
32
31½
23½
19½
21½
21½

1
1
0
0
½
0
0
1

-

0
0
1
1
½
1
1
0

eindstand

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

IJsselschaak 98
Een teleurstellend resultaat voor het
tweede team. Het zat niet mee. Drie
nipte nederlagen hadden een beter lot
verdiend. Zeker het gemiste halfje in

de laatste wedstrijd woog zwaar. Achteraf was dat halfje meer voldoende
geweest om de degradatie te ontlopen.
RSR Ivoren Toren 3 verloor een dag

6. De IJssel 2
3
22
7. RSR Ivoren Toren 5
3
21½
8. Erasmus 3
3
19
Het team van Krimpen a/d IJssel won
van Fianchetto dankzij een 4½-3½
de nek aan nek race met het tweede
zege in de onderlinge slotwedstrijd en

later hun laatste wedstrijd met 2-6 en
een gelijkspel van De IJssel 2 had de
volgende eindstand opgeleverd:

heroverde daarmee de vorig seizoen
verspeelde positie in de eerste klasse.

persoonlijke resultaten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Arie Macdaniël sr
Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Menno van Dijk
Aad vd Meer
Aad vd Berg
Arie Macdaniël jr

Ap

Bp

Brd

Rtg

TPR

RaTg

6
7
7
7
7
7
5
2
7
1

4
3½
3½
3
2½
2½
1½
½
½
0

1,5
2,1
5,9
7,0
3,9
6,0
4,0
8,0
3,7
7,0

1743
1727
1672
1604
1678
1641
1612
1500
1637

1937
1814
1641
1507
1608
1537
1565
1407
1317

1814
1841
1641
1558
1713
1642
1714
1600
1735

Aan de eerste borden heeft het niet
gelegen. Topscorer Mick verloor
slechts een partij op het nippertje en
met daarnaast driemaal winst en tweemaal remise tegen ook nog sterke te-

Topscorer.

genstanders boekte hij een uitstekend
resultaat. Ook de vijftig procent van
Gerard tegen overwegend sterkere tegenstanders mocht er zijn. Ronduit
slecht was het resultaat van Aad. Zijn

slechtste RSB-score ooit. Zijn tegenstanders telden gemiddeld honderd
ratingpunten meer en dat woog kennelijk zwaar. Wellicht ook gaan de jaren
tellen.

van der woudenschaak, soms om van te genieten
In de degradatiewedstrijd van De IJssel
1 tegen Erasmus 3 speelde Gerard van
der Wouden aan het eerste bord tegen
Jan Hoek van Dijke. Net als Gerard
ook dit jaar op weg naar de 50 jaar. Het
was niet de eerste keer dat zij elkaar
troffen. Twee jaar geleden was dit ook
het geval. Ook toen een wedstrijd waar
de degradatie nar de de derde klasse
op het spel stond. Net als nu verloor
De IJssel 2 met 3½-4½ tegen toen het
vierde van Erasmus en versloeg Gerard hem aan het eerste bord.
Nu startte zijn tegenstander met een
extra handicap. Hij had gerekend op
een thuiswedstrijd en stond dus nog in
Rotterdam toen zijn medespelers aan
de wedstrijd begonnen. Hij arriveerde
wel op tijd maar moest uiteraard met
een ruime achterstand in tijd beginnen.
‘Dat brak hem uiteindelijk op’ was het
commentaar op de website van Erasmus, ‘want in een stelling die er nog
wel gunstig uit zag, ging hij door zijn
vlag’. Wie de slotstand van deze partij
bekijkt zal begrijpen dat dit nonsens
was. Gerard leverde een fraaie partij af
waarin hij adequaat reageerde op missers van zijn tegenstander. Zeker in de
slotfase, tijdnood voor zijn tegenstander dat wel, is hij met een dubbel loperoffer in zijn element.

Jan Hoek van Dijke (1696) - Gerard
vd Wouden (1727)
De IJssel 2 - Erasmus 3, 20-03-2013
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.Lf4 d6 4.Pbd2
Lg7 5.e3 0–0 6.c3 Pc6 7.Le2 De8
8.0–0 e5 9.dxe5 Pxe5 10.Pd4 Ld7
11.Te1 a6 12.Dc2 c5

7

13.Lxe5 Daarmee gaat het voordeel
naar zwart, 13.N4f3 was een betere
keus.13...dxe5 14.P4b3 La4 15.Db1
b6 16.Pc4? Een goed plan voor wit is
lastig. Dit is zeker niet de beste weg.
Mogelijke alternatieven Pe4, Td1 of
e4. 16...De6 17.Pbd2 Tfd8 Nog beter
was hier wellicht e4, de voorkeur van
Fritz. Wit heeft dan nauwelijks goede
zetten meer. 18.b3 Le8 De toren heeft
op tijd plaats gemaakt. 19.Lf3 Ta7
20.Dc2 Tad7 21.Tad1 b5 22.Na5 Het
paard komt behoorlijk buitenspel te
staan, op b2 was veiliger dan op a5
blijkt ook uit het vervolg. 22...Db6

IJsselschaak 98
46…Lxg5!? Zwart wil het elegant uitmaken. 47.fxg5 Dxh2+ 48.Ke1 Dg3+
49.Kd1 Dd6? Zwart versmaad pionwinst en gaat voor de schoonheid van
het spel. 50.Dxd6+ Kxd6 51.Ke1 Ke5
52.Kf2 f4 53.Lg4 Lc6 54.Lc8 Le8
55.Lg4 Lf7 56.Lc8

23.Pc6? Een foute keuze en Gerard
profiteert. Hij wint een kwaliteit. Om de
schade te beperken had wit hier moeten kiezen voor 23.b4 Tc8 24.a3
(24.Db1 e4 25.Lxe4 Txd2 26.Txd2
Pxe4 27.Dxe4 Lxc3 28.Dc2 Lxb4
29.Pb3) 24...cxb4 25.axb4 Tdc7
26.Pb1 Ld7 27.e4 Le6. 23...Txd2
24.Txd2 Txd2 25.Dxd2 Lxc6 26.Dd6?
Penning van de loper, maar dat werkt
averechts vanwege 26...e4 27.Le2
Pe8 28.Dd2 Lf8 Zwart controleert de
d-lijn. 29.c4 b4 30.Td1 Le7 31.f3 Pd6
32.f4 a5 33.g3 Da7 Steun voor a4.
34.Kg2 a4 35.Db2 Pf5 36.Kf2 Dc7
Gericht tegen De5. 37.Lg4 Pg7
38.Dd2 De5 was misschien nu toch de
beste optie. 38...f5 39.Le2 axb3
40.axb3 Pe8 41.Ta1 Lf6 42.Ta6 Lb7

43.Te6? Een slechte plaats voor de
toren. Beter was Ta7. Nu kost het een
kwaliteit en komt wit een vol stuk voor.
43...Kf7 44.Txe8 Kxe8 45.g4 Ke7
46.g5

56…Lxc4! Een fraai einde, luttele seconden voor het verstrijken van wit 's
bedenktijd. 57.bxc4 b3 (0–1) (Aad)
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viertal sluit af met gelijkspel tegen 3-torens
Zonder de verhinderde teamleider Aad
van der Meer en Frans Dubois trok het
viertal op 1 februari in gewijzigde samenstelling naar Berkel en Rodenrijs.
Aan het nodige enthousiasme ontbrak
het ook dit keer niet. Tegenstander
3-Torens was nog puntloos en winst
was zeker een reële mogelijkheid.
De tegenstander pakte echter de eerste punten. Daar zag het aanvankelijk
niet naar uit. Ton veroverde met goed
openingsspel een pion en niet veel
later ook nog eens een vol stuk. Ook
zijn stelling was veelbelovend. Een uitgestelde rokade bracht hem echter in
problemen. De rokade werd belemmerd en een gemene penning van zijn
dame deed het tij keren. Met twee torens tegen dame plus loper werd nog
korte tijd verder gespeeld, maar de ongelukkige positie van zijn koning werd

1.
2.
3.
4.

hem fataal, 1-0 voor 3-Torens. Korte
tijd later moest ook Peter opgeven.
Ondanks een ogenschijnlijk in de opening solide opgebouwde stelling ging
hij toch nog te vroeg in de aanval wat
hem de nodige stukken koste en tenslotte de partij en dat betekende een
2-0 achterstand. Invaller Arie speelde
een tactisch goede partij. Het werd wel
kritisch voor hem toen zijn tegenstander een batterij had opgesteld op de
c-lijn met een ver doorgevoerde pion.
Arie vond nog een mogelijkheid om dit
te beslechten met een tegenaanval
van dame en toren op de koningsvleugel. Het werd een strijd op het
scherpst van de snede gespeeld waarbij uiteindelijk zijn tegenstander toch
werd mat gezet. Dat bracht de stand
op 2-1. Aan het eerste bord moest
Sjaak toen het gelijkspel binnenhalen.

Het viertal achter de borden. Op de voorgrond Sjaak in ‘t Veld tegen Jan Breugem.

Hier ging alles naar wens. De tegenstander werd opgezadeld met een gedrongen stelling en dat leidde uiteindelijk tot verlies van een toren. De
winst werd vervolgens snel binnengehaald. Eindstand dus 2-2, geen
winst dus maar het gelijkspel was achteraf toch geen teleurstellend resultaat.
(Ton)

3-Torens

1369 -

De IJssel

1463

2 - 2

Jan Breugem
Hans Kunnen
Niek Markus
Rik Veldhuis

1418
1358
1404
1295

-

Sjaak in 't Veld
Arie Macdaniël jr
Ton van Smirren
Peter Koolmees

1641

0
0
1
1

rtg

mp

1285

-

1
1
0
0

eindstand

1. Spijkenisse 2
2. De Willige Dame
3. Onesimus
4. Shah Mata
5. De IJssel
6. 3-Torens
Met eenmaal winst, tweemaal gelijk
en tweemaal verlies een magere
score voor het eens zo succesrijke
viertal. Na eenmaal een derde,
tweemaal een tweede en eenmaal
een eerste plaats ging het vorig seizoen al beduidend minder met
nummer zes van de negen deel-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sjaak in 't Veld
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Frank Penders
Arie Macdaniël jr
Frans Dubois
Peter Koolmees

bp

1

2

3

1334 8
14½ x
2
3½
1389 7
12
2
x
1
1449 6
11
½
3
x
1350 4
10
2
1½
1
1435 4
9
1
1½
2½
1319 1
3½
0
0
1
nemende teams. Nu dus nummer vijf
van de zes.

persoonlijk scores:
Met uitzondering van Ton van Smirren
kon geen van de teamleden alle wedstrijden meespelen, dus moest herhaaldelijk een beroep worden gedaan

4
2
2½
3
x
2
½

5

3
4
2½
4
1½
3
2
3½
x
2
2
x
op invallers (Sjaak in ’t Veld, Frank
Penders, Arie Macdaniël jr). Die waren
met 4½ uit 5 goed voor de helft van de
score. Sjaak in ’t Veld was, nu als invaller, weer topscorer. Hij was ook de
enige die met een negende plaats de
top tien haalde in deze klasse.

ap

bp

brd

rtg

tpr

ratg

3
4
5
1
1
2
4

2½
2
2
1
1
½
0

1,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
4,0

1641
1500
1285
1296

1721
1403
1311
1608
1551
1236
886

1445
1403
1383
1535
1358
1429
1252

1446

9
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jeugd van de ijssel is messemakerjeugd weer de baas
Na de nipte overwinning in de massakamp in Gouda zegevierde de jeugd in
de revanchematch in Moordrecht op 25
maart opnieuw. Ditmaal een overtuigende 12½-7½ overwinning. Vooral aan
de hoogste borden was de Moordrechtse
jeugd oppermachtig. Volgens het persbericht van Messemaker ‘Omdat de
sterkste Messemaker-jeugd niet in de
maandaggroep zit en dus traditioneel
niet meedoet tegen De IJssel, is het de
laatste jaren gebruikelijk dat De IJssel op
de topborden een overwicht heeft.’

