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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving:
Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Jeroen Eijgelaar en Gerard van der Wouden

Clubavond

:

Maandagavond, van 8 tot rond middernacht

in dit nummer o.a.:

Clublokaal

:

IJsclubgebouw, Leliestraat 72, 2841 BB Moordrecht

opnieuw weekend scheveningen

Voorzitter

:

Gerard van der Wouden, Palenstein 1, 2804 GA Gouda,
tel. 0182-572667
e-mail: g.vanderwouden@bavornogroep.org

bekerteam naar kwartfinale

Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62,
2804 EH Gouda, tel. 0182-533582
e-mail: bigberg@freeler.nl

gezellig invitatietoernooi

Secretaris

Penningmeester

:

:

Sjaak in ’t Veld, Groene Wetering 13, 2831 XL
Gouderak, tel. 0182-373632

IJsselschaak
(clubblad)

:

Zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

Mick van den Berg, Vijverstraat 7, 2801 ZT Gouda,
tel. 0182-512794
e-mail: bergmick@freeler.nl

Wedstrijdleider
intern

:

Zie secretaris

Jeugdschaak

:

Jan Evengroen, Westeinde 22, 2841 BV Moordrecht,
tel. 0182-374164
e-mail: j.evengroen@degoudsewaarden.nl

Contributies

:

Senioren
Junioren
(16-19 jaar)
Aspiranten
(t/m 15 jaar)
Donateurs

late sinterklaas - de ijssel 3

de ijssel 1 - protest afgewezen
huishoudelijke competitie + stand
promotiekansen de ijssel 2
jubileum e-mailtoernooi
jeugdschaak
straten- en bedrijvenschaakcup

€ 80,-€ 45,-€ 28,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45,-- (A5-formaat)

Girorekening

:

nr. 3480859 t.n.v. Schaakvereniging De IJssel,
Moordrecht

Homepage

:

www.xs4all.nl/~ejnoomen/schaken/ijssel.htm
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bij de voorplaat
Schaken was onder krijgsgevangenen
een veel voorkomend tijdverdrijf. Het
werd gespeeld op afbeeldingen van
borden ingekrast op tafels of vloeren
met zelf gemaakte stukken. De hier
afgebeelde stukken werden, naar
model van toen (19e eeuw) in het
noorden van Europa populaire
schaakstukken, vervaardigd door een
Duitse krijgsgevangene in Engeland.
De afbeelding is afkomstig uit Master
Pieces van Gareth Williams.
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van de redactie
De jubileumactiviteiten zijn bijna achter de rug. Het enige wat nog loopt is
het e-mailtoernooi. In dit nummer de
stand van zaken. Wie de stellingen
goed bestudeert zal opmerken dat De
IJssel nog steeds meedoet om de eerste plaats. Het toernooi om de Stratenen Bedrijvenschaakcup is inmiddels
achter de rug. Velen zullen het hebben gemist, het was dan ook voor
huisschakers van wie we hopen dat ze
ooit nog eens clubschaker zullen worden. Er werd met veel enthousiasme
gestreden met een hoofdrol voor onze
Top 12-sponsor.
Gezellig was het, zo wordt gemeld, op
het invitatietoernooi. Ondanks veel
trainingsarbeid werden de winnaars
bij de senioren geen prijswinnaars.
Dit in tegenstelling tot de jeugd, waar
iedereen met een prijs huiswaarts
keerde. Ondanks te hulp geroepen
ouders belandde de eerste prijs echter
op bekende adressen.

De RSB competitie is halfweg. Te
lezen valt hoe de hoofdmacht een protest verloor en een 3,5-0,5 voorsprong
door een willige dame gedwarsboomd
zag worden, hoe het tweede team met
een ‘geflattuleerde’ overwinning de
koppositie verdedigde en sinterklaas
met het derde team meereisde naar
Krimpen a/d IJssel. Het beker kwartet
bereikte de kwartfinale, maar in de
eerste ronde was het een dubbeltje op
zijn kant.
In de strijd om het clubkampioenschap zijn er bij de senioren nog drie
kandidaten voor de titel. Eén van drie
is echter Jan de ‘mazzelaar’ en als
zijn geluk aanhoudt is er voor die
andere twee weinig lol aan. Het verloop is weer uitgebreid weergegeven
en ook hoe hierbij een visser werd
gevangen. Voor de vanger, die klom
van groep C naar groep A, een extra
applaus.

Bij de jeugd zal de titelhouder alle
zeilen moeten bijzetten om zijn titel te
kunnen prolongeren. Ook daar, bij de
jeugd, valt echter nog veel meer te
beleven dan deze interne competitie.
In dit nummer weer het vervolg in de
Zuidplas-vd Speld competitie, de
regionale viertallen competitie en
natuurlijk ook een verslag van het
schoolschaaktoernooi.
Er wordt ook nog teruggeblikt naar
vroeger. Naar het jaar 2003, dat is niet
ver terug, maar ook naar 1993 waar
heel schaakminnend Engeland eindelijk kreeg waar ze al tijden naar
smachtten. Maar er is meer, zoals een
bijzondere prestatie van een
IJsselspeler bij WSV, de stijgende
contributie bij de KNSB, het komende
toernooi om de Zilveren Dame en
natuurlijk de bijzondere berichten uit
de media. Weer veel lees plezier.

opnieuw weekend scheveningen te winnen in zilveren dametoernooi
Ook dit jaar weer de befaamde minimatches in het toernooi om de Zilveren
Dame en Hoekveldtrofee. In elke minimatch gaat het om drie partijen met respectievelijk een bedenktijd per persoon
van 1 uur, 20 minuten en 5 minuten. In
de betreffende partijen zijn bij winst
respectievelijk 4, 3 en 2 punten te verdienen en bij remise de helft van dit puntenaantal. Na elke ronde wordt een ranglijst
opgemaakt op basis van behaalde punten.
De matches worden steeds vastgesteld
via loting tussen de aanwezige deelnemers met een gelijk puntenaantal. Bij een
oneven aantal verschuift de overgebleven
deelnemer naar de opvolgende groep met
een lager puntenaantal. Na de derde ronde wordt de deelnemersgroep gesplitst.
De 8 hoogst geplaatsten spelen verder om
de Zilveren Dame (ZD) en de overigen
om de Hoekveldtrofee (HV). Daarnaast
gelden nog de volgende bepalingen:
- De vier sterkste deelnemers worden
‘geplaatst’ en kunnen de eerste drie
ronden niet tegen elkaar uitkomen,

-

-

-

-

tenzij zij hun plaatsing door verlies
van een minimatch verspelen.
Deelnemers kunnen tijdens het toernooi maar éénmaal tegen elkaar uitkomen.
Er wordt tussen de deelnemers van
een match geloot om de kleur bij de
eerste partij (uur). Degene die daarin
met wit speelt, heeft in de twee overige partijen zwart.
Bij een gelijk aantal punten is voor
de volgorde in de ranglijst het
behaalde puntenaantal in de uur partijen beslissend. Indien dat gelijk is
beslist het aantal punten in de 20
minuten partijen en vervolgens, zo
nodig, het totaal van de 5 minuten
partijen.
Is er tijdens een ronde een ongelijk
aantal deelnemers dan spelen de 3
laagst geplaatsten onder elkaar minmatches bestaande uit 2 partijen met
een bedenktijd van elk 15 minuten
per persoon. In deze partijen wordt
steeds gespeeld om 3 punten.
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-

Een deelnemer die zich afmeldt voor
een ronde krijgt 1 punt.

De kosten voor deelname door niet-leden
bedraagt € 10.
Winnaar van de Zilveren Dame of Hoekveldtrofee wordt degene met het hoogste
puntenaantal in zijn groep. Voor alle
deelnemers aan de finalegroep om de ZD
en de nummers 1 t/m 3 van de HV-groep
zijn er prijzen in natura.
Voorts is door oud lid Anita van Eck en
haar man Kees, ter gelegenheid van het
40 jarig jubileum, weer een speciale extra
prijs, te weten een (mid)weekend verblijf
in een luxe 6-persoons appartement in
Scheveningen ter beschikking gesteld
(zie ook www.scheveningen-verhuur.nl).
Deze prijs zal worden verloot onder de
deelnemers die minimaal vijf van de zes
ronden hebben meegespeeld.
Speeldata: 9/2, 1/3, 22/3, 26/4, 24/5,
21/6.
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het schaakjaar 2003 in vogelvlucht
In de media is de schaaksport inmiddels een ondergeschoven kind. Buiten enkele wekelijkse rubrieken in weekend bijlagen
is er nauwelijks enige aandacht voor schaakprestaties. In de sportjaaroverzichten was het al niet anders en dat zal komend
jaar wel weinig veranderen. Ter illustratie: het Corus toernooi in Wijk aan Zee, het op één na sterkste schaaktoernooi in de
wereld, wordt niet vermeld op de sportkalender 2004 in de Telegraaf! Daar had Lex Jongsma als podiumfiguur van dit
toernooi toch best voor kunnen zorgen. Ook in de meeste schaakbladen ontbreekt een terugblik op de hoogtepunten van
2003. Hieronder de enige uitzondering, het jaaroverzicht van IJsselschaak.
Het meest teleurstellende feit uit de internationale schaakwereld was natuurlijk het niet doorgaan van de WK matches
Kramnik-Leko en Kasparov-Ponomariov. Desondanks verschenen deze toppers nog wel met meer of minder succes in
diverse vooraanstaande toernooien, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.
Toernooi

cat

1

2

3

4

5

6

Linares (7)*
Wijk aan Zee (14)
Roquebrune** (12)
Dortmund (6)
Enghien (10)
Boedapest (10)
Biel (6)
Dos Hermanos (10)
Skanderborg (10)
Serajewo (10)
Reyjkjavik (10)
Selfoss (10)