Aan de borden een tot en met tien werd
het 8-2 voor De IJssel dankzij overwinningen van Tobias Lipschart, Neal
Twigt, Olivier Lipschart, Jent Immelman, Sjoerd Steenbergen, Mohammed
Karroumi, Rijk Revet en Joppe in ’t
Veld. Verlies was er voor Silvan de
Berg en Bink Revet.
In Gouda waren ze onder de indruk:
‘Opvallend was dat De IJssel aan de
topborden een paar zeer jonge spelers
had opgesteld, die niettemin hun partijen schijnbaar moeiteloos wisten te

winnen tegen de oudere ‘rotten’ van
Messemaker. Ongetwijfeld zullen we
van deze jonge talenten in de toekomst
nog meer horen.’
Bij de laatste tien borden was het voordeel met 4½-5½ voor de Goudse jeugd.
Hier werden voor De IJssel overwinningen genoteerd van Pascal Admiraal,
Milo en Ramon van Ek en Joram Dul
en remise van Jelt Jongsma. Verlies
was er hier voor Jeroen Pons, Max van
Vuuren, Nadir Essakali, Annouar en
Tarik Karroumi.

schaakvereniging nieuwerkerk a/d ijssel 40 jaar
Ongeveer tien jaar na de oprichting van
De IJssel in Moordrecht, op 9 maart
1973, zag in het buurdorp Schaakvereniging Nieuwerkerk a/d IJssel (SVN) het
levenslicht.
Dat heugelijke feit werd van 16 t/m 23
maart gevierd met de Nieuwerkerkse
schaakweek: een feestmiddag voor leden
en oud-leden met o.a. een schaakquiz en
een schaakrariteitentoernooi en simultaanwedstrijden voor jeugd en senioren.
Op de website konden clubleden memorabele feiten kwijt in een SVN-canon,
zoals onderstaande over promotie/
degradatie:

4 april 2000: De laatste RSB wedstrijd
in 2C staat op het programma tussen
Nieuwerkerk 2 en De IJssel 1. De IJssel moet winnen om kampioen te worden. Nieuwerkerk moet winnen om niet
te degraderen. Ondanks de goede verstandhoudingen tussen de verenigingen stond iedereen dus op scherp.
Om 11.15 staat het 3,5 - 3,5. Voor
Nieuwerkerk is Henk Vis nog in de ring,
voor De IJssel is dit Pim te Lintelo.
Beide spelers begrijpen dat remise
geen optie is en tegelijkertijd zijn beide
bedreven in het spelen in tijdnood.
Razendsnel zoeken beide initiatief en

na een korte schermutseling, staan
slechts de witte en zwarte koning nog
op het bord. In die seconden kijken de
16 schakers elkaar verbijsterd aan in
het besef: "wij hebben niets, maar jullie
hebben ook niets" Wanhopig oppert iemand het voorstel tot loting over de uitslag van de laatste partij. (het zij hem
vergeven) Gedane zaken kunnen
echter geen keer nemen en gelukkig
kent Nieuwerkerk geen louche wedstrijdleiders. Het was 4-4 en iedereen
stond met lege handen.

programma de ijssel 2013
22/4
29/4
6/5
11/5
13/5
22/5
27/5
3/6
10/6
17/6
24/6
1/7

(za)
(wo)

ZD-3
HH-4.2
ZD-4
VINK Top 12
HH-4.3 + halve finale k.o.-beker
HH-4.4
ZD-5
HH-4.5
HH-4.6 + finale k.o.-beker
ZD-6
HH-4.7
Ledenvergadering + snelschaak
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succesvol optreden van broers lipschart
op rsb pjk en nk
Van 19 januari tot en met 2 februari
vonden in Rotterdam de Persoonlijke
Jeugdkampioenschappen (PJK) van
de RSB plaats. Deelnemers van De
IJssel Neal Twigt bij de D-jeugd, Tobias Lipschart bij de E-jeugd en Olivier
Lipschart bij de G-jeugd.
Neal was op 19 januari de eerste die in
het strijdperk trad. Hij startte met twee
nederlagen, maar na een bye in de
derde ronde en een winstpartij tegen
Karlo Poliancic in ronde vier sloot hij
de eerste dag af met 2 uit 5. Daar
kwam een week later in de laatste vier
ronden nog een puntje bij door winst
tegen Leendert van der Velden van
Zwijndrecht. Dat bracht het totaal op 3
uit 9 en dat betekende een gedeelde
19e plaats.
Op 26 januari speelde Olivier zijn eerste PJK. In de jongste categorie (geboortejaar 2006) scoorde hij een prima
resultaat, 5 uit 7. De reglementen
moesten erbij gepakt worden om te
bepalen hoe het nu verder moest. Er
waren namelijk vier jongens met 5
wedstrijdpunten. En dan hadden de
jongens die op plek drie en vier waren
geëindigd ook nog eens exact hetzelfde aantal weerstandspunten en
SB-punten. Geweldig spannend dus
allemaal. Na ongeveer een uur in
spanning gezeten te hebben, kwam
het bericht dat er geloot zou worden
om de derde en vierde plek. Olivier
verloor de loting en werd vierde. Toen
hij deze teleurstelling net te boven
was, werd duidelijk dat hij die week
daarna toch nog beslissingswedstrijden mocht spelen om een plaats te
verdienen voor het Nederlands Kampioenschap.
Op 2 februari was het eerst de beurt
aan Olivier. Hij speelde twee partijen
Op 29 maart mocht Tobias aantreden
in Waalwijk voor deelname aan het NK
voor de E-jeugd. In totaal 42 deelnemers uit alle windstreken van Nederland. Daaronder ook de toppers van
Nederland in deze categorie Eelke de
Boer en Jonas Hilwerda uit Groningen,
Maarten Hoenenveld en Limburger
Siem Dael met nu al ratings van respectievelijk 1564, 1467, 1431 en 1351
achter hun naam. De RSB werd naast
Tobias vertegenwoordigd door de
Klim-Opspelers Sebastiaan Janse,
Lucas Nguyen en Tommy Tran.
Tobias had een goede start met een

tegen Wesley Tjong (Klim-Op). De eerste partij stond Wesley volledig gewonnen maar hij zette pat! De tweede partij
won Olivier met sterk spel. Daarmee
verdiende hij het ticket voor het NK en
kreeg ook nog een mooie beker.
Vervolgens startte het toernooi van
Tobias. Hij speelde in de categorie E.
Dit was een sterk bezette groep met 31
deelnemers. Alle toppers in die leeftijdscategorie uit de RSB waren aanwezig.
Met slechts twee verliespartijen, 5 uit 7
dus, boekte ook hij een mooi resultaat.
Hij verloor van Lucas Nguyen (Klim-Op)
en Qian Huang (RSR Ivoren Toren).
Winst was er tegen Djad Maes (Spijkenisse), Jochanan Alberts (Sliedrecht),
Kimmily Tran (Klim-Op), Muhammed
Saad Zubair en Fenna de Ouden. Uiteindelijk waren er maar liefst vier jon-

gens met de 5 wedstrijdpunten. Dit
waren Qian Hung, Djad Maes, Liqin Lu
en Tobias. Deze vier jongens mochten
daarna nog gaan strijden om de felbegeerde vierde plek die toegang geeft tot
het NK. De dag duurde al vrij lang en
nu kwamen er dus ook nog drie wedstrijden bij.
Tobias gaf het echter niet op. Hij had
onderwijl nog wat zitten oefenen tegen
zijn vader en ook nog samen met Olivier les gekregen van Peter Ypma (topspeler van Messemaker 1847). Hij ging
er vol tegen aan en wist alle drie de beslissingswedstrijden te winnen! Aan het
eind van de dag rond 19.30 uur kreeg
hij een beker mee naar huis en het ticket voor het NK. Een zeer geslaagde,
lange dag werd afgesloten met twee
blije kinderen en een trotse vader.

Neal (l): niet bij de toppers.

Tobias: vierde plaats en naar het NK.
Olivier (r): succesvolle herkansing.

winstpartij tegen Yacoub vd Heyden
van de Oostelijke Schaakbond
(OSBO), daarna twee nullen tegen de
nummer een van de Friese Schaakbond Sake Algra en de nummer twee
van de OSBO, Luuk de Man. De eerste dag werd afgesloten met een
tweede winstpartij tegen Thijmen Terpstra, nummer vier van de OSBO en
een remise tegen Jochem Schoppen
uit Utrecht namens de Stichts Gooise
Schaakbond (SGS). Een redelijke
score van precies vijftig procent. Ook
de tweede dag begon goed met winst
tegen de nummer een van de Leidse
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Schaakbond Ivan Kroetkov uit Leiderdorp. Daarna een mooie remise tegen
de sterke Amsterdammer Milan Vamica nummer twee van de Schaakbond Groot Amsterdam (SGA), die
uiteindelijk als zevende zou eindigen.
Koi Pham, nummer een van de SGA
en nummer acht op de eindranglijst,
was daarna te sterk. Het toernooi werd
afgesloten met een remise tegen Luuk
Steenoven uit Heilo, de nummer twee
van de Noord-Hollandse Schaakbond.
Totaal score 4½ uit 9 en daarmee eindigde Tobias als 21e, precies halverwege de ranglijst, een prima debuut op
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het hoogste platform van Nederland.
Het kampioenschap ging naar de deelnemer met de hoogste rating, Eelke de
Boer. Vorig jaar eindigde die als nummer twintig, dus perspectief genoeg
voor Tobias.
Aan het eind van de eerste speeldag
werd in de avond een simultaan gegeven door FIDEmeester Dirk van Dooren van de schaakclub Veldhoven
(rating 2271). Er waren 8 spelers die
remise wisten te bereiken. Onder deze
groep ook Tobias! Hij kreeg hiervoor
een mooie sleutelhanger in de vorm
van een schaakkoning.
Voor Olivier ligt het optreden op nationaal niveau nog in het verschiet. Dat
gaat gebeuren op 15 juni op de nationale pupillendag in Roosendaal. Daarover meer in het volgende nummer.
(Stefan/Aad)

Tobias op het NK en tijdens de simultaan
tegen FM Dirk van Dooren (onder).

waddinxveens drie
ronden toernooi niet in
trek in de zuidplasregio
Het is wel eens drukker geweest op
het Waddinxveense drie ronden toernooi. Welgeteld 68 deelnemers meldden zich op zaterdag 2 maart. In de
jaren zeventig waren dat er soms meer
dan 150. Volgens oud-voorzitter Arie
Versluis staat het record op 212. Het
eerste toernooi waar de secretaris van
De IJssel van de partij was, was de
17e editie in 1971. Toen was hij de
enige deelnemers van De IJssel, maar
in de jaren daarna waren er meer clubgenoten onder de deelnemers. In deze
59e editie was hij echter weer de
enige, multi-lid Wim Mulder, die ook op

Waddinxveense ledenlijst staat, niet
meegerekend. De gehele Zuidplasregio liet overigens, met uitzondering
van vijftien WSV’ers, verstek gaan.
Het chique Anne Frank centrum, jaren
lang de speellocatie, is ingewisseld
voor het meer clubhuisachtige Zuidhonk. De toernooi opzet is echter nog
steeds ongewijzigd, groepen van vier
deelnemers ingedeeld naar sterkte
met voor ieder drie partijen met een
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uur bedenktijd. Prijzen in natura voor
de nummers een en twee.
Geen Aad van den Berg bij de prijswinnaars ditmaal. In groep 8 bleef het bij
een enkele overwinning tegen Delftenaar Rens ter Veen (1614), ook al
jaren van de partij. De partijen tegen
de prijswinnaars Ferdi Sieben (Promotie, Zoetermeer, 1650) en Jan Verheijen (LSG, Leiden, 1615) werden
verloren.
Met twee uit drie wel een tweede prijs
voor Wim Mulder. In groep 3 dolf hij alleen het onderspit tegen voormalig Leiderdorp topper Michael Bekker (1843).
Gewonnen werd er van Jeroen Frijling
(ASC, Alphen a/d Rijn, 1832) en Henk
de Heer (Woerden, 1811).
De toernooiwinst, winnaar in groep 1
dus, was voor de Waddinxveense
kampioen, tevens actief bij Messemaker 1847, Arjan Hennink. (Aad)
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dobbelsteen valt verkeerd, de ijssel uit rsb-bekertoernooi
Na het klokincident bij de bekerwedstrijd tussen De IJssel en Dordrecht en de beslissing van de
RSB wedstrijdleider (zie IJsselschaak 97) was het wachten op het resultaat van de loting.
Na eerst bij Dordrecht te hebben geïnformeerd of zij nog mogelijkerwijs van plan waren beroep
aan te tekenen bij de CBW (Commissie Beroep Wedstrijdgeschillen), wat niet het geval bleek,
heeft competitieleider Arrian Rutten, met getuige, deze loting verricht. Dit gebeurde op 25 november door het gooien met een 20-zijdige dobbelsteen, waarbij hij van tevoren had aangegeven dat nummers 1-10 zouden betekenen "De IJssel door naar de volgende ronde" en nummers
11-20 "Dordrecht door naar de volgende ronde". De dobbelsteen bleef liggen op nummer 19. Dit betekende het einde van
het RSB-bekeravontuur voor De IJssel in dit seizoen.

pim te lintelo kampioen rapidschaak
Léon Jacobse was na drie speelronden de grootste kanshebber op de rapidtitel 2012/13. Zijn voorsprong op
nummer twee, Pim te Lintelo, bedroeg
8 punten. De kansen voor Pim om
hem in te halen leken dus klein. Dat
werd anders toen Léon vanwege een
studieweek in Zwitserland de laatste
speelronde niet mee kon spelen. Dat
betekende slechts 10 punten voor hem
in deze laatste speelronde en daardoor had Pim aan 19 punten genoeg
voor de titel. Geen eenvoudige, maar
ook geen onmogelijke opgave. En inderdaad naar vier ronden met driemaal
winst (Rien Duine, Sjaak in ’t Veld,
Wim Mulder) en eenmaal remise
(Ad Multem), was de titel binnen. Met
een tweede remise tegen Gerard van
der Wouden tot slot kwam het rondeto-

taal op 21 punten en was de titel binnen. Geen titel voor Léon dus, maar
wel voor hem eveneens een uitnodiging voor de invitatiegroep van het
VINK top 12 toernooi omdat Pim die
vanwege zijn clubkampioenschap al
binnen had.
Wim sloot af met viermaal winst en dat
was net voldoende om met een derde
plaats Gerard in de eindrangschikking
te passeren. Zowel Rien als Sjaak
boekten een magere score en zakten
op de ranglijst. Ad klom een plaatsje,
maar werd nog wel gepasseerd door
de winnaar van groep B, Hans Lodeweges. Die leed wel een verrassende
nederlaag tegen Frank Penders, maar
verspeelde daarna nog slechts een
halfje aan Leen Boonstra. Met voor
Frank ook nog winst tegen Leen en re-