20
19
19
18
17
17
16
16
16
16
15
15

Leko
Anand
Anand
Bologan
Bareev
Short
Morozevich
Rustemov
Nielsen
Sokolov
Shirov
Sokolov

Kramnik
Polgar
Leko
Kramnik
Adams
Polgar
Bacrot
Dreev
Sadvakasov
Movesian
Macieja
Nikolic

Anand
Bareev
Morozevich
Anand
Gelfand
Leko
Smirin
Kahlifman
Short
Shirov
Kortchnoi
Malakhov

Kasparov
Shirov
Kramnik
Radjabov
Polgar
Acs
Pelletier
Vallejo
Hansen
Kasimdzhanov
Sokolov
Vallejo

Ponomariov
v. Wely
Topalov
Leko
Fressinet
Gelfand
Lut
Epishin
Ivanchuk
Bareev
McShane
Rowson

Vallejo
Grischuk
Gelfand
Naiditsch
Bauer
Lutz
Kortchnoi
Shirov
Bologan
Kozul
Adams
Fressinet

* tussen haakjes het aantal deelnemers, ** Amber toernooi met rapid- en blind partijen

Kramnik en Ponomariov kwamen ook nog in actie in Wijk aan Zee, maar met respectievelijk een 8e en 12e plaats vielen ze
hier niet in de prijzen. Kasparov nam dus nauwelijks deel aan toernooien. Wel speelde hij twee matches tegen computers,
Deep Junior en X3D Fritz, die beide in een gelijkspel eindigden. Het k.o. toernooi om het wereldkampioenschap rapidschaak werd gewonnen door Anand. Hij versloeg Kramnik in de finale. Bij de strijd om de Europese titel waren veel sterren afwezig. Winnaar werd Azmaiparashvili uit Georgië voor de Rus Malakhov en de Duitser Graf. De Zweedse Pia
Cramling zegevierde bij de vrouwen. Het EK voor landen teams ging naar Rusland (Morozevich, Grischuk, Bareev,
Khalifman, Svidler). Israel en Georgië eindigden hier op de 2e en 3e plaats. Bij de vrouwen won Armenie gevolgd door
Hongarije en Rusland. De Europacup voor clubteams ging naar De NAO Chess Club (Grischuk, Svidler, Adams, Lautier,
Vallejo, Fressinet) uit Frankrijk. De enige wereldtitel waar om werd gestreden was het wk bij de jeugd. Mamedyarov uit
Azerbeidzjan won hier met overmacht (10 uit 11).
In Nederland was het voor meerde titels een herhaling van zetten. Van Wely (mannen) en Peng (vrouwen) werden opnieuw
nationaal kampioen en ZZICT was ook nu het sterkste clubteam. Jeroen Piket was bij het NK niet meer van de partij, hij
hing het schaakbord aan de wilgen. Sokolov en Timman zagen af van deelname. Bij de jeugd (t/m 20 jr) ging de titel naar
Jan Werle. Daniel Stellwagen meldde zich als ‘coming man’ met een 3e plaats in het NK en een tweede plaats in de grootmeestergroep B in Wijk aan Zee. Een actieve Nijboer werd winnaar van het NK Open en het rapidkampioenschap ging
naar Eric van den Doel. Het beste internationale succes was voor de nieuwe ‘Nederlander’ Ivan Sokolov. Hij won de categorie 15 toernooien van Serajewo en Selfoss en werd vierde in Reijkjavik. Op het EK eindigde het nationale team zowel
bij de mannen als de vrouwen op een bescheiden 13e plaats.
Het persoonlijk kampioenschap bij de RSB ging naar Rick Lahaye van Spijkenisse, die tevens ging strijken met de titel bij
de A-jeugd. Henk-Jan Evengroen, de jeugdkampioen bij De IJssel van 2001 en 2002, werd eerste bij de E-jeugd. Het tweede team van RSR Ivoren Toren won de titel bij de clubs en de beker ging dit jaar naar Rokado. Beste snelschaker werd
Joost van Ruitenberg, inmiddels in dienst bij RSR Ivoren Toren, en bij de clubteams ging hier de eerste plaats naar
Overschie. Winnaar van de 3e editie van de Zuidplas-vd Speldcompetitie werd Jaap van Putten van Messemaker 1847.
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Bij De IJssel behaalde het eerste team het kampioenschap in de 1e klasse van de RSB en promoveerde daardoor voor het
eerst in het 40 jarig bestaan naar de promotieklasse. Het 2e team degradeerde en het 3e promoveerde en beide teams kwamen daardoor in de 3e klasse. Jan Evengroen werd clubkampioen bij de senioren en Jerry Bakker bij de jeugd. Het VINK
Top 12 toernooi werd gewonnen door Marcel Glissenaar uit Nieuwerkerk a/d IJssel en de Zilveren Dame werd een prooi
voor Theo van Herk. De nieuwe voorzitter Gerard van der Wouden moest het doen met de Hoekveldtrofee. In het regionale
viertallen toernooi ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan veroverde het team van Messemaker 1847 de eerste plaats.
Twee teams van WSV legden beslag op de 2e en 3e plaats. Frank van de Pavoordt triomfeerde in het tweede Open E-mail
toernooi van WSV en Theo van Herk in de Schaaknacht van Waddinxveen. Het snelschaakteam won op het NK snelschaken de 2e prijs voor teams uit de 1e klasse onderbond. Het clubblad IJsselschaak werd 3e in KNSB clubbladen wedstrijd
en is sindsdien opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. (Aad)

bekerteam naar kwartfinale
Vorig jaar sneuvelde het bekerteam
tegen Charlois Europoort, er werd toen
met 3,5-0,5 verloren. Na in de eerste
ronde te zijn vrijgeloot trof De IJssel in
de eerste wedstrijd opnieuw deze tegenstander. Hun team bestond uit spelers
die ook uitkwamen in de eerste, door
De IJssel gewonnen, competitiewedstrijd. Onder toeziend oog van gelegenheidsteamleider Ad Multem trad De
IJssel op 21 november aan met Jan
Evengroen, Theo van Herk, Pim te
Lintelo en Jeroen Eijgelaar.
Aan het derde bord liet Pim tegenstander Piet Verheij (1859) kansloos en al
snel stond het eerste punt op het scorebord. Daar leek het bij te blijven. Jan
(bord 1) overzag tegen Gijsbert
Kamerman (1940) materiaal verlies
(volgens de website van Charlois
Europoort een ‘stap 2 combinatie’) en
kon het daarna niet meer bolwerken.
Ook in beide andere partijen leken de
Rotterdammers aan het langste eind te
trekken. In een wildwest partij trachtte
Theo tegen Arjen Kouwenhoven (1910)
in het eindspel alsnog winst te forceren,
maar dat liep verkeerd af. Dat lukte echter wel bij Jeroen. Volgens de website
van Charlois Europoort speelde Herman
Malde (1670) op bord vier een onnavolgbare partij: ‘Zelfs Fritz zal bij de
analyse alleen maar “error” geven. Niet
normaal wat daar gebeurde.’ Beide spelers lieten wederzijds kansen liggen.
Jeroen: ‘In een vreemdsoortige Franse
opzet leek het alsof ik de druk op e6
niet zou overleven, maar via de doorbraak e5 kon ik een stuk winnen ten
koste van 4 (!) pionnen. In het ontstane
eindspel kon ik vervolgens nog een paar

pionnen terugwinnen en toen stond het
als volgt:

1.....Th4 2.h8D Txh8 3.Txh8 b2
4.Tb8 a3 Zwart wint nu met de dreiging
a2 en haalt altijd een dame. 5.Kd4?
Verliest direct, maar ook bij betere zetten was het gedaan met wit. 5….Pc6+
6.Kc3 Pxb8 7.Kc2 Pc6
(0-1)
Als wit echter 2.g6!! had gespeeld, dan
was de wedstrijd hoogst waarschijnlijk
anders afgelopen want na 2…Kf6 kan
hij dan met 3.Tf8 remise afdwingen!
Na deze 2-2 stand moesten snelschaakpartijen de beslissing brengen en hierin
waren de IJsselspelers heer en meester
met winst aan alle borden. Commentaar
van de tegenstander: ‘Het was een
enorm gevecht, en pas in blessuretijd
(snelschaken) moesten we het hoofd
buigen. Volgende keer maar gewoon
loten dus!’
De tegenstander van het IJsselteam in
de derde bekerronde was EBSV uit
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Bergschenhoek. Deze vereniging speelt
twee klassen lager in de RSB competitie, maar met teams van vier personen
liggen de krachtsverhoudingen vaak
anders. Het werd echter een gemakkelijke avond voor het Moordrechtse bekerteam. Theo bereikte al snel een kansrijke stelling met opmarcherende vrijpionnen. Toen één van deze pionnen zich tot
dame wilde kronen, staakte zijn tegenstander Huijsdens (1970) de strijd.
Inmiddels was Jan aan het eerste bord
tegen Damhuis (1882) in het voordeel
gekomen. Met zijn Aangenomen
Damegambiet kreeg hij al vroeg in de
partij veel spel met zijn stukken. Toen
hij de kwaliteit won, zag het er zonnig
uit. Maar het bleek nog uitkijken geblazen. Jan rekende echter ditmaal goed en
kon afwikkelen naar een toreneindspel
met twee pluspionnen en dat was hem
wel toevertrouwd. Het derde punt kwam
onverwacht uit de lucht vallen. Pim had
zijn tegenstander Fillekes (1839) al
vroeg in de wedstrijd een dubbelpion op
de koningsvleugel bezorgd, maar deze
kreeg er een sterk centrum voor terug.
Pim kon door ruil dat sterke centrum
weliswaar slopen maar moest vervolgens uitkijken voor veel druk op zijn
achtergebleven pion op d7. Hij wilde af
wikkelen naar een eindspel met een iets
betere pionnenstructuur dat hem, zo
dacht hij, wel kansen bood. Zijn tegenstander ruilde echter verkeerd af en
bleef daarbij een stuk achter. Aan bord
vier ging de strijd bij Jeroen tegen Van
Houten (1718) gelijk op. Een vroegtijdig remise aanbod werd echter, gezien
het wedstrijdverloop, door zijn tegenstander geweigerd. Het evenwicht bleef
echter gehandhaafd en met eeuwig
schaak werd de remise toch een feit.
Einduitslag derhalve 3,5-0,5 en een
plaats in de kwartfinale. (Mick/Aad)
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late sinterklaas van de ijssel 3 tegen krimpen a/d ijssel 4
Hoewel het sinterklaasfeest al drie
dagen achter de rug was, werd het op
diverse borden nog flink gevierd. Er
werd dus het nodige weggegeven.
Aan bord 7 kwam Hendrik Spee tegen
Kruis (1381) twee stukken achter
tegen drie pionnen, maar ontsnapte
toen hij met een vork de dame wist te
winnen (0-1). Bas Meijers (bord 6)
raakte tegen Van de Graaf (1620) ook
al een stuk achter, maar hij kon dat
niet meer goed maken (1-1). Aan bord
drie gebeurde hetzelfde, maar hier
was het Panc Vink die tegen
Berendsen (1623) aan het langste eind
trok (1-2). De voorsprong liep op naar
1-3 door een prima partij aan bord 8
van Eric Jan Noomen met wisselende

kansen. In het eindspel ruilde hij zijn
loper tegen het paard van tegenstander Moerman en toen waren zijn pionnen sneller dan de koning van de
tegenstander. Ton van Smirren (bord
4) deelde in de Sinterklaas malaise,
gaf een vol stuk weg en werd vervolgens door tegenstander De Weerd
(1471) opgebracht (2-3). Het werd
gelijk toen Frans Dubois (bord 5) er
in een gelijkopgaande partij in tijdnood afging (3-3). Aan bord 2 kreeg
Arie Macdaniël door Hebbinkuys
(1579) de voor hem vreemde Birdopening (1.f4) voorgeschoteld. Hij
stond de hele partij met de rug tegen
de muur en werd uiteindelijk weggedrukt (4-3). Rien Duine (bord 1)

moest toen met weinig tijd in een wat
mindere stelling, waarin de paarden
van tegenstander Van Capellen (1685)
sterker leken sterker dan het loperpaar, het punt redden. Hij verloor een
pion en probeerde met de dames en
wat pionnen op het bord nog voor
eeuwig schaak te gaan, maar zijn
tegenstander gaf geen krimp(en a/d
IJssel). Einduitslag: 5-3 voor Krimpen
4. In Krimpen a/d IJssel waren ze,
volgens het clubblad, blij met de eerste overwinning voor het jeugdteam
dat in deze wedstrijd voor het eerst in
de sterkste opstelling kon aantreden.
(Mick/Aad)

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

Onesimus 2
VastNed Rotterdam 6
Groenoord 3
Krimpen a/d IJssel 4
De IJssel 3
Shah Mata 4
CSV 4

ap
4
4
3
4
3
3
3

mp
8
6
6
2
2
0
0

bp
25
19,5
16
10,5
10
8,5
6,5

1
xx
.
.
0,5
1,5
3,5
1,5

2
.
xx
6
1,5
.
2,5
2,5

3
.
2
xx
3,5
.
2,5
.

4
7,5
6,5
4,5
xx
3
.
.

5
6,5
.
.
5
xx
.
2,5

6
4,5
5,5
5,5
.
.
xx
.

7
6,5
5,5
.
.
5,5
.
xx

knsb-contributie fors omhoog
In november ontving het bestuur van
de RSB het volgende verzoek:
‘De RSB-bondsraaddelegatie vertegenwoordigt de RSB in de bondsraad.
Normaal is onze opstelling er één van
naar eer en geweten handelen en
stemmen en daarover leggen we dan
achteraf in de Jaarvergadering verantwoording af. Soms is er de dringende behoefte vooraf een peiling te
houden om ons stemgedrag te kunnen
bepalen. Zo'n moment doet zich nu
voor.
Zoals een ieder bekend zal zijn uit de
kranten heeft Balkenende-II (= het
ministerie van VWS) besloten

de subsidiekraan voor de sportbonden
fors dichter te draaien; de sportbonden (en dus ook de KNSB)
moeten populair gezegd "hun eigen
broek op gaan houden".
De voorstellen luiden:
a) instellingssubsidie afschaffen
(€ 158.332).
b) kadervorming en hoogwaardige
begeleiding minus 10%
(€ 16.091).
c) projectsubsidie minus nog niet
vastgesteld percentage ( ?? ).
Behalve deze forse bedragen moet
nog een begroot tekort van € 63.598
uit de meerjarenbegroting voor 2004
worden weggewerkt en de huisvesting
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van het bondsbureau vergt een investering voor groot onderhoud en herinrichting. Jaarlijkse kosten herwaardering/afschrijving EUR 27.000. Naast
VWS loopt ook de bijdrage van
NOC/NSF terug met EUR 35.000.
Voor 2004 komt dit alles neer op
bezuinigingen tot een totaal van
€ 300.000.
Het bestuur van de KNSB heeft als
uitgangspunten gekozen om het
meerjarenbeleid onverkort uit te voeren en het serviceniveau naar de
leden onaangetast laten. Wel heeft het
nog eens kritisch gekeken naar de
meerjarenbegroting en daaruit zo veel
mogelijk alle "speling" geschrapt.
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Gevolgtrekking KNSB-bestuur:
Het KNSB-bestuur komt dan tot de
slotsom dat het onvermijdelijk is de
contributie te verhogen (overigens
pas m.i.v. 1 juli 2004) teneinde de
begroting sluitend te krijgen.
Voorgesteld wordt de contributie te
verhogen met 43%; d.w.z. voor:
- senioren (18 jr en ouder) van
€ 26,20 naar € 37,41
- junioren (13 t/m 17 jaar) van
€ 19,17 naar € 27,38.
- pupillen (00 t/m 12 jaar) van
€ 14,11 naar € 20,17
Het KNSB-bestuur stelt dus voor
nieuwe leeftijdsgrenzen te hanteren,
zie hierboven. Daarnaast wil het
KNSB-bestuur voor dubbelleden
ongeacht de leeftijd een tarief van
EUR 3,50 gaan hanteren.’