Hieronder de resultaten van de laatste ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Groep A
Pim te Lintelo
Wim Mulder
Gerard vd Wouden
Ad Multem
Sjaak in 't Veld
Rien Duine
Groep B
Hans Lodeweges
Frank Penders
Leen Boonstra
Mick vd Berg
Aad vd Berg
Arie Macdaniël jr
Groep C
Aad vd Meer
Jan vd Dorpel
Teus Boere
Harm Hoogeveen
Ton van Smirren
Groep D
Stefan Lipschart
Jan Vink
Bastiaan Rietveld
Casper de Pijper
Peter Koolmees

x
0
½
½
0
0

1
x
0
0
0
0

1
1
x
0
1
0

½
1
1
x
0
0

½
1
0
1
x
½

1
1
1
1
½
x

4
4

x
1
½
0
0
0

0
x
0
1
½
½

½
1
x
0
½
0

1
0
1
x
0
0

1
½
½
1
x
0

1
½
1
1
1
x

3½
3
3
3
2
½

x
1
0
0
0

0
x
1
1
0

1
0
x
0
1

1
0
1
x
gt

1
1
0
aw
x

gt
gt
gt
gt
gt

3
2
2
1
1

x
0
1
0
0

1
x
0
0
0

1
1
x
½
1

0
1
½
x
0

1
1
0
1
x

gt
gt
gt
gt
gt

3
3
1½
1½
1
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2½
1½
½

mise tegen
Aad van
den Berg
boekte hij
opnieuw
een uitstekend resultaat. Minder
goed verging het Arie Macdaniël jr. met
slechts een enkel halfje tegen Frank
duikelde hij flink op de ranglijst. In
groep C verloor Aad van der Meer alleen zijn partij tegen Jan van de Dorpel
en met 3 uit 4 was hij hier spekkoper.
In groep D hetzelfde resultaat voor
Stefan Lipschart en Jan Vink. Stefan
won de onderlinge partij, maar dolf wel
het onderspit tegen Bastiaan Rietveld.
(Aad)
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Dat leidde na vier speelronden tot de volgende eindstand:
Naam + groepsindeling
ronde 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pim te Lintelo (A)
Léon Jacobse (-)
Wim Mulder (A)
Gerard vd Wouden (A)
Hans Lodeweges (B)
Ad Multem (A)
Sjaak in 't Veld (A)
Leen Boonstra (B)
Mick vd Berg (B)
Rien Duine (A)
Frank Penders (B)
Aad vd Meer (C)
Aad vd Berg (B)
Ton van Smirren (D)
Jan vd Dorpel (C)
Teus Boere (C)
Arie Macdaniël jr (B)
Stefan Lipschart (D)
Arie Macdaniël (-)
Harm Hoogeveen (C)
Jan Vink (D)
Casper de Pijper (D)
Frans Dubois (-)
Bastiaan Rietveld (D)
Peter Koolmees (D)
Willem Schouten (-)
Maikel Terlouw (-)

Bonus
pnt
8+8+8+8
8+8+8+8
8+6+8+8
8+8+6+8
8+8+8+6
8+8+8+8
6+6+6+8
6+8+6+6
6+4+4+6
6+8+8+8
4+4+6+6
6+4+4+4
6+6+6+6
2+2+2+4
2+4+6+4
4+6+4+4
4+6+8+6
4+6+4+2
6+4+2+4
2+2+4+4
4+4+2+2
4+2+4+2
4+4+2+2
2+2+2+2
2+2+2+2
2+2+2+2
2+2+2+2

Score
ronde 1

Score
ronde 2

Score
ronde 3

Score
ronde 4

Totaal
score

19
21
9
11
15
15
13
19
10
25
13
7
15
17
23
19
21
19
11
16
10
5
13
11
10
12
11

11
25
23
15
17
11
19
10
16
11
20
18
13
14
16
9
17
9
10
17
10
23
10
16
10
10
10

25
17
15
25
10
17
19
13
22
11
13
20
15
21
5
13
5
10
25
13
15
12
10
5
13
11
10

21
10
21
15
19
15
11
17
17
7
17
20
13
15
16
16
7
20
10
13
20
14
10
14
12
10
10

108
105
98
96
91
90
88
85
85
84
83
83
80
77
76
75
74
74
72
71
67
66
55
54
53
51
49

puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten.
Bij gemelde afwezigheid 2 punten per partij en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 punten voor respectievelijk A-, B-, C- en D-groep.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.

rapidschaakkampioenen 2006-2013
Vanaf het seizoen 2005/06 vindt de rapidcompetitie plaats volgens het huidige competitiesysteem.
De winnaars tot op heden:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Jan Evengroen
René Ordelman
Henk-Jan Evengroen
Frank Visser
Justin Jacobse
Léon Jacobse
Pim te Lintelo
Pim te Lintelo
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ratingontwikkeling 2012
In 1970 werd door de internationale
schaakbond een systeem geïntroduceerd voor vergelijking van de schaaksterkte. De schaaksterkte werd
vastgelegd in getallen met als officiële
naam de rating. Al naar gelang de resultaten in hiervoor in aanmerking komende
wedstrijden stijgt of daalt de rating. Het
systeem startte met de internationale
topspelers en vervolgens kwamen er ook
ratings beschikbaar voor lagere niveaus.
Toen ook de resultaten van de nationale
en regionale competities voor ratingver2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

>20
1
2
1
1
1
1
1
-

19
2
1
1
3
6
4
3
4
1
1
1
3

18
4
6
6
4
3
3
4
1
3
5
4
4

17
6
4
4
2
2
4
5
5
5
5
4
4

16
4
5
6
4
6
5
5
9
7
6
6
6

15
2
4
3
6
3
7
4
1
6
3
6
4

Na een gestage daling de laatste jaren
rond de 1600. Oorzaak van die aanvankelijk sterke daling is met name omdat
van de minst getalenteerde schakers de
rating pas het laatst beschikbaar kwam.
Dat drukte dus het gemiddelde. Bij 25 of
minder partijen is de rating onbetrouwbaar. Dat was in 2001 40% en schommelt de laatste jaren tussen de 15 en
20%. Voorts beschikt nu vrijwel iedereen
die in de landelijke of regionale competities meespeelt over een rating. Jeugdspelers stromen in en starten met een
lage rating. Ook dat heeft invloed op een
clubgemiddelde. Daarnaast is de aanwezigheid of het vertrek van sterke spelers
van invloed op het clubgemiddelde. Het
lidmaatschap van Samir Akrawi (2209)

werking beschikbaar werden, steeg het
aantal schakers met een rating zienderogen. Voor de rating tellen alleen de resultaten van partijen die in normaal
speeltempo worden gespeeld. Snelschaak en rapidpartijen tellen niet mee.
Voor de leden van De IJssel betreft dit
met name de resultaten van wedstrijden
in RSB verband. Daarnaast voor een
enkeling ook hun resultaten in meerdaagse toernooien. Er zijn verenigingen, zoals bijvoorbeeld buurvereniging Nieuwerkerk a/d IJssel, die ook de
14
1
2
3
3
6
4
6
8
5
5
4
3

<14
1
1
1
2
1
3
4
5
5

tot
20
24
24
24
27
28
30
29
31
30
30
29

resultaten van hun interne competitie
voor ratingverwerking aanmelden. Bij De
IJssel is dit echter niet het geval.
Vanaf september 2001 zijn de meeste
leden van De IJssel in het bezit van een
KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is dus ook
een redelijk betrouwbaar beeld beschikbaar van de gemiddelde KNSB clubrating bij De IJssel. Hieronder een tabel
met vanaf dat jaar het aantal spelers per
ratinggroep en de daarop gebaseerde
gemiddelde clubrating per 1 november.

gem
1742
1726
1713
1690
1686
1670
1662
1642
1614
1629
1597
1615

leidde in 2010 tot een uitschieter. Zou hij
in 2011 nog op de ledenlijst hebben gestaan dan zou toen het gemiddelde zo’n
50 punten hoger zijn geweest.
Ter vergelijk de gemiddelde rating bij
onze buurverenigingen met tussen haakjes die van 2011: Moerkapelle 1710
(1664), Nieuwerkerk a/d IJssel 1567
(1568) en WSV 1572 (1599). Leden zonder rating zijn in deze gemiddelden niet
inbegrepen.
De nationale ratinglijst telde per 1-112012 in totaal 12513 personen en drie
maanden later per 1-2-2013 11990 personen. Daar zijn de in Nederland spelende buitenlanders niet bij ingrepen.
Circa 60% daarvan heeft een rating
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onder de 1700, zoals blijkt uit onderstaande tabel.
>2400
2300-2400
2200-2300
2100-2200
2000-2100
1900-2000
1800-1900
1700-1800
1600-1700
1500-1600
1400-1500
1300-1400
1200-1300
1100-1200
1000-1100
<1000

0,4
0,8
1,5
2,6
4,7
7,0
10,3
12,2
14,1
14,5
11,8
8,3
5,1
2,7
1,6
2,3
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Bij de individuele ratings deelden Pim
te Lintelo en Hans Lodeweges in november 2012 de eerste plaats. Inmiddels is die nu in februari 2013
overgenomen door Justin Jacobse. Met
zijn 1918 behoort hij tot de 2000 beste
schakers van Nederland, nummer 1859
op de nationale (KNSB) ratinglijst van
dit moment die wordt aangevoerd door
Anish Giri met 2715. Nummer laatst
(11990) is Teun Gal van de Arnhemse
Schaakvereniging met 373. In november 2011 telde de ratinglijst nog 13116
personen, nu dus 225 minder.
De meeste ratingwinst was er voor
Mick van den Berg, 56 punten per no-

Justin Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Frank vd Pavoordt
Ronald Mandersloot
Wim Mulder
Ad Multem
Léon Jacobse.
Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Rien Duine
Sjaak in ’t Veld
Menno v. Dijk
Aad vd Berg
Arie Macdaniël
Christian Macdaniël
Panc Vink
Aad vd Meer
Jan Vink
Teus Boere
Frans Dubois
Frank Penders
Stefan Lipschart
Lotte vd Wouden
Ton v. Smirren
Casper de Pijper

2008

2009

KNSB-ratings
2010
2011

1921
1968
1902
1816
1877
1883
1818
1777
1726
1712
1718
1663
1619
1659
1624
1611
1490
1630
1494
1485
1438
1480
1475
1283
-

1766
1913
1870
1825
1854
1782
1799
1766
1671
1720
1686
1652
1642
1596
1629
1538
1559
1475
1491
1438
1464
1505
1043
1265
-

1816
1944
1861
1832
1824
1883
1806
1752
1761
1722
1723
1671
1647
1690
1614
1606
1554
1574
1467
1445
1438
1464
1495
1254
1278
-

De ratinglijsten kunnen ook op leeftijd
worden gesorteerd. Bij de RSB telt de 65+
ranglijst 340 (november 2011 vorig jaar
367) personen. Op die lijst die met 2196
nog steeds wordt aangevoerd door John
van Baarle van SO Rotterdam staat Mick
van den Berg 47e (85e), Sjaak in ’t Veld
102e (89e), Aad van den Berg 119e
2009
Tobias Lipschart
Harm Hoogeveen
Martijn van Noort
Neal Twigt
Jent Imelman
Mohammed Karroumi
Silvan de Berg
Bink Revet

vember 2012 en daar kwamen er in de
laatste drie maanden nog eens 37 bij,
een stijging van 93 punten. Frank van
de Pavoordt zag zijn rating met 62
punten stijgen. Ook Wim Mulder
boekte winst, 63 punten in 2012. Maar
daarvan verspeelde hij er inmiddels
weer 27. De rating van Frank Penders
is nog gebaseerd op minder dan 25
partijen, onbetrouwbaar dus, maar met
meer dan 100 punten in de plus wel
een spectaculaire stijging. Dalers
waren er natuurlijk ook. Het hoogste
ratingverlies kwam op naam van Frans
Dubois met op dit moment -54 en
Sjaak in ’t Veld met -43.

-

1887
1937
1867
1894
1796
1862
1763
1788
1780
1687
1723
1681
1635
1684
1597
1604
1588
1516
1504
1475
1472
1420
1479
1316
1364
1286
-

2013/2

1911
1925
1877
1925
1858
1853
1826
1761
1782
1743
1727
1672
1678
1641
1612
1637
1604
1516
1540
1500
1472
1420
1446
1296
1299
1310
1285
-

1918
1890
1887
1865
1858
1853
1799
1798
1790
1780
1744
1677
1666
1630
1620
1605
1574
1516
1504
1475
1472
1427
1422
1400
1357
1335
1320
1217

Hieronder een overzicht van de ratings
van alle IJsselspelers per 1 november
over de laatste vijf jaar en per
1-2-2013 en hun posities op de KNSB
en RSB ratingranglijst in februari
2013.

Volgnr ratinglijst
KNSB
RSB
2013
2013
1859
2141
2174
2410
2502
2568
3290
3293
3393
3542
4052
5121
5324
5900
6070
6764
7304
7905
8099
8561
8607
9264
9329
9578
10069
10291
10427
11107

215
247
252
279
291
301
380
382
395
411
455
563
588
650
669
700
752
873
889
928
936
992
1005
1035
1099
1125
1141
1205

(138e), Panc Vink 190e (212e ) en Jan
Vink 210e (239e).

van der Wouden is hier nummer 58 en
nummer 8 van de 15 meisjes op deze lijst.

Van de 11990 personen op de KNSB ratinglijst zijn er 891 jonger dan 21 jaar, dat
is bijna 7,4 procent, iets meer dan in november 2011 met 877 van de 12578. Bij
de RSB zijn dat er 98 van de 1283. Lotte

Naast de KNSB ratinglijst is er sinds 2004
ook een KNSB jeugdratinglijst. Deze lijst
is gebaseerd op resultaten van jeugdevenementen. Hieronder een overzicht van
de jeugdleden van De IJssel op deze lijst.

Wie daarvoor belangstelling heeft kan
voor nadere informatie terecht op de
ratingsite van Mark Huizer
(http://xaa.dohd.org/rating ). Hier zijn
ook fraaie grafieken te vinden over de
ratingontwikkeling bij spelers en verenigingen. Bij dat laatste moet men
dan wel rekening houden met het feit
dat recente ledenmutaties daarin niet
zijn meegenomen. (Aad)

KNSB jeugdratings
2010
2011
2013(2)
0954
0596
0692
-

2012

Een afgeleide van de nationale ranglijst is de RSB ranglijst. Die telt per februari 2013, inclusief 27 buitenlandse
spelers, 1283 personen met een
KNSB rating. Nummer een is hier
de bij Charlois Europoort spelende
grootmeester Erik van den Doel met
2552.

0906
0618
0728
0485
0482
0469
-

1053
0877
0719
0717
0550
0480
0479
0481
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mondjesmaat voor de ijssel 3
De vierde klasse C is een bijzondere
klasse. Een team steekt er met kop en
schouders boven uit. Van het dit seizoen danig versterkte CSV speelt het
tweede team met een gemiddelde rating die ruim tweehonderd punten
hoger ligt dan de andere teams. De
gedoodverfde kampioen dus en dat
zijn ze inmiddels ook. Daarachter
geven de teams elkaar weinig toe.
Zonder CSV had De IJssel 3 best mee
kunnen doen om de eerste plaatsen.
Dan moet de wil er ook wel zijn en die
was bij een aantal vaste teamleden
zeker in de wedstrijd tegen Spijkenisse
5 niet aanwezig. Gelukkig werd er nog
wel, op het nippertje, gewonnen van
nummer laatst. Als laatste tegenstander wacht kampioen CSV 2, dus veel
meer zal er wel niet inzitten.
Hieronder de gang van zaken in de
twee laatste duels.

met verzwakt team onderuit
tegen spijkenisse 5
Vrijdagavond is niet de favoriete
schaakavond bij de leden van De IJssel. Teamleider Aad van der Meer kon

voor de wedstrijd tegen Spijkenisse 5
keerd af en in plaats van door stukop 15 februari amper een team op de
winst de partij te beslissen, kostte hem
been krijgen. Vier teamleden bleken
dit materiaal. Hier werd het werd nog
ondanks de tijdige beschikbaarheid
wel remise. Daarmee was de koek op.
van speeldata op het laatste moment
De invallers deden hun best, maar een
toch niet beschikbaar. Ook bij de tepositief resultaat zat er niet. Harm trof
genstander vier invallers, maar gezien
het bij zijn RSB-debuut niet met de
de omvang van Spijkenisse is dit daar
sterkste tegenstander. Hij gaf goed
minder een probleem.
partij, maar redde het niet. Ook BastiOp papier derhalve al bij voorbaat een
aan, Jan en Peter konden niet voor
kansloze missie, was de verwachting.
een verrassing zorgen. Eindstand dus
Toch waren er kansen op een gelijk5½-2½. (AadvdM/Aad)
spel. Stefan won, na een
prima partij en dat deed ook
Casper. Na een verspeelde
kwaliteit zag hij zijn kansen
somber in. Een paar vrijpionnen bleken echter sterker
dan gedacht en die hielpen
hem toch aan de zege.
Goede kansen waren er
aanvankelijk ook voor Aad.
Twee pionnen in de plus na
de opening. Na ongelukkig
stukverlies was het echter
gedaan met zijn kansen.
Ook Ton verspeelde zijn
winstkansen. Hij ruilde verRSB-debuut Harm Hoogeveen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spijkenisse 5

1408

- De IJssel 3

1361

Savoljub Relyic
Tamme Dijkstra
Steef Peek
Ron Versnel
Peter Leentvaar
Franzke Kalkman de Koster
Hennie Vrinten
Fred van den Broeck

-

1500

1463
1497
1633
1403
1430
1316
1117

Aad van der Meer
Peter Koolmees
Bastiaan Rietveld
Harm Hoogeveen
Stefan Lipschart
Casper de Pijper
Ton van Smirren
Jan van den Dorpel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1285

-

0
0
0
0
1
1
½
0

lies. Applaus van de zijlijn! Stand inmiddels 2½-1½. Frans kon daar nog
een halfje aan toevoegen, de remisegrenzen werden hier niet overschreden. Ton zette vervolgens De IJssel op
winstkansen. Met een fraaie combinatie maakte hij een stuk buit en daarna
kwam zijn tegenstander er niet meer
aan te pas, 4-3. Met 5 uit 6 is hij nu al
topscorer van het derde. Met de vijfde
remise zorgde Stefan voor de definitieve winst. Met dank aan vrouwe Fortuna, meldde hij na afloop, omdat zijn
tegenstander stukwinst over het hoofd
zag. Aan bord een ging het vervolgens
alleen nog om het partijresultaat. Aad
had hier een lastige beginfase overleefd en het lukte hem zijn achterstand
in ontwikkeling goed te maken. Tegenstander Theo Goor, met 4½ uit 5 achter zijn naam, ging voor de winst. Aad
gaf prima partij, kwam zelfs een kwaliteit voor. Het initiatief was echter voor
Theo en met oplopende tijdsdruk was
dat een voordeel. Aad verspeelde zijn
materiële voorsprong en bezweek in
de slotminuut. Eindstand 4½-3½.
(Aad)

Topscorer.

moeite wist hij nog een halfje te redden. Beter berichten kwamen van bord
twee. Frank zette daar weer een prima
partij neer. Zeker het slot was fraai,
een combinatie met mat of damever-

De IJssel 3

1378 -

WSV 4

1316

Aad vd Meer
Frank Penders
Teus Boere
Frans Dubois
Stefan Lipschart
Casper de Pijper
Arie Macdaniël jr
Ton van Smirren

1500
1296
1420
1466
1299

Theo Goor
Jan Muit
Henk van Erk
Menno vd Haven
Marten Nitrauw
Jaap Smit
Herman van Offeren
Gerard Torenbeek

1647
1466
1428
1239
1216
1229
987

1285 -

1
1
1
1
0
0
½
1

1299

nipte winst tegen wsv 4
Het vierde van WSV, met één punt nummer laatst in deze vierde klasse, was op
11 maart de voorlaatste tegenstander
van De IJssel 3. Wel met driemaal een
nipte 3½-4½ nederlaag. De kansen
moesten met name van de laagste borden komen. Een halfje aan de eerste
borden zou dan voldoende zijn.
Ook in deze wedstrijd gaven de Waddinxveners het niet cadeau. De eerste
remise werd genoteerd aan bord drie.
Teus wist het aanvallend geweld van
zijn tegenstander te pareren, kwam
een pionnetje voor en zag vervolgens,
de teaminstructies in het achterhoofd,
zijn remiseaanbod aangenomen. De
winstpunten aan de onderste borden
lieten echter op zich wachten. Casper
had kansen, ook een pion in de plus,
maar zag die verdampen toen hij zijn
pluspion offerde voor een doorbraak.
Dat lukte niet, een gedwongen torenruil leidde tot een pionneneindspel met
lopers van ongelijke kleur. Niet te winnen, ook hier remise. Naast hem was
Arie al vroeg in de problemen geraakt
toen hij een paard liet insluiten. Met

5½ - 2½

4½ -3½
0
1
½
½
½
½
½
1

-

1
0
½
½
½
½
½
0

stand na zes ronden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

klasse 4c

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

CSV 2
Spijkenisse 5
3-Torens 3
HZP Schiedam 3
Overschie 3
De IJssel 3
Papendrecht/Albl. 2
WSV 4

12
7
7
7
6
5
3
1

35½
25½
25
21
23
23½
17½
21

x
1½
2
0
2½
.
3½
3

6½
x
1½
4
4½
2½
.
3½

6
6½
x
.
2½
4
½
3½

8
4
.
x
6
3½
2
3½

5½
3½
5½
2
x
5½
3
.

.
5½
4
4½
2½
x
4½
3½

4½
.
7½
6
5
3½
x
4

5
4½
4½
4½
.
4½
4
x
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jeugdteam blijft goed meedoen
in de strijd om de groene hart cup
Weergoden en voorjaarsvakantie stonden een vlot verloop van de strijd om de Groene Hart Cup
in de weg. Uiteindelijk konden er toch nog twee ronden plaatsvinden.
Op vrijdag 1 februari startte het team van De IJssel (Harm Hoogeveen, Neal Twigt, Tobias Lipschart, Martijn van Noort) opnieuw in klasse 2A. Drie wedstrijden beslisten over promotie, handhaving of degradatie. In de strijd om de bovenste plaatsen deed het team niet echt mee. De teams van Klim Op en Krimpen
waren een beetje te sterk. Maar in het gevecht om handhaving in de tweede klasse werd dapper gestreden met en tegen het
team van De Pionier uit Hellevoetsluis. De onderlinge wedstrijd werd een gelijkspel dankzij winstpartijen van Neal en Tobias.
Toch bleef De IJssel hen een bordpuntje voor doordat Tobias een puntje wist te scoren tegen Klim Op 3. Volgende ronde
dus weer in de tweede klasse.
De resultaten in de derde ronde:
1.
2.
3.
4.

klasse 2A
Krimpen a/d IJssel 1
Klim Op 3
De IJssel
De Pionier

1
x
2
0
0

2
2
x
1
0

3
4
3
x
2

4
4
4
2
x

bp
10
9
3
2

mp
5
5
1
1

In de vierde ronde op 22 maart andere tegenstanders maar ongeveer een zelfde spelverloop. Het eerste Messemaker viertal
en DSC uit Delft waren een maatje te groot. Tegen het tweede team van 3-Torens was er echter winst voor Martijn. Neal en
Tobias. Het extra puntje dat Martijn tegen Messemaker in de wacht sleepte was nu dus niet echt nodig voor handhaving in
de tweede klasse. (Stefan/Aad)
De resultaten in de vierde ronde:
1.
2.
3.
4.

klasse 2A
Messemaker 1
DSC 1
De IJssel
3-Torens 2

1
x
1½
1
1

2
2½
x
0
1

3
3
4
x
1

4
3
3
3
x

bp
8½
8½
4
3

mp
6
4
2
0

titelverdediger knock out
Van de vier duels in de kwartfinale
voor de k.o. beker werden er maar drie
gespeeld. Teus Boere was op de
speeldatum verhinderd, maar hij gaf
zijn partij tegen Léon Jacobse zonder
te spelen op.
Titelverdediger Hans Lodeweges en
Ad Multem deden niet voor elkaar
onder. Een behoedzaam gespeelde
partij die uitmondde in een gelijkstaand
eindspel met remise als eindresultaat.
Twee snelschaakpartijtjes moesten
hier de beslissing brengen. In de eerste ging Hans fors in de fout en in de
tweede, die hij moest winnen, deed
een eeuwig schaak wending hem de
das om.
Mick van den Berg had het zwaar te
verduren tegen Wim Mulder. Hij kwam
een pion achter, maar bleef overeind.
Het kostte hem wel veel extra bedenktijd en dat werd hem in de slotminuten
noodlottig.
In het duel tussen Pim te Lintelo en
Aad van den Berg was Pim was na-

tuurlijk favoriet, maar hij kreeg het niet
cadeau. Na een riskante openingskeuze van de clubkampioen had Aad
lang de beste papieren. Een remiseaanbod werd gezien Pim’s snelschaakbekwaamheid door Aad
geweigerd. Na 32 zetten, met nog
maar weinig bedenktijd op de klokken,
stond het als volgt:

33.Lg4? Een fatale misser vanwege
ongegronde angst voor Lf5. Met 33.
Th1 of Teg5 had wit betere voortzettingen. Bijvoorbeeld;
33. Th1 Txh1 34. Lxh1 a6 (of …Lh3
35. Ke3 Lf1 36.Te4 Tf7) 35.bxa6 b5
35.cxb5 Lxb5 36. a7 Ta6 37. Tg5
33.Teg5 Lf5+ 34. Ke3 Ld3 35.Tc1 e6
36.d6 e5
Varianten met voor beiden ongeveer
gelijke kansen, maar of die in die slotminuten op het bord waren gekomen is
twijfelachtig. Nu was het in ieder geval
in enkele zetten uit.
33...Lxg4 34.Txg4 Tc3 35.Teg5 Txc4+
36.Ke5? Kf7 37.Th4 Kg7 38.Thg4
Td4 39.Th4 Td6 40.Thg4 Kf7 (0-1)
In de halve finale op 13 mei speelt Ad
Multem tegen Wim Mulder en Léon Jacobse tegen Pim te Lintelo. (Aad)
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frank visser op weg naar de titel?
Met nog zes speelronden voor de
boeg gaat Frank Visser nog steeds
aan de leiding. Hij heeft een behoorlijke puntenvoorsprong op zijn naaste
concurrenten Léon Jacobse en Pim te
Lintelo maar dat kan door een slecht
resultaat snel wijzigen. Kortom het is
nog lang geen gelopen koers. Geen
van drieën bleef zonder verliespartij in
deze periode. Frank ging onderuit
tegen Léon, Pim moest verlies incasseren tegen Frank en voor Léon was
er een nederlaag tegen Pim en een
hardhandige afstraffing door Wim Mulder (zie partij). Ook Frank werd bijna
het slachtoffer van Wim, maar hij ontsnapte nog met een remise. Pim was
veel afwezig en moet om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap in ieder geval nog drie partijen
spelen. Dertien partijen is het minimum
om in aanmerking te kunnen komen
voor de clubtitel. Naast Wim, die alleen
van Pim verloor, was ook Ad Multem
met geen enkele verliespartij goed op
dreef. Omdat hij de laatste periode niet
van de partij is, is klimmen op de ranglijst voor hem er niet meer bij. Hans
Lodeweges heeft geen titelaspiraties
en was slechts incidenteel aanwezig.
Plaats 7 lijkt redelijk vast in handen
van Gerard van der Wouden. Voor
hem was er in deze periode slechts
een enkele supersnelle overwinning
tegen Mick van den Berg. Tegen de
toppers kon hij niet op. Voor Mick die
eerder een even snelle zege tegen
Rien Duine liet bijschrijven, wel een tegenvaller. Zijn opmars lijkt tot stilstand
gekomen. Leen Boonstra en Rien zitten hem op de hielen. Leen is de laatste ronden goed bezig. Hij verloor
alleen van Wim, klopte Rien en met
voorts nog de volle winst tegen Aad
van den Berg, Arie Macdaniël sr en