Reactie bestuur De IJssel op KNSBvoorstellen
De KNSB kiest naar onze mening met
contributieverhoging wel voor de
gemakkelijkste weg om de dreigende
tekorten het hoofd te bieden.
De kritische vragen die wat ons
betreft door het RSB bestuur aan de
KNSB gesteld mogen worden zijn:
- Wordt niet een groot deel van het
tekort doorgeschoven richting verenigingen?
- Heeft men er echt wel alles aan
gedaan om ook de bondsbureaukosten/ topschaakkosten/ vervoersregeling KNSB wedstrijden/
jeugdschaak/de voorloper (die

sommige families in driefout ontvangen) terug te dringen?
- Moet het project schaakles via
internet nu wel doorgaan?
- Is er een duidelijke begroting waar
leden inzicht in hebben? Want de
subsidie wordt toch geen 43%
teruggedraaid? De contributieverhoging is wel 43%.
Misschien moet er wel gesneden worden in het aantal betaalde medewerkers, waardoor het serviceniveau iets
lager zal zijn.
De basis van de schaakbond ligt toch
bij de verenigingen en het lijkt ons
een slecht beleid om in een tijd waar
schaakverenigingen (zeker kleine
schaakverenigingen) toch al moeilijk
het hoofd boven water kunnen houden
de contributie met zo’n fors percentage te verhogen. Men moet zich realiseren dat de kans dat juist de minder
enthousiaste aanhangers gaan afhaken
zal toenemen. De KNSB is voor hen
toch al een ver van mijn bed show.
Het enige wat zij er concreet van
terug zien is Schaakmagazine, wat ze
wellicht niet eens lezen. En als zij
afhaken? Gaan we dan de contributie
weer verhogen? Het lijkt ons verstandiger niet onverkort vast te houden
aan een in gunstiger financiële tijden
opgestelde meerjarenbeleid en meerjarenbegroting. Een contributieverhoging zal onvermijdelijk zijn, maar met
20% is naar onze mening de grens
wel bereikt.
Resultaat van de RSB raadpleging
De RSB ontving 17 reacties en concludeerde uit de soms zeer genuanceerde standpunten het volgende

resultaat m.b.t. het KNSB voorstel:
- voor of gedeeltelijk voor
2
- tegen of gedeeltelijk tegen
12
- geen duidelijk standpunt
3
Resultaat bondsraadsvergadering
De bondsraad begreep de problemen
wel, maar ging niet klakkeloos met
het bestuur mee. Een voorziening van
50.000 euro voor ‘onverwachte tegenvallers’ werd alom van tafel geveegd.
"Eerst maar eens afwachten wat er
werkelijk gebeurt", was het motto.
Boven vroegen veel leden van de
bondsraad zich af of je wel aan de
bestaande plannen moet vasthouden
als er minder geld is. Zou die discussie niet eerst gevoerd moeten worden?
Er werd lang heen en weer gepraat en
rond drie uur 's middags rolde er een
compromis uit de bus. In 2004 is de
nood nog niet zo hoog gestegen
omdat de KNSB van het ministerie
een afbouwbedrag ontvangt van ongeveer 130.000 euro. Met een contributieverhoging van 5 euro moeten de
problemen voor 2004 opgelost kunnen worden. Daarnaast kreeg het
bestuur de opdracht mee om voor de
volgende vergadering duidelijk te
maken, waarom zij vindt dat aan de
diverse activiteiten vastgehouden
moet worden. Wat is de motivatie om
bepaalde activiteiten wel of juist niet
uit te voeren? De bondsraad krijgt op
die manier een keuze voorgelegd.
Zoals een van de bondsraadsleden zei:
"Het is goed mogelijk dat we bepaalde activiteiten belangrijk vinden en
met een verdere verhoging akkoord
gaan, maar we moeten het wel aan de
leden kunnen uitleggen." (Aad)

asc wint de pot in leiderdorp
De Challenger serie van het team van Leiderdorp is gewonnen door schaakvereniging ASC uit Alphen a/d Rijn. In
de laatste wedstrijd versloegen zij nipt, met 4,5-3,5, als enige de Leiderdorpse talenten. De beide Zoetermeerse
verenigingen Botwinnik en Promotie dwongen een gelijkspel af. De overige wedstrijden eindigden in een overwinning voor Leiderdorp. Met de nipte nederlaag van 3,5-4,5 deed De IJssel het lang niet slecht, het Delftse DSC
verloor met 5-3 en de Oestgeest ’80 combinatie ging met een 5,5-2,5 nederlaag naar huis. De pot van 200 euro
ging dus naar ASC.
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programma schaakvereniging de ijssel 2004
26/1
27/1 (di)
2/2
9/2
13/2 (vr)
16/2
17/2 (di)
23/2
1/3
8/3
12/3 (vr)
15/3
17/3 (wo)
22/3
29/3
5/4
7/4 (wo)
14/4 (wo)
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5
24/5
2/6 (wo)
7/6
14/6
21/6
28/6

HH-ex; De IJssel 3 –Shah Mata 4
Shah Mata 1 – De IJssel 1
HH (III.1)
Toernooi om de Zilveren Dame/Hoekveldtrofee (ZD-1)
IJsselmonde 1 – De IJssel 2
HH-ex; De IJssel 1 – Groenoord 1
Groenoord 3 - De IJssel 3
HH (III.2) (voorjaarsvakantie)
ZD-2
HH (III.3)
Zwijndrecht 3 – De IJssel 2
HH-ex; De IJssel 3 – VastNed Rotterdam 6
VastNed Rotterdam 3 – De IJssel 1
ZD-3
HH-ex; De IJssel 2 – EBSV 2
HH (III.4)
De IJssel 1-Rokado 1
HH (III.5)
Top 12 selectiewedstrijd
ZD-4
HH-ex??
HH (III.6)
HH –ex??
ZD-5
HH-ex??
HH-ex; RSB snelschaak
HH-III.7
HH-ex = Geen competitieronde, gelegenheid voor het spelen van extra
ZD-6
wedstrijden of inhalen/vooruitspelen van partijen.
Vergadering + snelschaak
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het was weer gezellig op het invitatietoernooi
Ook dit jaar was het weer gezellig op het invitatietoernooi. De organisatoren Gerard van der Wouden en Mick van den
Berg hadden gezorgd voor een feestelijke entourage met veel hartige hapjes en passende prijzen. Weliswaar was er wat
minder belangstelling dan vorig jaar maar de sfeer was er niet minder om. Het is dan ook een van de weinige toernooien
waar de winnaars niet altijd prijswinnaars zijn. De geformeerde koppels zijn in de meeste gevallen van ongelijke sterkte en
dat weerspiegelt zich in de eindstand.
Bij de jeugd hadden Byron, Sjoerd en Michiel hun vader meegebracht, Arie zijn broer Jitsche en Sijmen en Jeroen hun
broer Tomas. Verder was Dennis met Lotte meegekomen en was de familie Evengroen op volle sterkte aanwezig, dus
inclusief moeder Evengroen. Totaal zo’n 20 schakers die paarsgewijs drie ronden tegen elkaar schaakten. Arie Macdaniël
speelde met Henk-Jan Evengroen en samen werden zij de winnaar van het invitatietoernooi bij de jeugd. Zij waren niet de
enige prijswinnaars, want bij de prijsuitreiking kwam natuurlijk iedereen aan bod.
Ook bij de senioren waren wat minder schakers dan vorig jaar maar er waren wel weer een aantal vertrouwde gezichten
onder de introducés. Evenals vorig jaar was Cees Kwaadsteniet er dit jaar weer net als Hans Dusseldorf, verder waren ook
Peter en Michel Vink weer van de partij. De broers Ruben en Henk-Jan Evengroen meldden zich, nu als duo, ook bij de
senioren. Een bij de IJssel nieuw gezicht was dat van oud-Bloemendaal speler Paul Bleijgrond, die door Pim te Lintelo was
geïnviteerd. Uiteindelijk konden er 14 koppels worden gevormd worden die 7 rondes tegen elkaar schaakten in partijtjes
met 10 minuten bedenktijd per persoon. Hans Lodeweges die samen met Huibert een koppel vormde werd uiteindelijk de
toernooiwinnaar. Maar dat bleek ook dit jaar weer geen garantie voor een hoofdprijs, want voor de prijsuitreiking was weer
een speciale formule. Allereerst was er een door barman Alfred beschikbaar gesteld dartbord, als prijs voor de beste toernooiprestatie. Ruben en Henk-Jan, die samen menig geroutineerd IJsselschaker de stuipen op het lijf hadden geschaakt,
gingen ermee naar huis. Henk-Jan trok vervolgens ook de lootjes voor de diverse kerstprijzen, waarbij Sjaak in 't Veld
samen met Bas Meijers met een compleet kerstpakket naar huis konden.
Mede door Mick’s 58e verjaardag en Sjaak’s 40 jarig huwelijk werd het daarna nog even knap gezellig.
uitslagen
Senioren
1.
2.
3.
4.
5.