Jan Vink deed hij goede zaken. Ook
Aad van der Meer was goed op dreef.
Na zijn nederlagen tegen Ad en Rien
een aantal bevredigende remises en
een mooie winst tegen Arie en Stefan.
Zowel Aad van den Berg als Sjaak in ’t
Veld timmerden met zwaar bevochten
remises, een enkele winstpartij en nederlaag niet echt aan de weg. Arie
moest met vijf nederlagen en slechts
een tweetal remises zijn mooie achtste
positie prijsgeven en bivakkeert nu in
het midden van de ranglijst.
De tweede helft van de ranglijst wordt
aangevoerd door Arie Macdaniël jr
met Stefan Lipschart en Jan Vink in
zijn kielzog. Stefan kreeg met Rien en
Ad enkele forse tegenstanders waar hij
niet tegen op gewassen was. Naast de
nodige remises ook een mooie zege
tegen Arie sr. Ook Arie jr pakte winst
tegen zijn vader en dat betekende wel
een omwenteling van de schaakverhoudingen binnen de familie. Ook hij
heeft echter zijn angstgegners, tegen
zowel Jan Vink als Lotte van der Wouden, dankzij de schoolvakantie eenmaal aanwezig, dolf hij het onderspit.
Vervolgens een zestal, Casper de Pijper, Frans Dubois, Teus Boere, Frank
Penders, Ton van Smirren en Jan van

Op de voorgrond Casper de Pijper tegen
Ton van Smirren en Leen Boonstra tegen
Rien Duine.

den Dorpel, die weinig voor elkaar
onder doen. Zij verdienen hun punten
met name met overwinningen tegen
tegenstanders uit de staartgroep.
Daarnaast pakte zowel Casper als
Frank een vol punt tegen Teus en was
Casper op zijn beurt het haasje tegen
Frank en Jan. Onderlinge zeges waren
er voorts voor Frans tegen Jan en voor
Casper tegen Ton. Van deze groep
was Jan de enige die met nederlagen
tegen Willem Schouten en Bastiaan
Rietveld punten moest inleveren tegen
de staartgroep. De beste score in de
staartgroep is voor Harm Hoogeveen.

Panc Vink (r) na langdurig ziekbed weer
aanwezig. Hier tegen Arie Macdaniël jr.

Dat dankte hij met name aan zijn overwinning tegen Panc Vink die na een
langdurige afwezigheid vanwege
ziekte voor het eerst in deze competitie weer van de partij was. Willem
Schouten zag een paar keer een goed
resultaat de mist in gaan vanwege
tijdsoverschrijding. Een keer werkte hij
er zelf aan mee door met een half uur
minder te beginnen. Voor Bastiaan
Rietveld en Peter Koolmees zijn de
puntjes duur. Toch proefden ook zij het
zoet van de overwinning. Peter won
tweemaal het onderlinge treffen en
Bastiaan was Willem en Jan van den
Dorpel een keer de baas.

paastoernooi moerkapelle prooi voor jan evengroen
Voor de 18e maal organiseerde schaakverniging Moerkapelle op zaterdag 30 maart hun traditionele paastoernooi. In totaal 42 deelnemers hadden zich gemeld. Van hen speelden er 23 in groep A (>1650) en 19 in groep B.
Zeven ronden rapid beslisten over wie er in beide groepen met de prijzen naar huis mochten.
In groep A ging de hoofdprijs naar oud clubkampioen Jan Evengroen met 6 uit 7. Wim Mulder, de enige IJsselspeler onder de deelnemers, eindigde met 4 uit 7 op de tiende plaats. De eerste plaats in groep B was voor
Moerkapellenaar Kevin Bakker.
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Stand na de 24e ronde:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
24
25
27
28

Frank Visser (FV)
Léon Jacobse (LJ)
Pim te Lintelo (PL)
Wim Mulder (WM)
Ad Multem (AM)
Hans Lodeweges (HL)
Gerard vd Wouden (GW)
Mick vd Berg (MB)
Leen Boonstra (LB)
Rien Duine (RD)
Aad vd Meer (AvM)
Aad vd Berg (AB)
Sjaak in 't Veld (SV)
Arie Macdaniël (AMC)
Arie Macdaniël jr (AMCj)
Stefan Lipschart (SL)
Jan Vink (JV)
Casper de Pijper (CP)
Frans Dubois (FD)
Lotte vd Wouden (LW)
Teus Boere (TB)
Frank Penders (FP)
Ton van Smirren (TS)
Jan vd Dorpel (JD)
Panc Vink (PV)
Harm Hoogeveen (HH)
Willem Schouten (WS)
Peter Koolmees (PK)
Bastiaan Rietveld (BR)

gr

resultaten ronde 15 t/m 23

gt

A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
B
B
B
C
C
D
C
C
C
C
C
D
D
C
D
D
D
D

LJ 0, RD ½, WM ½, LJ ½, PL 1, GW 1
FV 1, GW 1, AM ½, FV ½, WM 0, PL 0
WM 1, FV 0, LJ 1
MB ½, FV ½, PL 0, LJ 1, LB 1, AM ½, GW 1
AvM 1, LJ ½, SL 1, WM ½
GW ½, RD 1
LJ 0, HL ½, MB 1, FV 0, LB ½, WM 0
WM ½, RD 1, GW 0, SV 1
JV 1, AB 1, SV ½, AMC 1, WM 0, GW ½, RD 1
AvM 1, FV ½, MB 0, SV ½, SL 1, HL 0, LB 0
AM 0, RD 0, SV ½, SL ½, FP 1, AMC 1, AB ½, SL 1
LB 0, AMC ½, JV 1, AvM ½
AMC 1, AvM ½, LB ½, RD ½, MB 0
SV 0, SL 0, AB ½, LB 0, AvM 0, AMCj 0, JV ½
SL ½, TS 1, LW 0, JV 0, AMC 1, PV 1
AMCjr ½, FP ½, AMC 1, AvM ½, AM 0, RD 0, FD½, AvM 0
CP 1, LB 0, TS ½, AMCj 1, AB 0, FD ½, AMC ½
JV 0, TB 1, PK 1, FP 0, HH 1, JD 0, WS 1, TS 1
TS ½, JV ½, SL ½, JD 1
AMCj 1
FP 0, CP 0, JD ½, BR 1, PK 1
TB 1, SL ½, JD ½, CP 1, AvM 0
PK 1, AMCj 0, JV ½, FD ½, PK 1, CP 0
BR 0, HH 1, FP ½, TB ½, WS 0, CP 1, BR 1, FD 0
HH 0, AMCjr 0
JD 0, BR 1, PK ½, CP 0, PV 1
BR 0, JD 1, PK 1, CP 0
BR 1, CP 0, HH ½, WS 0, TB 0, TS 0, BR 1
JD 1, PK 0, HH 0, WS 1, TB 0, JD 0, PK 0

avc

na

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

2x
2x
2x

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

1921
1873
1885
1801
1823
1787
1685
1678
1627
1634
1584
1550
1575
1522
1515
1496
1503
1407
1418
1563
1345
1397
1362
1329
1427
1292
1126
1068
997

90
84
86
76
79
75
65
65
60
61
57
54
56
52
52
51
51
45
46
55
41
44
42
40
46
38
31
28
26

1339
1271
1256
1132
1116
1050
962
922
900
895
859
828
816
795
756
746
713
657
654
617
611
609
593
592
513
489
416
388
371

2x
2x
3x
3x
2x
2x
1x
4x
2x
2x
1x
1x

2x*

1*
2x
2x
2x

1x
1x
2x 1x
1x
1x
1x

4x*
8x
1x
3x
2x

4x
5x
1x
1x

1x
1x

gt=geen tegenstander, avc=afwezig voor club, na=niet aanwezig, * = inclusief manual bye ko beker
Winnaars van de tweede periodetitel (ronde 8 t/m 15): Leon Jacobse (A), Ad Multem (B), Aad vd Meer (C), Teus Boere (D) en van de
derde periodetitel (ronde 16 t/m 23): Frank Visser (A) Ad Multem (B), Aad vd Meer (C) en Jan van den Dorpel (D).

bliksemzege wim mulder
Her en der gingen de favorieten voor de clubtitel flink in de fout. Hieronder een
bliksemzege van Wim Mulder tegen Léon Jacobse. Léon mist op tiende en dertiende zet goede kansen en wordt vervolgens door Wim hardhandig van het bord
gemept. De partij ging als volgt:
Léon Jacobse - Wim Mulder
HH De IJssel, 20.03.2013
1.e4 c5 2.f4 d6 3.Lc4 Pc6 4.Pf3 Pf6
5.Pc3 g6 6.0–0 Lg7 7.d3 0–0 8.a3 a6
9.De1 e5

10.f5? Na 10.fxe5 dxe5 11.Dh4 is wit
zowel na 11…b5, Dd6 of Ph5 in het
voordeel. 10...gxf5 11.exf5 d5 12.La2
Lxf5 13.Pxe5? Na Lg5 zijn de beste
kansen nog steeds voor wit, dat wordt
nu anders. 13...Pd4

14.Df2?? Wit mist de dreigende vork
op g4, aangewezen was 14.Dd1.
14...Te8 15.Lf4 Verliest vrijwel geforceerd, maar ook na het betere 15.g4
ziet het er donker uit voor wit. 15…
.Txe5! 16.Lxe5 Pg4 17.Dd2 Lxe5
18.h3 Dh4 19.De1 Ook 19.Lxd5 had
het schip niet kunnen redden.
19...Lh2+ 20.Kh1 Lg3 21.Dd2 Pf2+
22.Kg1 Lh2+ 23.Kxh2 Pf3+ 24.gxf3
Dxh3+ 25.Kg1 Dg3# (0-1)
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jubileumfeestavond op 21 september
Het hoogtepunt van de
komende viering van
het 50-jarig jubileum
gaat een jubileumfeest
worden dat op 21 september zal worden georganiseerd. Dan zal er
’s avonds in De Zespunt een feestelijk programma zijn waarop
naast onze leden ook
partners, oud-leden, en
‘vrienden’ van De IJssel
welkom zijn. In een
feestelijk en quiz-achtig
programma zal er ruim
aandacht zijn voor de
afgelopen 50 jaar.
De afgelopen maanden
heeft de jubileumcommissie niet stil gezeten
en inmiddels is er een
concept feestprogramma voor het komende jubileumjaar. Hieronder het totale
programma zoals we dat nu voor
ons zien:
1. Feestelijke bijeenkomst bij de
voorzitter
In juni wordt ook onze voorzitter
50 jaar en hij nodigt de leden
van de schaakvereniging uit om
bij hem thuis die verjaardag en
de komende verjaardag van De
IJssel te vieren met een gezellig samenzijn, een drankje en
een hapje.
2. Fotomoment bij opening
jubileumjaar
We denken erover om op de
eerste verenigingsavond van
het jaar het jubileumjaar aandacht te schenken aan de opening van het jubileumjaar met
een speciaal fotomoment: een
jubileumfoto van alle huidige
leden en jeugdleden van De
IJssel.
3. Speciale stand op de braderie
Jaarlijks staan we als vereniging op de braderie, maar dit
jaar willen we er breed uitpakken. E.e.a. moet nog verder
worden uitgewerkt maar gedacht wordt om de kramen