Lodeweges/Looren de Jong
Boonstra/Visser
A. vd Berg/A. Macdaniël
Ruben/Henk-Jan Evengroen
Mandersloot/de Kwaadsteniet
Spee/Duine
7. Van Herk/Michel Vink
Vd Wouden/Ton v Smirren
Jan Evengroen/de Mik
10. Panc/Peter Vink
11. te Lintelo/Bleijgrond
12. In 't Veld/Meijers
13. Dubois/Dusseldorf
14. Henk/Matthijs ten Hove

1
xx
0,5
1
0,5
0,5
0
0
0
-

2
1,5
xx
1
0
0
0
0
1
-

3
1
xx
1
0,5
0,5
1
1
0
-

4
1
2
1
xx
0
0,5
1
0

5
1,5
1,5
xx
1
2
1
0
0
-

6
1,5
1,5
1
xx
1
1
0
1

7
2
2
0
xx
0,5
1
1
1
-

8
2
1
1
xx
2
1
0,5
-

9
2
1
1,5
xx
1
1
1

10
2
2
2
1
0
xx
1
0
-

11
1
1,5
2
1
1
xx
1
1

12
2
1
2
1
1
1
1
xx
-

13
2
1
1,5
1
2
1
xx
1

14
2
1
1
1
1
xx

Toernooiwinnaars betrapt tijdens geheime training.

9

gt
2
2
-

tot
11,5
10,5
9,0
8,5
7,0
7,0
6,5
6,5
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
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Jeugd
1. Henk-Jan Evengroen/Arie Macdaniël
2. Mike van Leeuwen / Mischa Grasmeyer
3. Ruben Evengroen / Jitsche Macdaniel
Voorbach en zoon Byron
Witting en zoon Michiel
6. Rietveld en zoon Sjoerd
Heleen/Bernard/Marten Evengroen
Sijmen en Tomas Knipscheer
9. Valentijn Polder/Lotte vd Wouden
10. Jeroen Knipscheer/Dennis

1
xx
1
0
0
-

2
1
xx
0,5
0,5
-

3
1,5
xx
1
0

4
2
xx
0
0,5
-

5
1,5
1
xx
0,5
-

6
2
xx
1
0

7
1,5
xx
1
0

8
2
1
xx
0
-

9
2
0,5
2
xx
-

10
2
2
2
xx

tot
5,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,0
3,0
3,0
1,5
0

(Mick)

schaakgeschiedenis: een historische zege
Het is 12 oktober 1993, 3 uur in de
middag. In het Savoy theater in
Londen op een toneel bedekt met het
zwart en wit van 64 velden, waarvan
er acht een stukje boven de rest uitsteken, zit een bleke en grieperige Nigel
Short in een lederen clubfauteuil met
tegenover hem een ontspannen Gary
Kasparov op een soort moderne
bureaustoel met zwart leer en glimmende buizen. Zij zitten klaar voor
hun zestiende partij in hun match om

het officieuze wereldkampioenschap.
Na 15 partijen staat Short er na 6
nederlagen en 9 remises met een 10,5
– 4,5 achterstand bitter slecht voor.
De krantenkoppen liegen er niet om:
‘Strafexpeditie Kasparov’, ‘Kasparov
hakt Short in de pan’, ‘Short geen partij voor Kasparov’, ‘Kasparov verpulvert Short opnieuw’, etc. Met
Kasparov op 2 punten verwijderd van
de zege in de match is Short favoriet
bij de bookmakers als de eerste man

na Lasker in 1921 die een wk match
zonder zege zal beëindigen. Lasker
gaf destijds zijn match tegen
Capablanca voortijdig op na 4 nederlagen en 10 remises.
Na winst in de matches tegen
Speelman, Gelfand, Karpov en
Timman had Short zich gekwalificeerd als officiële uitdager van
Kasparov, sinds 1985 de heersende
wereldkampioen. Het door de FIDE
zonder instemming van beide spelers
accepteren van het prijzenfonds leidde er toe dat aanvankelijk alleen
Short, maar later ook Kasparov, de
match niet onder de vlag van de FIDE
maar onder die van de PCA (Professional Chess Association) wilden spelen. Beiden werden daarop door de
FIDE geschorst. Zo vonden er gelijktijdig twee tweekampen plaats. In
Londen speelden Kasparov en Short
om het PCA-WK en in Zwolle/
Arnhem/Amsterdam en later in
Jakarta Karpov en Timman om de
FIDE titel. De PCA tweekamp werd
gesponsord door de Times met 1,7
miljoen pond, waarvan 62,5% voor de
winnaar. Op 7 september 1993 startte
de match.
Televisiecommentator Grootmeester
Raymond Keene meldt zijn kijkers
dat Short eruit ziet alsof hij volledig is
ingestort waarmee hij hen op het erg-

10

IJsselschaak 61

ste voorbereidt. Zijn fysieke conditie
lijkt zich te weerspiegelen in zijn zetten. In tegenstelling tot zijn eerdere
partijen met de witte stukken, waarin
hij koos voor de scherpste en agressiefste voortzettingen, speelt hij nu
overdreven voorzichtig en gaat elke
uitdaging van zijn tegenstander uit de
weg. Solide spel, maar niet goed
genoeg om te winnen.
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Pf6 5.Pc3 a6 6.Lc4 (Aanvankelijk
had Short overwogen om die dag zijn
‘Short aanval’ (6.Le3 e6 7.Dd2 b5
8.f3 Pbd7 9.g4) te spelen tegen
Kasparov’s siciliaan. Voor het eerst
en onvoorbereid, omdat hij er vanaf
het begin van de match vanuit was
gegaan dat Kasparov juist die zou
hebben bestudeerd. ‘Het is simpel,
mannen. Ik wil hem onteren en matzetten’ waren zijn woorden tot zijn
secondanten Dr H_bner en Jon
Speelman bij de discussie over het
openingssysteem voor de 16e partij.
Tenslotte was dat de opening waarmee hij Kasparov in 1986 in Brussel
had verslagen. Uitgebreide analyses
van H_bner hadden hem op dat
besluit doen terugkomen.) 6….e6
7.Lb3 In tegenstelling tot eerdere partijen in de match kiest Kasparov niet
voor Pbd7 of Pc6 maar voor 7….b5
De partij gaat verder met 8.0-0 Le7
9.Df3 Dc7 10.Dg3 Pc6 11.Pxc6 Dxc6
12.Te1 Lb7 13.a3 Short blijft voorzichtig spelen en gaat niet in op complicaties met 13.Dxg7 13…Td8 14. f3
0–0 15.Lh6 Pe8 16.Kh1 Kh8 17.Lg5
Lxg5 18.Dxg5 Pf6 19.Tad1 Td7
20.Td3 Tfd8 21.Ted1 Dc5 22.De3
Kg8 23.Kg1 Kf8 De stelling is volledig in evenwicht en Kasparov kan nu
op 24e of 25e zet de dames ruilen om
het halve punt te incasseren. 24.Df2
La8 25.Pe2 Na 25..Dxf2+ 26.Kxf2
Ke7 is het remise, maar Kasparov
besluit op winst te spelen en na 10
minuten nadenken speelt hij 25….g6?

Een ambitieus idee gebaseerd op een
vijf zetten volgorde waarvan op het
eind een dameruil onder gunstige
voorwaarden. Short besteedt 16 minuten aan zijn antwoord en pas aan het
eind van dit kwartier ziet hij het ‘gat’
in Kasparov’s berekeningen. Het is
zes zetten diep, simpel en verwoestend. Kasparov is intussen plotseling
teruggekeerd uit zijn rustkamer. Op
het gesloten tv systeem heeft ook hij
zijn misser ontdekt. Na 26.Nd4 e5
27.Tc3! Da7 28.Pc6 Dxf2+ 29.Kxf2
heef wit een veelbelovend eindspel.
Als Short nu de beste zet speelt moet
hij zijn geplande volgorde verlaten en
zijn dame naar een slecht veld plaatsen waar het een doel is voor Short’s
kleinere stukken. En Short speelt de
beste zet 26.Nd4. Met een bewonderenswaardige koelbloedigheid antwoordt Kasparov onmiddellijk en
plaatst zijn dame op zijn nieuwe
kwetsbare veld, 26….De5, met een
gebaar dat hij normaliter alleen voor
zijn sterkste zetten reserveert. Als er
een wk voor ‘over-acting’ zou zijn
zou dit gewonnen hebben.
Ongelukkigerwijze voor Kasparov is
zelfs een Short die bijna groggy is een
veel te sterke schaker om te worden
misleid door de gedachte dat een zet
goed is omdat die met koelbloedig
zelfvertrouwen wordt gespeeld. In
ieder geval stort Kasparov’s dappere
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front in na de zes door Short zeer
nauwkeurig gespeelde zetten, waardoor het lijkt of de pionnenstructuur
van de wereldkampioen zijn aangetast
door droogrot. In tegenstelling tot de
voorgaande partijen 8 en 10 toen hij
hopeloze posities had gered met wilde
aanvallen op Short’s koning, gaat hij
nu stapsgewijs naar voren zijn koning
aan zijn lot overlatend. 27.Te1 g5 In
de perskamer geloven de meeste aanwezigen nog dat de zwarte stelling op
zijn minst gelijkwaardig is. 28.c3!
Kg7 29.Lc2 Tg8 30.Pb3 Kf8 31.Td4
Ke7 32.a4! h5 33.axb5 axb5 34.Tb4
Als hij deze zet speelt weet Short dat
het met Kasparov gedaan is. Het duurt
tenslotte nog tot zet 38 voor hij
opgeeft, 7 zetten voor een onvermijdelijk schaakmat. 34...h4 35.Pd4 g4
36.Txb5 d5 37.Dxh4 Dh5 Plotseling
ziet Kasparov wat er nu mogelijk is
en hij gaat recht op met zijn armen
langszij in zijn stoel zitten alsof hij
wil zeggen: “ O.K., doe het nu, maak
er a.u.b. een eind aan!” 38.Pf5+! En
nu strekt Kasparov zijn hand uit en
zet de klok stil. ‘Ja’ zegt hij en zonder
nog een woord te zeggen beent hij
zonder nabespreking het toneel af.
‘Yeahhh’ klinkt het en de bijna volle
zaal vuurt een minutenlang salvo
applaus op de winnaar af. Voor het
eerst worden er door Kasparov geen
handtekeningen uitgedeeld en is hij
niet present op de persconferentie na
afloop. Voor het eerst sinds 18 maanden heeft Kasparov een partij verloren
en na zeven jaar heeft Short eindelijk
weer een partij van Kasparov gewonnen.
Het zou uiteindelijk bij die ene overwinning blijven. Na nog vier remises
bereikt Kasparov de benodigde 12,5
punten voor het behoudt van de titel,
althans volgens de PCA.
Bronnen: NIC 1993/7; End Game
door Dominic Lawson, Londen 1994.
(Aad)
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jeroen eijgelaar beste snelste schaker bij wsv
Op de laatste donderdag van het jaar
vindt bij WSV in Waddinxveen het
jaarlijkse snelschaakkampioenschap
plaats. Gezien hun dubbele lidmaatschap waren Jeroen Eijgelaar en Theo
van Herk natuurlijk ook van de partij.
De uitslag bevestigde Jeroen’s goede
vorm.
‘Het was de avond van het (kwaliteits)offer’ zo meldde hij. ‘Tegen
Theo en Erik Hennink stond ik een
kwaliteit achter en tegen Leo van de
Haven zelfs een vol stuk. Tegen Bart
van Putten en Ton van Nieukerke
kwam ik van uit de opening een pion
achter (een sterk offer bleek achteraf).
Uiteindelijk kon ik in de meeste partijen nog "rommelen" (op zoek naar
compensatie) en soms met het nodige
geluk de punten binnen halen. Tegen

Theo winst door tijd overschrijding,
Ton gaf zomaar twee stukken weg,
Bart kon ik via druk op de open lijn
alsnog op remise houden. Tegen
Barthold Jansen werd ik in de opening
opgerold, maar de compensatie die ik
kreeg waren drie witte pionnen van
Barthold op c2,c3 en c5. Hierdoor kon
ik net op tijd de remise afdwingen.
Erik Hennink stond een paar ronden
voor het einde een vol punt op mij
voor dus besloot ik iedereen te belonen die punten kon afsnoepen van
Erik. Dit had meteen resultaat want
op slag begon hij punten te verspelen.
In de laatste ronde tegen Leo van de
Haven stond ik opnieuw minder. Via
een stukoffer kon ik de stelling nog in
even wicht houden. In het toreneindspel dat volgde maakte Leo in tijd-
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nood een fout zodat ik alles kon afruilen en kon promoveren. Met nog 8
seconden op de klok moest ik echter
nog dame halen en mat zetten. Na 11
zetten had ik Leo mat en nog één
seconde over!! Erik verloor van Wim
van Os en zodoende werd ik op de
valreep eerste.
De eindstand (10 ronden keizersysteem / 32 deelnemers / 5min p.p.p.p.):
1. Jeroen Eijgelaar 720 punten, 2.
Bart van Putten 667 punten en 3. Erik
Hennink 470 punten. Om de "mindere
goden" ook een kans te geven werden
drie van de vier prijzen verloot op
eindrangschikkingsnummer en met
nummer 11 viel Theo toen ook in de
prijzen.!’
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kleinst mogelijk verlies van
de ijssel 1 tegen willige dame
De grootste nederlaag die het IJsseltopteam in de afgelopen 3 seizoenen
moest incasseren was tegen De
Willige Dame. Het was in het seizoen
2001/2002 toen de IJssel in een thuiswedstrijd met 2-6 verloor en toen feitelijk de kampioenskansen in rook zag
opgaan. Er was dus wat goed te
maken. Met 1903 tegen 1885 was het
ratingverschil beperkt en dat beloofde
een spannende strijd. In het begin van
de avond zag het daar niet naar uit.
Ronald Mandersloot (bord 8) begon
overdonderend tegen Chess hooligan
Marcel Pluymert (1738). In het
Koningsgambiet, dat door zijn tegenstander niet op zijn sterkst werd
beantwoord, kreeg hij een overweldigende aanval. De avond was nog
maar net begonnen en de IJssel stond
met 1-0 voor. Jeroen Eijgelaar (bord
7) maakte zijn sterke seizoen tot op
heden weer waar. In de Franse verdediging veroverde hij een pion maar
moest toestaan dat de dame werd achtervolgd op het bord. Tegenstander
De Wolf (1760) overzag toen een
combinatie waardoor Jeroen een vol
stuk kon winnen. Het werd vervolgens een kwestie van tijd (2-0). Pim te
Lintelo aan bord 4 speelde tegen routinier Berrevoets (1934), die op de
koningsvleugel de druk opvoerde.
Pim investeerde veel tijd en wist vervolgens een langdurige combinatie op
het bord te toveren die een stuk tegen
twee pionnen opleverde.
Successievelijk werden de extra pionnen van zijn tegenstander gesoupeerd
en Pim besloot de partij met een
fraaie mat midden op het bord (3-0).
Een mooie tussenstand die voor vrolijke gezichten zorgde bij het
IJsselpubliek. Maar het was niet allemaal zonneschijn. Jan Evengroen had
zich vertild in een aanvankelijk mooie
stelling en ook de stellingen van René
Ordelman en Theo van Herk zagen er
zorgelijk uit. Aan bord zes voerde de
tegenstander van Frank van de

Pavoordt, De Rooijen (1855) de druk
op en kwam steeds beter te staan.
Frank dacht er, gezien de stand op het
wedstrijdformulier, goed aan te doen
om remise aan te bieden. Achteraf
misschien te snelle beslissing omdat
de druk voor een goed resultaat nu
wel erg op de schouders van Hans
Lodewegs kwam te liggen. Frank's
tegenstander accepteerde de remise
(3,5-0,5). René Ordelman (bord 5)
had ook ditmaal weer een complexe
stelling op het bord. Tegenstander De
Jong (1873) had een paard dat vernietigend binnen kon komen, maar René
had zijn zinnen gezet op het vervolgens openen van een aanval op
koningsvleugel van de man uit
Dordrecht. Die bleek beter te hebben
gerekend en René moest toen met wat
minder pionnen de partij uitspelen.
Het verlies was een kwestie van tijd
(3,5-1,5). Jan Evengroen, ditmaal aan
bord 2, gaf in de opening een pion
voor ontwikkeling en kreeg een
mooie stelling. Tegenstander van ‘t
Hof (2095) kon slechts verdedigen.
Jan werd vervolgens verblind door
een mogelijk mooie combinatie met
een aanvallend paard. Hij overzag
echter een dekking en kwam een vol
stuk achter. Het verlies bleek onontkoombaar (3,5-2,5). Theo van Herk
trof aan bord 3 in Arno Slagboom
(1843, ook al een Chess hooligan) een
geduchte tegenstander die ook in snelschaakcompetitie al voor de nodige
verliespunten bij De IJssel tekende.
Na een doorbraak van de zware stukken in het centrum kon Theo aanvankelijk slechts verdedigen. Toen hij
uiteindelijk niet aan stukverlies kon
ontkomen, probeerde hij nog met zijn
fameuze aanvallende acties wat verwarring te stichten maar Slagboom
liet zich niet van de wijs brengen (3,53,5). Alle druk dus op de schouders
van Hans, die het wel een keer aan het
topbord wilde proberen: geen Leeuw
ditmaal maar een rustige Slavisch
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protest afgewezen
Zoals IJsselschaak 60 al meldde tekende
De IJssel protest aan tegen de uitslag (verlies) van de partij van Hans Lodeweges in
de wedstrijd Hilligersberg 1 - De IJssel 1.
Reden was dat na de 36e zet van wit beide
vlaggen bleken te zijn gevallen, maar er
onzekerheid heerste over welke vlag het
eerst viel. De arbiter, die de partij voor
zwart verloren verklaarde, was elders in de
speelzaal en had dat, volgens De IJssel, niet
kunnen waarnemen. Het reglement (art.
6.12) schrijft voor dat: "als beide vlaggen
zijn gevallen en het onmogelijk is vast te
stellen welke vlag het eerst viel, moet de
partij worden voortgezet". Derhalve vond
De IJssel dat ‘in genoemde situatie volgens
ons foutief is ingegrepen en De IJssel is
benadeeld: in eerste instantie door verlies
van genoemde partij en naar later bleek
ook door het niet winnen van de wedstrijd.
Wij verzoeken een zodanige maatregel te
nemen dat deze benadeling teniet wordt
gedaan, bijvoorbeeld door het ongeldig
verklaren van de genoteerde uitslag aan
bord 2 of door wijziging van die uitslag in
remise.’
RSB wedstrijdleider Arian Rutten was het
daar niet mee eens.
‘In het protest tegen de afhandeling van de
partij wordt gevraagd - omdat De IJssel
benadeeld zou zijn - om de partij b.v.
ongeldig dan wel remise te verklaren,
zodat de wedstrijd door De IJssel alsnog
gewonnen wordt. Dit is in tegenspraak met
artikel 6.12. Tevens is het zo dat de uitslag
van de wedstrijd (en een benadeling dienaangaande) in zijn geheel niet relevant is.
Het gaat immers om de uitslag van de partij. Mijns inziens kunnen er met betrekking
tot het protest maar één van de volgende
twee uitkomsten zijn:
1) Het protest wordt afgewezen.
2) Het protest wordt toegewezen en de
partij wordt voortgezet - op een nader
te bepalen datum – vanuit de stelling
na de 35e zet van zwart.
Het kan ten aanzien van punt 2 niet zo zijn
dat, wanneer bijvoorbeeld in een theoretisch geval de witspeler bezig zou zijn
geweest met het uitvoeren van een matcombinatie en daarmee de partij in enkele zetten in zijn voordeel zou hebben beslist, de
partij achteraf remise of ongeldig wordt
verklaard.
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ogende opstelling. Ook ditmaal liep
de tijd van Hans hard op, maar een
tegenstoot in het centrum verraste
tegenstander Van Vaalen (2129), die
vervolgens veel tijd investeerde. Hans
kreeg vervolgens toen een voor hem
unieke tijdvoorsprong en probeerde
een remiseaanbod, maar dat werd
geweigerd. Een toreneindspel moest
vervolgens in het slotkwartiertje de
beslissing brengen. Hans speelde