extra feestelijk te maken en er
als aandachtstrekker een straatschaakspel neer te zetten.
4. Jubileumfeestavond op
21 september
De jubileumfeestavond op 21
september moet het hoogtepunt worden van de jubileumviering worden. Voor leden,
partners, oud-leden en ‘vrienden’ van De IJssel is er dan
een feestelijke avond waarop er
ruim aandacht zal zijn voor de
gebeurtenissen in de afgelopen
50 jaar op allerlei terrein maar
natuurlijk ook vooral het schaken en onze vereniging betreffende.
5. Jubileumsimultaan voor de
jeugd op 23 september
De jubileumviering voor de
jeugd is op maandag 23 september gepland. We willen dan
iets vroeger beginnen bijvoorbeeld 18.30 uur in plaats van
19.00 uur. Ook ouders zijn dan
welkom en we organiseren dan
een simultaan die wordt gegeven door een oud-jeugdlid. Natuurlijk is ook hier ruimte voor
een feestelijke tintje in het programma met een drankje en
een hapje.
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6. Jubileumwedstrijd
tussen jeugd en seniorleden
Vanaf september
willen we een jubileumpartij gaan spelen tussen de jeugd
en een aantal senioren. We beginnen
dan het maandagavonduurtje van de
jeugd elke week met
een zet van de senioren, waarna de
jeugdspelers een zet
moeten bedenken.
Dezelfde avond
geven de senioren
weer een zet af voor
de jeugdsessie van
de week erop. Qua
senioren denken we
aan een aantal
schakers uit de
onderste regionen van de ranglijst.
7. Zilveren Dametoernooi in een
gouden jasje
Het Zilveren Dame toernooi dat
in het jubileumseizoen zal worden gespeeld willen we een
speciaal ‘gouden tintje’ geven.
Ook dit moet nog verder worden uitgewerkt maar we denken aan speciale beprijzing en
het uitnodigen van ex-deelnemers en vrienden van De
IJssel.
8. Jubileumblad en (jubileum)logo
Natuurlijk zal er bij dit jubileum
weer een jubileumblad verschijnen. Gemikt wordt op een extra
mooie uitgave die we zo budgetneutraal willen proberen te
produceren via advertenties.
Ook wordt er gezocht naar een
speciaal (jubileum) logo voor
onze vereniging.
Zoals blijkt is er een grote verscheidenheid aan activiteiten.
Maar mocht er iemand zijn die nog
een ander leuk idee heeft, neem
dan even contact op met één van
de leden van de jubileumcommissie. (Mick)
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wie komt er naast tobias en neal op het jeugdpodium?
Met nogmaals zes overwinningen op rij
het er donker uit, maar tegenstanders
is de kampioenstitel bij de jeugd voor
die niet tot de top zeven behoren zijn
Tobias nog slechts een kwestie van
veelal goed voor een overwinning.
tijd. Ook de tweede plaats lijkt vast in
De opmars van Joppe is inmiddels een
handen van Neal. Behalve twee verhalt toegeroepen. De top acht lijkt op
liespartijen tegen Tobias ook voor hem
dit moment te sterk. Alleen tegen de
vijf uit vijf in de overige partijen. In de
broers Revet en Jeroen werden er
resterende speelronden gaat het voor
punten gescoord. Meer dan een achtde overigen nog om de derde podiumste plaats lijkt er ook voor Mohammed
plaats. Silvan, Martijn, Jent, Sjoerd en
niet in te zitten.
Olivier lijken hiervoor de belangrijkste
Een middengroep met Jeroen, Bink,
kandidaten. Met overwinningen tegen
Rijk, Pascal, Max en Ramon geven elJent, Sjoerd en Silvan had Martijn het
kaar weinig toe. Bink timmerde met 5
beste onderlinge resultaat. Wel een
uit 7 waaronder winstpartijen tegen
nul tegen Olivier en een dure verrasPascal en Max, aardig aan de weg. Jesende nederlaag tegen Max. Minder
roen trof drie tegenstanders uit de top
goede resultaten voor Silvan in deze
acht, die waren alle drie te sterk.
periode. Hij won wel van Olivier, maar
Tegen de wat lager ingeschaalde Milan
verloor behalve van Martijn ook van
lukte het wel. Dankzij zijn mooie zege
Sjoerd en tegen Jent werd het winst en
tegen Martijn heeft Max nu aansluiting
verlies. Olivier en Jent zijn ook kansbij deze middengroep.
hebbers voor plaats drie, maar dan
Na Ramon een grote staartgroep aanmoet er wel gewonnen worden van de
gevoerd door Joram en Milan. Met 5
concurrenten. De winst van Olivier
uit 6 deed Joram goede zaken. Daarbij
tegen Martijn was een mooie opsteker.
wel drie overwinningen tegen Nadir die
Sjoerd is er weinig en dus wat hem behij duidelijk de baas was. Nu maar kijtreft is het afwachten. Hij is zeker niet
ken of het ook tegen sterkere tegenkansloos. De tegenstanders zijn bestanders lukt. Milan moest het
langrijk in de laatste ronden. Tref je
tweemaal opnemen tegen zowel Bink
een van de twee koplopers dan ziet
als Jeroen, beiden nog een maatje te
De stand in de jeugdcompetitie na 23 speelronden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tobias Lipschart (TL)
Neal Twigt (NT)
Sjoerd Steenbergen (SS)
Silvan de Berg (SB)
Martijn van Noort (MN)
Jent Immelman (JI)
Olivier Lipschart (OL)
Mohammed Karroumi (MK)
Bink Revet (BR)
Joppe in 't Veld (JV)
Rijk Revet (RR)
Jeroen Pons (JP)
Pascal Admiraal (PA)
Ramon van EK (RE)
Max van Vuuren (MV)
Milan van EK (ME)
Joram Dul (JD)
Jelt Jongsma (JJ)
Nadir Essakali (NE)
Nasim Essakali (NaE)
Storm Groenewegen (SG)
Annouar Karroumi (AK)
Tarik Karroumi (TK)
Luna Twigt (LT)

Cat

Resultaten ronde 16 t/m 23

F
D
F
D
E
D
H
D
F
F
E
D
F
C
D
E
G
F
D
E
H
H
H
H

NT 1, JI 1, MK 1, OL 1, NT 1, MN 1
TL 0, MN 1, SB 1, JV 1, JI 1, TL 0, OL 1
SB 1, MN 0, JV 1
MN 0, OL 1, NT 0, JI 0, SS 0, JV 1, JI 1, BR ½
SB 1, NT 0, SS 1, OL 0, JI 1, MV 0, TL 0
JV 1, TL 0, SB 1, NT 0, MN 0, SB 0
JP 1, SB 0, MN 1, TL 0, BR 1, NT 0
JV 1, TL 0, JP 1
ME 1, ME 1, MV 1, PA 1, OL 0, JV ½, SB ½
JI 0, JP 1, MK 0, NT 0, RR 1, SB 0, BR ½, SS 0
PA 0, JP 1, JV 0, RE ½, JP ½
OL 0, JV 0, RR 0, ME 1, MK 0, ME 1, PA 1, RR ½
RR 1, NaE 1, BR 0, JP 0, MV 1
AK 1, MV 1, MV 0, RR ½, JD 1
NaE 1, BR 0, RE 0, RE 1, MN 1, PA 0
BR 0, BR 0, SG 1, JP 0, JD 0, JP 0, NaE 1, NE 1
NE 1, LT 1, ME 1, NE 1, NE 1, RE 0
AK 1, TK 1, AK 1, NaE 1
JD 0, JD 0, JD 0, RE 0
LT 1, MV 0, PA 0, LT 1, ME 0, JJ 0
TK 1, LT 1, ME 0, AK 0
RE 0, JJ 0, SG 1, LT ½, JJ 0, LT ½
SG 0, LT ½, JJ 0, LT 0
NaE 0, SG 0, TK ½, JD 0, AK ½, NaE 0, AK ½, TK 1

groot. Jelt was er maar vier keer, wel
viermaal winst tegen de beginners
Anouar, Nasim en Tarik. Voor de overigen zijn de winstpunten duur. Nadir
trof het niet met de sterkere Joram en
bij Nasim bleef het bij winstpartijen
tegen Luna nummer laatst op de ranglijst. Voor het kwartet op de onderste
plaatsen zijn het alleen de onderlinge
wedstrijden die punten opleveren.
Storm, die inmiddels geen lid mee is,
was Tarik en Luna een keer de baas
en Anouar won een keer van Storm.
Voor Luna vooral remises, tegen Tarik
en tweemaal tegen Anouar, maar daarnaast won zij ook een keer van Tarik,
haar eerste winstpartij.

gt

23

na
2x
1x
5x
1x
2x
2x
5x
1x
3x

1x
1x

3x
2x
1x
2x
4x
4x
2x

1x
2x
4x

score
548,5
393,3
296,3
293,3
286,0
269,0
268,7
254,3
245,8
231,0
218,5
208,0
198,5
176,2
174,0
142,7
136,5
125,3
97,0
91,5
90,7
73,5
62,3
37,5
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Op het programma bij de jeugd staat dit seizoen ook een snelschaakcompetitie. In groepen van maximaal zes deelnemers
spelen allen eenmaal tegen elkaar. De indeling vindt plaats op basis van de ranglijst na de voorgaande ronde. De resultaten
van de tweede wedstrijd:
A. Neal 4, Tobias 4, Martijn 2, Silvan 2, Jent 2, Pascal 1.
B. Ramon 4, Bink 3, Sjoerd 3, Joppe 2, Mohammed 2, Jeroen 1.
C. Rijk 4½, Max 3, Olivier 3, Jelt, 2, Milan 1½, Nadir 1.
D. Nasim 3, Luna 2, Tarik 1, Anouar 0.
De ranglijst van de snelschaakcompetitie na twee wedstrijden:
Deelnemers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ronde ronde
1
2

Neal Twigt
Tobias Lipschart
Ramon van Ek
Martijn van Noort
Bink Revet
Silvan de Berg
Jent Immelman
Sjoerd Steenbergen
Rijk Revet
Pascal Admiraal
Joppe in 't Veld
Jeroen Pons
Max van Vuuren
Mohammed Karroumi
Olivier Lipschart
Nadir Essacali
Jelt Jongsma
Nassim Essacali
Milan van Ek
Tarik Karroumi
Luna Twigt
Joram Dul
Anouar Karroumi

31
29
25
25
25
25
25
19
15
21
23
23
19
13
13
23
15
10
15
17
10
17
15

29
29
27
21
23
21
21
23
27
17
19
15
21
19
21
13
17
23
15
15
19
10
11

start
pntn

totaal

7
7
3
7
5
5
5
7
5
7
3
5
3
7
5
1
3
1
3
1
1
3
1

67
65
55
53
53
51
51
49
47
45
45
43
43
39
39
37
35
34
33
33
30
30
27

Schaaktraining door v.l.n.r. Hans Lodeweges, Wim Mulder en Arie MacDaniël jr.

dramatisch seizoen voor de ijssel 1
Bij aanvang van de RSB-competitie
van dit seizoen werd het eerste team
ingeschat als een van de kanshebbers
voor de eerste plaatsen. Vanaf het
begin echter ging het de mannen van
De IJssel 1 niet voor de wind. Cruciale
blunders, vaak in de slotfase vanwege
tijdnoodproblemen, leidden tot onnodig
puntverlies. Met als negatief hoogtepunt het degradatieduel tegen Barendrecht. Hieronder het ach en vooral
wee van de laatste drie wedstrijden.

overtuigende zege tegen
zwijndrecht
Zwijndrecht 1 de tegenstander van De
IJssel 1 had in deze competitie tot dusver knap gepresteerd. Ondanks de gemiddelde laagste teamrating in deze
klasse had het team al driemaal gewonnen waaronder een mooie zege
tegen het tweede van Krimpen a/d IJssel. Hun doel, het behoud van de positie in de 1e klasse, hadden zij al
binnen.

24

In de wedstrijd tegen De IJssel op
11 februari misten zij hun vierde bordspeler en om die reden dus een invaller van het tweede team aan het
laatste bord. Die had tegen Gerard
geen prettige avond. Zijn dame werd
ingesloten en de enige nog speelbare
oplossing, dame voor toren en loper,
zag hij over het hoofd. Nu redde hij zijn
dame, maar verspeelde twee lichte
stukken. Na 24 zetten was het over, 10. Die voorsprong werd verdubbeld
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door Ad. Hij kon al snel afwikkelen
naar een toreneindspel met een pluspion, een kolfje naar zijn hand. Ook
nu weer werd het trefzeker binnengehaald. Bij Léon zorgde een aangenomen koningsgambiet voor de nodige
verwikkelingen. Léon schiep zich
fraaie aanvalskansen en na het binnendringen van een toren in de verzwakte koningsstelling gingen de
alarmbellen af. Toen de tegenstander
vervolgens een toren cadeau deed
was er ook hier winst voor De IJssel,
3-0. Justin deed niet onder voor zijn
broer, maar hier ging het rustiger. Hij
begon met het cadeau doen van een
gambietpion. De stukken werden vervolgens op de goed plaatsen gestald
en via een met torens bezette open
f-lijn werd de aanval met succes ingezet en dat betekende 4-0. Aan bord
vier werd vervolgens in het ‘Franken’
duel de eerste remise genoteerd. Een
gelijk opgaande strijd waarin de Frank
van De IJssel dreigend onheil van bin-

nenvallende torens op de koningsvleugel wist te pareren, waarna tot een
puntendeling werd besloten. Ook aan
de twee eerste borden was er geen
vuiltje aan de lucht. Pim had hier een
sterk loperpaar met een mooie combinatie ingewisseld voor een kwaliteit en
twee pionnen. Met materiaalwinst voor
Pim binnen bereik, wist zijn tegenstander via een eeuwig schaak manoeuvre
erger te voorkomen. Onder druk van
de inmiddels sterk geslonken bedenktijd verspeelde Pim vervolgens door
een blunder zijn dame tegen een
toren. Met twee torens tegen dame
plus toren leek het einde verhaal. Een
matdreiging strooide echter roet in het
eten en bij het voorkomen van mat
ging ook zijn tegenstander in de fout.
Bij hem ging er een toren af en erger
nog hij moest ook zijn dame tegen
Pim’s torens ruilen. Het resterende
pionneneindspel bood echter geen
kansen meer, ergo winst voor Pim en
5½-½. Hans, die in vorige wedstrijden

meermalen kansrijke stellingen in tijdnood de mist in zag gaan, was ditmaal
goed bij de tijd. Met het verkregen pionneneindspel met een pluspion en
elk een loper van gelijke kleur was hij
in zijn element. Hij gaf zijn pluspion op
en forceerde met zijn overige pionnen
een niet meer te stoppen doorbraak,
6½-½ . Meer punten kwamen er niet
bij voor De IJssel. Frank (vdP) zag in
de beginfase materiaalwinst op het
nippertje mislukken. Zijn tegenstander
vond de juiste tegenzetten en kon vervolgens zelf een pion buitmaken. Wel
een dubbelpion en daardoor leek remise lang binnen bereik. Ergens ging
het echter toch mis en toen de pion
een dame werd was het snel over.
Eindstand 6½-1½.
‘Als je naar de ratings kijkt staat De
IJssel (te) laag in de competitie en wij
(te) hoog. En dat hebben we gemerkt, ‘
was het commentaar op de website
van Zwijndrecht na afloop. (Aad)