sterk en dacht zelfs even het sterkste
spel te hebben. Waarschijnlijk miste
hij toen de kans op een mooie remise.
Uiteindelijk was het toch nog de klok
die de wedstrijd besliste en wel in het
voordeel van de man van de Willige
Dame.
Het werd weliswaar het kleinst mogelijke verlies (3,5- 4,5), maar weer
bleef een Willige Dame ons de baas.

Stand na 3 ronden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Groenoord 1
Hillegersberg 1
De Willige Dame 1
Rokado 1
Shah Mata 1
De IJssel 1
VastNed Rotterdam 3
Charlois Europoort 2

mp
6
4
4
3
3
3
1
0

bp
15,5
12,5
10,5
12,5
12,5
12
10,5
10

1
xx
.
1,5
3,5
3,5
.
.
.

2
.
xx
.
.
.
4
4
3,5

3
6,5
.
xx
.
.
3,5
3,5
.

4
4,5
.
.
xx
4
.
.
3

5
4,5
.
.
4
xx
.
3
.

6
.
4
4,5
.
.
xx
.
3,5

7
.
4
4,5
.
5
.
xx
.

8
.
4,5
.
5
.
4,5
.
xx

(Mick)

huishoudelijke competitie 2e cyclus

De dienstdoend arbiter meent dat hij wel
degelijk heeft geconstateerd dat de vlag
van de zwartspeler als eerste is gevallen,
en dat er dus geen sprake kan zijn van een
beroep op artikel 6.12.’ Voorts vond hij dat
‘Een arbiter in zijn algemeenheid een nul
vanwege tijdoverschrijding alleen zal toekennen wanneer die arbiter zeker is van
zijn zaak, omdat het nu eenmaal een zeer
zware beslissing is. Mij blijkt uit niets dat
de dienstdoend arbiter onjuist zou hebben
gehandeld door het toekennen van een nul
aan de speler van De IJssel aan bord 2.
Gezien de onduidelijkheid bij De IJssel
over de genomen beslissing, heeft de arbiter schijnbaar de motivatie van zijn beslissing niet voldoende duidelijk overgebracht
aan De IJssel. Mijns inziens is er geen
onduidelijkheid over het feit welke vlag het
eerste viel, namelijk die van de zwartspeler
terwijl hij de 35e zet uitvoerde. De door de
arbiter genomen beslissing is correct en
blijft derhalve gehandhaafd. Tevens vind ik
dat het protest tegenstrijdigheden bevat in
dat De IJssel het resultaat van de partij
geannuleerd wil zien dan wel de uitslag op
remise vastgesteld zien worden, terwijl eerder wordt verwezen naar artikel 6.12 van
het FIDE-reglement, waarin staat dat bij
onduidelijkheid over wiens vlag het eerste
viel de partij dient te worden voortgezet. Ik
wijs daarom het protest van De IJssel af.’

Circa twee derde deel van de competitie zit er op. In de laatste ronde kunnen enkele inhaalwedstrijden en extra wedstrijden
mogelijk nog wat verschuivingen veroorzaken, maar veel zal dat niet zijn. Het ziet er naar uit dat de strijd om het kampioenschap zal gaan tussen Jan Evengroen, Pim te Lintelo en René Ordelman. Jan heeft op dit moment de beste papieren,
maar de strijd is nog niet gestreden.
Navolgend de resultaten van de tweede cyclus voor iedere groep:
winst

A1
A8
A7
A2
A3
A5
A4
A6

Jan Evengroen
René Ordelman
Pim te Lintelo
Theo van Herk
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Sjaak in ‘t Veld
Ad Multem

A3,A3,A6,A7,A8
A2,A3,A4,A5,A6
A2,A3,A4,A6,C7
A4,A6
A4,A5,A6
A2
A6,C6
A5

remise

A5
A6
A4,A7
A5*
A3

verlies

A1
A1
A5,A7,A8
A1,A1,A7,A8
A3,A6,A8
A2,A3,A7,A8,B4*
A1,A2,A4,A3,A7,A8

gt

aw

2x

1x
1x
2x
1x

pnt

32
29
28
18,5
16
16
13,75
11

Jan bleef in groep A als enige ongeslagen, maar had daarbij wel vrouwe Fortuna op zijn hand. Pim en René gaven tegen
hem compleet gewonnen stellingen in de slotfase uit handen. Met nog één wedstrijd (tegen Sjaak) voor de boeg kan hij op
35 punten komen. Theo en Leen lieten het tegen hem afweten en daarmee is hij gelijk aan zijn maximale aantal van tweemaal 'geen tegenstander'. Ook René scoorde er driftig op los en ging alleen tegen Jan ongelukkig in de fout. Voor Pim
geldt bijna hetzelfde verhaal, alleen morste hij tegen een weerbarstige Leen nog een paar remise punten. De anderen ble-
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ven daar ver bij achter. Het optreden van Theo was wisselvallig. Snelle winstpartijen tegen Sjaak en Ad, maar ook nederlagen tegen Pim en René waarop weinig viel af te dingen. De verliespartij tegen Leen dankzij een forse blunder deed extra
pijn. Ook Gerard had weinig succes bij de toppers maar haalde bij de overigen nog voldoende punten binnen om zich in
groep A te handhaven. Dat laatste lukt waarschijnlijk ook bij Ad. Hij heeft het vooral te danken aan zijn in de eerste cyclus
gescoorde punten. Ditmaal bleef het, ondanks kansrijk verzet tegen de koplopers, beperkt tot één overwinning (Leen) en
één remise (Gerard). Bij de promovendi Leen en Sjaak liep het minder goed af. Leen hield de schade beperkt en kon nog
bogen op de remises tegen Pim en Ad en de mazzel winst tegen Theo, maar het puntentotaal was net onvoldoende op zich
te kunnen handhaven. Sjaak’s enige victorie was zijn winstpartij tegen Ad. Voor het overige vrijwel alleen verliespartijen.
Vooral het verlies in een vervangende wedstrijd tegen B-groeper Teus deed pijn. Het leed werd nog enigszins gecompenseerd door een salonremise tegen Leen, maar de degradatie bleef onafwendbaar.