1846 - Zwijndrecht
1925 - Martijn Vos
1925 - Roland v. Keeken
1911 - Kees van 't Hoff
1877 - Frank Stoute
1782 - Coen Dortmund
1858 - Robert Goedegebuur
1761 - Jaap Euser
1727 - Teus Slotboom
maar gezien de stellingen betekende
afgetroefd door wsv
dat niet al te veel. De uitslagen die binMet winst tegen WSV 1 zou het benenkwamen waren in eerste instantie
houd van de positie in de eerste klas
dan ook remises. Frank (vdP) had “eizeker zijn. Verwacht werd dat WSV op
genlijk maar een saaie partij” gespeeld
14 maart op volle oorlogssterkte en
en Pim had zich na een weggegeven
wellicht met een verrassende opstelpion aardig teruggevochten,1½-1½
ling zou aantreden. De teamleiding bedus. Maar toen begon het tij te keren.
sloot ook de opstelling van De IJssel
Mick leek een stuk te kunnen winnen,
wat te wijzigen. Uiteindelijk trof daarmaar na aanvallende zetten van zijn
door niemand de verwachte tegentegenstander stortte de hele stelling in
stander. Bij WSV inderdaad de
elkaar. Ad had in eerste instantie een
sterkste teamsamenstelling dus met
pion voorsprong, maar kreeg daar wel
Barthold Jansen die dit seizoen nog
een hele batterij stukken op zijn komaar eenmaal meespeelde.
ningsstelling voor terug. In combinatie
De wedstrijd startte met een ½-½
met een stevige tijdsdruk werd hem dit
stand, het resultaat van een vooruitgefataal. Inmiddels was de stand dus
speelde wedstrijd van Justin die op de
3½-1½ en aangezien we met een gespeelavond verhinderd was. Voor de
lijkspel niets op zouden schieten, was
andere wedstrijden, was het lang
de opdracht voor de laatsten dan ook
moeilijk in te schatten wat de avond
om te winnen. Frank (V) zag echter
zou brengen. Hier en daar was al dan
geen winstplan en pakte toen toch
niet met opzet een pionnetje gegeven,

1701
6½ -1½
1870
1 - 0
1918
1 - 0
1708
1 - 0
1787
½ - ½
1659
1 - 0
1559
0 - 1
1629
1 - 0
1477
1 - 0
maar de remise die hij aangeboden
kreeg. Bij Léon waren na flink ruilen de
meeste dreigingen afgezwakt, maar
door met een ver doorgeschoven pionnetje een toren af te snijden kon hij
toch nog de winst binnenhalen. Met
een achterstand van 4-3 lag de beslissing dus bij Hans. Lang speelde hij
met een pion minder, maar met een
geïsoleerde trippelpion op het midden
van het bord, waren er aanvalsmogelijkheden genoeg. Toen hij de pion ging
slaan, bleek het door een penning met
de loper wel opeens een kwaliteit te
kosten, en toen konden de stukken
snel in de doos. Met een 5-3 nederlaag was De IJssel 1 dus nog niet veilig, maar in de laatste ronde wachtte
mede degradatiekandidaat Barendrecht en een gelijkspel zou dan al voldoende zijn. (Léon/Aad)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank Visser
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Gerard vd Wouden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WSV 1
Wim Hennink
Barthold Jansen
Ronald Dannis
Hans van Woudenberg
Eduard Philipse
Peter de Louw
Teun vd Linden
Wim Mulder

1843
1883
1972
1858
1872
1783
1779
1750
1846

-

De IJssel 1
Pim te Lintelo
Frank Visser
Justin Jacobse
Frank vd Pavoordt
Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Mick vd Berg
Ad Multem

25

1848
1925
1877
1911
1858
1782
1925
1743
1761

5
½
½
½
½
0
1
1
1

-

3
½
½
½
½
1
0
0
0
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degradatie na dramatische
slotfase tegen barendrecht
Een gelijkspel in de slotwedstrijd tegen
Barendrecht op 15april was dus voldoende om de positie in de eerste
klasse te behouden. Dat zou moeten
kunnen want gezien de ratings had De
IJssel in dit opzicht de beste papieren.
Bovendien startte het team met een 10 voorsprong die Frank Visser een
week eerder in Barendrecht al had binnengehaald.
Al snel na aanvang bleek dat de Barendrechters niet naar Moordrecht
waren gekomen om afgeslacht te worden. Er werd prima partij gegeven en
voordeeltjes aan de kant van De IJssel
waren er nauwelijks, wel bij de tegenstanders. Aan het laatste bord kwam
Mick al snel in moeilijkheden en aan
het eerste bord investeerde Hans
zeeën van tijd in de opening. Geen
goed teken voor insiders bij De IJssel.
Langzamerhand kwamen er echter
ook plusjes bij De IJssel. Ad had al
snel afgewikkeld naar een toreneindspel vrijwel identiek als in zijn partij
tegen Zwijndrecht. Net als toen veroverde hij ook hier met een slimme
actie een pion en kon toen met een
pluspion het eindspel in. Léon had inmiddels een prima tegenweer gevonden tegen het opgerukte centrum van
zijn tegenstander met aanvallende acties op de koningsvleugel wat noopte
tot een lange rochade. Dat bleek niet
succesvol, want via een prachtig torenoffer op de damevleugel kwam zijn tegenstander in een matnet en werd het
2-0 voor De IJssel. Ook Ad haalde de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 1
Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Frank Visser
Mick vd Berg

nijnige koningsaanval. Met ook nog
eens veel achterstand in bedenktijd.
Aan verlies viel niet meer te ontkomen,
3-2. Bij het ijzer met handen breken
ging het vervolgens eveneens mis bij
Justin. Na nog een mislukte poging tot
remise door eeuwig schaak viel ook
hier het doek en stond het 3-3.
Twee partijen en circa tien minuten
speeltijd moesten vervolgens de beslissing brengen. Dat leek er gunstig
uit te zien voor De IJssel. Pim had zijn
tegenstander, bezig aan zijn laatste
minuut, knap in de tang. Met herhaling
van zetten probeerde die het partijleven te rekken. Pim vond echter toch
een winstweg. Met een dreigend mat
dacht hij zonder probleem een toren te
kunnen laten slaan maar vergat dat hij
daarbij zelf niet alleen schaak maar
ook mat werd gezet! Met nog 11 seconden tegen circa 3 minuten voor
Pim op de klok hield Robbert Meijer de
Barendrechtse hoop levend. Ook op
het laatste bord een heftig tijdnoodduel. Twee verbonden oprukkende
randpionnen hadden Frank hier de nodige hoofdbrekens gekost. Dat gevaar
wist hij af te wenden, maar in het resterende toreneindspel met elk een pion
lukte het hem niet torenruil te verhinderen en winst door tijdsoverschrijding
te forceren. Uiteindelijk bleven beide
koningen als enige overlevenden op
het bord over. Zijn remise bracht de
eindstand op 3½-4½. Terechte
vreugde bij de Barendrechters over dit
voor hen ‘Mirakel in Moordrecht’. (Aad)

Met de rug tegen de muur......

vis op het droge. Zijn vrijpion aan de
rand van het bord bleek in combinatie
met zetdwang een te geducht wapen.
Nog maar een punt moest er vervolgens worden verdiend in de resterende vijf partijen. Pim en Frank (vdP)
leken hiervoor de beste troeven in
handen te hebben. Met oprukkende pionnen zette Pim de stelling van zijn tegenstander onder druk. Dat
resulteerde in kwaliteitswinst maar dat
laatste was niet een echte plus voor
zijn stelling. Niettemin goede kansen.
Die kansen leken bij Frank minder
sterk, maar ook hij stond prima. Bij
Justin lukte het minder goed. Hij
slaagde er niet in goede aanvalskansen te creëren. Ook een pionoffer
mocht niet baten. Zijn tegenstander
was alert en schiep zich gevaarlijke tegenkansen. De eerste die sneuvelde
bij De IJssel was Hans. Het denkwerk
had uiteindelijk wel geleid tot een
goede verdediging, maar de tijd voor
een goede afronding ontbrak, zoals zo
vaak in deze competitie, 3-1. Aan het
laatste bord ging het evenmin goed.
Een foutje kostte niet alleen een pion,
maar leidde ook nog eens tot een ve1848
1925
1925
1911
1782
1858
1761
1877
1743

-

Barendrecht 1
Feike Liefrink
Robbert Meijer
Tjerk Peter de Bruijn
Bert Drolenga
Robert Dortmond
Rien van Wilgenburg
John Baker
Jean-Peter v. Sprang

1770
2087
1802
1860
1770
1700
1716
1591
1634

3½
0
0
0
1
½
1
1
0

-4½
- 1
- 1
- 1
- 0
- ½
- 0
- 0
- 1

Stand:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 1B

wd

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

Fianchetto 1
Erasmus 3
Zwijndrecht
WSV 1
Krimpen a/d IJssel 2
Barendrecht 1
De IJssel 1
IJsselmonde 1

6
6
6
6
6
7
7
6

11
8
8
7
6
6
4
0

29½
28
23
22½
25
26
25
18

x
.
2½
2½
4
2½
3½
3½

.
x
5
1½
5½
2½
3
2½

5½
3
x
.
3½
2½
6½
3½

5½
6½
.
x
4
3
3
3

4
2½
4½
4
x
5
3
.

5½
5½
5
4½
3
x
3½
3

4½
5
1½
5
5
4½
x
2½

4½
5½
4½
5
.
5
5½
x
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uit de media
In diverse schaakrubrieken (Telegraaf,
HDCmedia) op de website van het Max
Euwe Centrum en op Schaaksite.nl was er
aandacht voor de wisseling van de Euwe
ring. Huidige bezitter Sosonko droeg die op
19 december over aan Cor van Wijgerden.
De Euwe ring een gouden symbolisch kleinood, werd in 1976 voor het eerst uitgereikt
door de Nederlandse Gasunie aan Max
Euwe voor zijn verdiensten voor het Nederlandse schaakleven. De drager is verplicht
de ring na vijf jaar door te geven aan iemand die als een waardig opvolger wordt
beschouwd. De ring dragers na Euwe:
Hans Bouwmeester (1983), Jan Timman
(1991), Hans Böhm (1996), Hans Ree
(2001) en Genna Sosonko (2007).
De 62-jarige Van Wijgerden geldt met de
vroeg overleden Rob Brunia als de grootste
jeugdtrainer in de Nederlandse schaakgeschiedenis. Vanaf 1982 was Van Wijgerden
tien jaar bondscoach voor de jeugd, de
vrouwen en de subtop. Samen met Brunia
werkte hij van 1985 tot 1991 aan de Stappenmethode, een lesmethode voor vooral
kinderen, maar ook voor hun trainers. Die
methode wordt sindsdien op vrijwel alle
schaakclubs in Nederland gebruikt en is
ook vertaald in het Duits, Engels, Frans en
Turks.
Ex clubgenoot Henk-Jan Evengroen boekte
in de KNSB bekerwedstrijd op 1 februari
voor zijn huidige club Messemaker 1847
tegen En Passant uit Spakenburg een fraai
succes met een winstpartij tegen niemand
minder dan schaakcoryfee Hans Böhm.
Ook zijn teamgenoten vader Jan, Erik Hennink en Peter Ypma wonnen. Een mooi succes voor het Goudse bekerteam tegen een
tegenstander met een ratingsurplus van
ruim 150 punten.
Dankzij het TataSteel toernooi in Wijk aan
Zee weer wat publiciteit voor de schaaksport in de media. Hans Klippus is de vaste
reporter voor het AD. ‘King Loek, ongewenst in de VS’ luidde de kop boven een
artikel op 12/1. Loek van Wely (‘Schaker,
maar pokeren lijkt hem ook wel wat’) werd
bij aankomst in de VS gearresteerd omdat
hij geen werkvisum had aangevraagd en is
nu persona non grata is in de VS. Op 14/1:
“Keurige schakers, alleen die paardenstaart
wijkt af’ over het ontbreken van rebellerende grootmeesters. Een hoog ideale
schoonzoon-gehalte, volgens Klippus. De
man met de paardenstaart is de Zweed
Grandelius die daar niet bij hoort. De keurig
in het pak gestoken Carlsen zeker wel.
Toernooidirecteur Jeroen van den Berg laat
weten dat ‘schaken nu hard werken is en
dan moet je wel braaf zijn’. Niet meer doorzakken aan de bar dus. Ook de wereldkampioen komt aan de beurt. ‘Anand vindt in
Wijk aan Zee jas en vorm terug’ meldt Klippus op 22/1. Hij is dan goed geklasseerd en
doet weer mee om de podiumplaatsen.
Hoewel het vergeten waar je je jas hebt op-

gehangen niet echt van goed geheugenwerk getuigt. Op 28/1 dan ook speciale
aandacht voor winnaar Carlsen. Die is niet
al te bescheiden, ‘Messi is de beste, en ik
ook’, aldus een uitspraak van de schakende
voetbal fan. Ook voor de deelnemende Nederlandse kampioen is de nodige aandacht.
‘Alle ogen gericht op Giri’ kopt De Telegraaf
bij het artikel van Hans Böhm over de opening van de 75e editie van het toernooi. In
het NRC veel eer van Hans Ree voor de
winnaar: ‘Magnus de onstuitbare’ en Magnus Carlsen, de nieuwe Lasker’.
Ter gelegenheid van het 75e Tata Steel
toernooi werd een speciale toernooikrant
uitgegeven. Naast programma en toernooigeschiedenis daarin ook veel bijdragen van
betrokkenen.
Zo betoogt arbiter/wedstrijdleider Guus
Horms dat de in de voetbalwereld gebruikte
term ‘schaakvoetbal’ gebaseerd is op één
van de grootste misvattingen. Het wordt gebruikt voor vervelende voetbalwedstrijden
met saai geschuif op het middenveld. Een
schaakpartij is meestal juist buitengewoon
interessant of spectaculair, vindt hij.
Volgens Gert Ligterink, schaakjournalist en
commentator ter plaatse, is dopinggebruik
in de schaakwereld niet aan de orde. Er is
tijdens het toernooi ook geen doping controle. Die is er alleen bij FIDE evenementen, omdat men hoopt dat schaken ooit nog
een Olympische sport wordt. Pepmiddelen
kunnen bij schakers ook een tegengesteld
effect hebben, aldus een anekdote uit een
ver verleden. Tijdens het wk in 1948 nam
Euwe, vanwege vermoeidheid en slechte
resultaten, een door vrienden geschonken
peppil. Het gaf hem wel de nodige energie,
maar had een desastreus effect op zijn beoordelingsvermogen. Een in verloren positie afgebroken partij beoordeelde hij na
afloop als kansrijk.
Een leuke bijdrage is ook de collage van 64
toernooitekeningen van Pia Sprong uit de
periode 2001 t/m 2012 in schaakbordvorm.
Hoe gaat de KNSB de verlaging van de
subsidie van NOC*NSF opvangen en wat
wordt het beleid ten aanzien ‘zwarte leden’?
Op Schaaksite.nl een verslag van Ruurd
Kunnen.
‘Op de agenda van de Bondsraad van zaterdag 9 februari stonden slechts twee onderwerpen, namelijk de begroting voor
2013 en het handhavingsbeleid ten aanzien
van het aanmelden van leden. Na intensieve beraadslagingen werden de voorstellen van het bestuur vrijwel ongewijzigd
aangenomen.
Een verzoek van de HSB om een brede
discussie te voeren over de organisatie van
het Nederlandse schaakleven is in welwillende overweging genomen.
Zowel de begroting als het handhavingsbeleid zijn gevoelige onderwerpen. Onderdeel
van de begroting is de hoogte van de contributie en als er één onderwerp is waardoor een bestuur in moeilijkheden kan
komen, is het de contributie wel. Het handhavingsbeleid heeft te maken met zwarte
leden en het ontduiken van de regels, in
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sommige verenigingen en regio’s jarenlange praktijk en als een soort gewoonterecht beschouwd. Een KNSB-bestuur dat
komt vertellen dat het daar een eind aan wil
maken, loopt een gerede kans om met pek
en veren besmeurd de terugreis naar Haarlem te moeten maken.
Het werd zaterdag een zware vergadering.
De emoties liepen zo nu en dan op en het
KNSB-bestuur werd stevig aan de tand gevoeld. Het is echter tekenend voor het huidige bestuurlijke klimaat dat alle
aanwezigen vastbesloten waren er gezamenlijk uit te komen. Het Nederlandse
schaakleven verkeert in zwaar weer en iedereen zag in dat het veroorzaken van een
bestuurscrisis een daad van zelfdestructie
zou zijn.
De begroting is dus goedgekeurd en de
contributieverhoging van 4 euro per jaar
voor volwassenen en 2 euro voor jeugdleden ook. 2013 is een tussenjaar, want voor
2014 en later zijn meer bezuinigingen
nodig. Verheugend was dat het aanvankelijk begrote tekort van 5.000 euro toch nog
wordt gedekt door een sponsoring van
SLIM. Een meevaller was ook dat voor
breedteschaak een subsidie van zo’n
30.000 euro is teruggekomen ten gevolge
van een beleidsverandering bij NOC*NSF.
Vanuit de Bondsraad is er met klem op aangedrongen de inspanningen voor het
schoolschaken tenminste op peil te houden.
De Bondsraad heeft eveneens ingestemd
met het handhavingsbeleid voor het aanmelden van leden. De regels over lidmaatschap en contributie zijn iets aangescherpt
en de controle wordt geïntensiveerd. Een
van de nieuwe regels is dat de deelnemers
aan toernooien in principe lid moeten zijn
van de KNSB. De regionale bonden worden
belast met de controle en handhaving van
deze bepaling. Er komen sancties voor verenigingen en bonden die zich niet aan de
nieuwe regels houden. De KNSB zal duidelijke richtlijnen voor toernooi-organisaties en
verenigingen opstellen en hulp bieden bij
de controle.
Het wegvallen van de subsidie van
NOC*NSF voor topschaken en talentontwikkeling heeft grote gevolgen voor het Nederlandse schaakleven. Noodzakelijkerwijs
moest op deze activiteiten worden bezuinigd en dat is ongeveer het laatste wat een
sportbond zou willen. De meeste topschakers worden getroffen en het perspectief
voor talentvolle jongeren op een topschaakcarrière vervaagt. Ook aan de andere kant
ontstaan problemen. Een contributieverhoging van 4 euro per jaar mag een gering
bedrag lijken, maar het is zeker dat deze
stijging voor een aantal leden reden zal zijn
om het lidmaatschap op te zeggen. Dat kan
een aanzienlijk inkomstenverlies opleveren,
niet alleen voor de KNSB maar ook voor de
verenigingen.
De Bondsraad besefte dat de vermindering
van de subsidie niet het enige probleem is.
De oorzaken van de problemen van het Nederlandse schaakleven liggen dieper. Je
moet je afvragen of de schaakorganisatie
nog wel geheel van deze tijd is. De HSB
heeft het bestuur gevraagd een brede dis-
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cussie te starten over de wijze van werken
en de plaats van de diverse geledingen in de
KNSB. Die discussie moet uitmonden in concrete voorstellen voor de begroting van 2014
en het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018.’
Voor de overwinning van Carlsen in Wijk
aan Zee was in de nieuwsmedia nauwelijks
aandacht. Dat stak schril af tegen het bericht op 4 februari dat tijdens een toernooi in
Berkel-Enschot een schaker zijn tegenstander bewusteloos sloeg. ‘Schaakduel eindigt
in matpartij’ kopte het AD Groene Hart, dat
er maar liefst bijna een hele pagina aan besteedde. Ook in andere media fraaie koppen als ‘Battle Chess in Noordbrabant’,
‘Matpartij na schaakpotje’ en ‘Schaker slaat
koning, tegenstander slaat terug op zijn
hoofd’. Ook in bekende tv programma’s als
De Wereld Draait Door en Voetbal International bleef het niet onopgemerkt.
Naar aanleiding van dit schaakgeweld het
volgende verhaal van Hans Ree in zijn
schaakrubriek in het NRC (9/2):
‘ Een schokkend verhaal over schaken en
geweld is te vinden in het boek De nugis curialium van de Brit Walter Map, die leefde
van ongeveer 1140 tot ongeveer 1210. De
preciese jaartallen zijn niet bekend.
De titel van zijn boek betekent ‘Ditjes en datjes van hovelingen’ en het schaakverhaal
wordt naverteld in A History of Chess van
H.J.R. Murray. Aan het eind van het verhaal
smijt een ridder de ogen en de geslachtsdelen van zijn schoonvader voor de ogen van
zijn vrouw op een schaakbord, maar natuurlijk ging daar wel wat aan vooraf.
Twee Bretonse edellieden hadden een
ruzie die zo hoog opliep dat een van hen
zijn ogen en zijn ballen verloor. Om een
verzoening tot stand te brengen liet de
Franse koning de kinderen van de ruziemakers met elkaar trouwen.
Op een dag zaten de jonggehuwden met elkaar te schaken. De man, de zoon van de
man die zijn ogen en zijn ballen was kwijtgeraakt, werd weggeroepen, ging op reis,
en een andere ridder nam zijn stelling over.
Die kon de partij niet redden en om duidelijk
te maken dat het zijn schuld niet was, zei
de vrouw: ,,Ik zet niet jou mat, maar de
zoon van de man die iets kwijt is.’’
Die uitspraak kwam haar echtgenoot ter
ore. Hij ging boos terug naar huis en onderweg ging hij langs bij zijn schoonvader, die
hij de ogen uitstak en castreerde, net zoals
het met zijn eigen vader was gebeurd.
Thuis begon hij een nieuwe partij met zijn
vrouw. Hij zette haar mat, smeet de ogen
en de ballen van haar vader op het bord en
sprak triomfantelijk: ,,En ik geef mat aan de
dochter van de man die iets mist.’’
Gevolggevend aan een oproep van het Max
Euwe centrum om partijen van Euwe reageerde de zoon van de bekende, inmiddels
overleden, violist Theo Olof. Zijn vader versloeg in 1956 de toen al oud-wereldkampioen tijdens een simultaanwedstrijd in Den
Haag. Na 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3
Lg4 5.Pe5 e6 6.Pxg4 Pxg4 7.e4 h5 8.cxd5
Pxf2? 9.Kxf2 Df6+ 10.Kg1 e5 11.dxe5 ??

Ivanchuk. Toch een eerste plaats dus voor
de nummer een op de wereldranglijst.

en weer bij het bord aangekomen gaf Euwe
vervolgens op vanwege 11…Lc5+. Circa
20 jaar later kwam zijn vader Euwe weer
tegen en vroeg hem of hij zich die partij nog
herinnerde. Op een servetje schreef Euwe
vervolgens de zetten foutloos op! (Nieuwsbrief nr. 81, december 2012, Max Euwe
Centrum).
Het kandidatentoernooi in Londen werd
begin april afgesloten met een eerste plaats
voor Carlsen. Hij mag nu in november aantreden tegen Anand met als inzet de wereldtitel. Voor velen geen onverwacht
resultaat. Het was echter een dubbeltje op
zijn kant. Vrijwel vanaf het begin was het
duidelijk dat de strijd om de eerste plaats
ging tussen Carlsen, Kramnik en Aronian.
Tot de achtste ronde gingen Carlsen en
Aronian aan de leiding. Vervolgens kwam
Carlsen een halfje voor, maar daarna ging
het mis met Aronian. Hij verloor driemaal op
rij en werd gepasseerd door Kramnik die na
de twaalfde ronde, na onverwacht verlies
van Carlsen tegen Ivanchuk, de leiding
overnam. In de dertiende ronde liep Carlsen een halfje in en gingen zij met evenveel
punten de laatste ronde in.
Dankzij een vreemde tie-break regel was
Carlsen daarbij in het voordeel. In eerste instantie zou dan het aantal winstpartijen de
doorslag geven. Carlsen had op dat moment vijf partijen gewonnen en Kramnik
vier. Hans Böhm in zijn rubriek de Telegraaf
(13/4): ‘Dat een winst (bijvoorbeeld tegen
nummer laatst) plus een verlies (bijvoorbeeld tegen de concurrent) hoger wordt
aangeslagen dan twee keer remise, druist
tegen het gezonde gevoel in en is in de
schaaksport ongebruikelijk. Het zal wel
weer met besparing te maken hebben, dat
vergalt ons plezier heden ten dage als maar
vaker. Omdat de spelers bij aanvang van
het toernooi geen protest hadden laten
horen, kon men er aan het slot niet meer op
terugkomen. Er was nota bene wel een barragedag opgenomen in het programma,
maar die zou alleen gebruikt worden bij gelijk eindigen EN een gelijk aantal partijen.”
In de NRC sprak Hans Ree van ‘een tiebreakregel die er nooit had mogen zijn’. Zolang Carlsen dus in de slotronde hetzelfde
resultaat zou boeken als Kramnik was hij
verzekerd van de eerste plaats. In die slotronde verloor Carlsen van Svidler maar hij
zag dat Kramnik eveneens verloor tegen
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‘Carlsen schaakambassadeur bij uitstek’
schreef Hans Ree in zijn rubriek in de NRC
(6/4). “Een paar jaar geleden was Magnus
Carlsen model voor de kledinglijn G-Star
Raw en toen zag je hem ook in Nederland
op reclameborden, met een gemene blik
die het rauwe van Raw uitbeeldde. Nu
staan op zijn jasjes de logo’s van een
Noorse advocatenfirma, een investeringsbank en een krant. Een tijdje geleden tekende hij een contract met een bedrijf in
Seattle dat in cloudcomputing doet. Hij
kreeg een rolletje aangeboden in een
nieuwe Star Trek-film, maar dat ging niet
door, omdat hij niet op tijd een Amerikaanse
werkvergunning kon krijgen.
Vaak moet hij opdraven bij bijeenkomsten
met sponsors, die het genie dan vragen wat
hij van de ontwikkeling van de olieprijzen
vindt en van de toestand in het MiddenOosten. Tijdens de laatste ronde van het
Londense kandidatentoernooi schijnt een
Noorse internetserver te zijn gecrasht onder
de overweldigende belangstelling van zijn
fans. Voor zendingswerk onder de primitieven die het schaakspel niet kennen, is niemand beter geschikt dan hij.’
De wk-match zal naar verluid plaatsvinden
van 6 tot 26 november in Chennai (voorheen Madras), de geboorteplaats van
Anand. Het prijzenfonds zal 2,5 miljoen dollar bedragen waarvan 60 procent voor de
winnaar en 40 procent voor de verliezer is.
Het totale budget zal ca. 5 miljoen dollar
bedragen en de Indiase regering zal hiervoor garant staan, zeggen hooggeplaatste
functionarissen in Tamil Nadu. Ook zeggen
zij dat de FIDE in principe al akkoord is en
er geen andere biedingen nodig zullen zijn.
Dit zou ook informeel gezegd zijn door een
vice-president van de FIDE, het logisch gevolg van de eerder gedane belofte door de
FIDE. (Schaaksite.nl, 10/4)
Wie info zoekt over schaakfilms, schaakromans, schaakkunst, schaakcuriosa en allerlei andere vormen van schaakcultuur kan
dit vinden op www.scacchis.nl, een sinds
2005 bestaande website van Rob Spaans.
Voor schaakkunst is er de bekende website
www.schaakkunst.nl of www.chess-art.eu
(online winkel). Voor schaaksimultaans,
workshops, power point presentaties, clinics en andere interacties tussen schaken
en bedrijfsleven is er de website
www.schaaksimultaan.nl.

Magnus de Noorman op weg naar de troon.
(chessvibes, José Diaz)