B1
B3
B8
B2
B6
B4
B5
B7

Frank vd Pavoordt
Frank Visser
Arie Macdaniël
Mick vd Berg
Aad vd Berg
Teus Boere
Hans Lodeweges
Panc Vink

winst
B4,B6,B7,B8
B2,B4,B6,B7
B2,B3,B7
B4,B7
B7
A4,B8

remise
B5
B5,B6
B2,B6
B5,B8
B4,B3,B8
B6
B1,B2,B3

B4,C3

verlies

gt

B8
B1,B4
B3,B8
B1,B3
B1,B2,B3,B7

aw
2x

1x
1x
4x

B1,B2,B3,B6,B8,C5

pnt
27
27
23
20
18
17,5
17
14,5

De beide Franken en Hans waren in groep B op papier de toppers in deze groep, maar vooral Hans en ook Frank van de
Pavoordt speelden niet al hun wedstrijden. Als ze niet kwamen kon men het al dan niet treffen met de vervangende tegenstander. Zo speelde Aad tweemaal tegen Frank Visser, Arie tweemaal tegen Mick, Teus tegen A-groeper Sjaak en Panc
tegen C-groeper Bas. Vooral door de Franken werd geaasd op een terugkeer naar de hoogste groep. Dankzij zijn betere uitgangspositie lukte dat bij Frank van de Pavoordt, maar net niet bij Frank Visser. De laatste moest Arie, die een hogere
groep eigenlijk niet zo zag zitten, voor laten gaan. Frank van de Pavoordt, won vier van zijn vijf partijen en stuitte eigenlijk
alleen in zijn partij tegen Arie op de nodige problemen, maar trok ook daar nog aan het langste eind. De salonremise tegen
Hans leverde nog een extra punt op. Frank Visser, die zeven partijen speelde, ging verrassend onderuit tegen Arie (zie
‘Visser aan de haak’ elders in dit blad) en moest tweemaal remise toestaan (Aad, Hans).Tegen Panc kwam hij na een stuk
achterstand nog goed weg. Arie maakte dus een prima debuut in groep B. De enige misstap was de partij tegen Teus die
hem in de laatste seconden mat zette. De beide Bergen hadden niet echt uitschieters en bleven rond de 50% hangen. De
nog te spelen onderlinge partij beslist wie ditmaal de meeste punten scoort. Teus had, behalve de al genoemde winst tegen
Arie, een prima partij tegen Sjaak die zelfs nog meer dan vijf punten opleverde en dat compenseerde met de remise tegen
Aad net de verliespartijen. Zelfs in de partijen die Hans wel speelde ging hij er niet echt voor, beiden werden zonder veel
strijd remise gegeven. Panc was de enige die zijn plaats in groep B moest afstaan. Door slordig spel verspeelde hij een aantal malen goede kansen, zoals tegen Aad en Frank Visser. Winst tegen Teus en een blunderende C-groeper Bas was onvoldoende om degradatie te ontlopen.

C4
C1
C3
C5
C7
C9
C2
C6
C8
D2
D1
C12
C10
C11

Ton van Smirren
Rien Duine
Bas Meijers
Huibert Looren de Jong
Hendrik Spee
Ronald Mandersloot
Frans Dubois
Jan Vink
Eric Jan Noomen
Mathijs ten Hove
Henk ten Hove
Ron van Smirren
Jira de Mik
Bastiaan Rietveld

winst
C6,C7,C10,D1*
C4,C5
C6,C8,C10*
B7,C2,C3,C7,D2*
C2,C10
C5
C11,D1*,D2*
D1*
C6,C10,C12
C11,C10

remise
C3
C2,C3,C7
C1,C4,D2*
C1
C1,C8
C8*
C2,C6*
C3

C11*
C10*

verlies
A2,C1

gt

B7,C5
C1,C9
A7,A8,C4,C5
C5,C7
C3,C4,D2*,A4
C3
C5
C8,C4
D2
C3*,C4,C7,D1*,D2*
C6,D1*

1x

1x

aw
pnt
2x ** 23,5
2x
23
22,5
2x**
22,5
1x
19
6x
17
2x
16
4x
16
4x
16
3x
16
3x
12
7x
12
1x
12
1x
0

Wie is/komt er niet en wie wel? Dat is in deze groep de makke van de wedstrijdleider. Af en toe moesten er dan ook weer
nullen worden uitgedeeld aan deelnemers die zich niet hadden afgemeld en dus voor hun afwezigheid geen 2 maar 0 pun-
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ten kregen. Het beste resultaat van de veelkomers was voor Ton van Smirren. Hij verloor alleen van Rien en ook de nederlaag in de extra wedstrijd tegen A-groeper Theo kostte hem een punt. Overwinningen tegen Jan, Jira, Hendrik en Henk, een
goede reeks. Rien deed in puntenaantal niet veel voor hem onder. Hij bleef ongeslagen, maar speelde maar vijf partijen.
Tegen de nummers 1 t/m 5 scoorde hij 3 uit 4 en dat was het beste resultaat van de kopgroep. Dankzij de goede uitgangspositie was dit net goed genoeg voor terugkeer naar groep B. Ook Bas mocht tevreden zijn: driemaal winst (Jan, Jira, Eric
Jan), drie remises (Rien, Ton, Mathijs) en slechts verliespartijen tegen Huibert en B-groeper Panc. Huibert trof het niet als
de enige die tegen Ronald in het strijdperk moest treden. Anders had hij mogelijk nu al groep B gehaald. Een zelfde soort
pech was er voor Hendrik die tweemaal tevergeefs moest optornen tegen A-groepers (Pim, René). Jan speelde maar drie
van de zeven competitiewedstrijden, maar ook drie extra wedstrijden. De jeugd kreeg nog een paar klop, maar zit hem
dicht op de hielen. Voor de overige senioren kon de vlag weinig worden gehesen voor winstpartijen. Het bleef bij halve
vlaggen voor remise, zoals die van Eric Jan, Frans en de eerste van Jira tegen nieuwkomer Bastiaan. Meer winst partijen
boekten de jeugdspelers Henk en Mathijs. Mathijs had ditmaal het beste resultaat met driemaal winst (Jan, Jira en Ron) en
een welverdiende remise tegen Bas. Bij Henk stopte de teller ditmaal bij twee overwinningen tegen Jira en Bastiaan. Maar
ongetwijfeld zullen er bij hen nog velen volgen.
* score is gemiddeld resultaat van beide wedstrijden
** hierin verdisconteerd een niet gespeelde rapidwedstrijd
Cursief = extra wedstrijden

stand huishoudelijke competitie per 20-1-2004
naam+groepsindeling

bonus
pnt

start
pnt

totaal
1e cyclus

totaal
2e cyclus

totaal

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

Evengroen (A)
Ordelman (A)
te Lintelo (A)
vd Pavoordt (B)
v. Herk (A)
vd Wouden (A)
Multem (A)
Macdaniël, A. (B)

8+8
8+8
8+8
8+5
8+8
5+8
8+8
2+5

7
7
7
7
7
5
7
3

24
22,5
22,5
16
20
27
26
27

32
29
28
27
18,5
16
11
23

79
74,5
73,5
63
61,5
61
60
60

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Visser (B)
Boonstra (A)
Veld, in 't (A)
Berg, A.vd (B)
Berg, M.vd (B)
Lodeweges (B)
Duine (C)
Boere (B)

8+5
5+8
5+8
5+5
5+5
8+5
5+2
5+5

7
5
5
5
5
7
5
5

12
24,25
24,25
23
19,5
16
16
18

27
16
13,75
18
20
17
23
17,5

59
58,25
56
56
54,5
53
51
50,5

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Smirren, T. v. (C)
Meijers (C)
Dubois(C)
Looren de Jong (C)
Vink, P. (B)
Spee (C)
Vink, J. (C)
Mandersloot (C)
Hove, H. ten (D)
Noomen (C)
Smirren, R. v. (C)
Mik, de (C)
Hove, M. ten (D)
Rietveld (C)

2+2
2+2
2+2
2+2
5+5
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
0+2

3
3
3
3
5
3
3
3
1
3
3
3
1
3

19
19
23
16,5
16,5
15
16
14
17
10
14
13
11
24*

23,5
22,5
16
22,5
12,5
19
16
17
12
16
12
12
16
0

49,5
48,5
46
46
44
41
39
38
34
33
33
32
32
29

* Per 5/1 gestart met puntenaantal gelijk aan 12x afwezigheid.
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visser aan de haak
Arie Macdaniël promoveerde na de 1e
cyclus van de clubcompetitie van
groep C naar groep B. Met een aantal
prima gespeelde partijen behoorde hij
in de 2e cyclus tot de topscorers in
deze groep. Vooral in zijn sas was hij
met zijn overwinning met wit op
Frank Visser. Hieronder Arie in actie
met zijn zijn Trompovsky aanval.
1.d4 Pf6 2.Lg5 e6 3.Pd2 d5 4.Pgf3
Le7 5.e3 Pbd7 6.c3 c5 7.Ld3 c4
8.Lc2 b5 9.a3 0-0 10.Pe5 Pxe5
11.dxe5 Pd7 12.Lxe7 Dxe7 13.f4 f6
14.exf6 Pxf6 15.0–0 Met 15...e5
krijgt zwart nu duidelijk initiatief.
16.fxe5 Dxe5 17.De1 Te8 18.Tf3 Bg4
19.Tg3 h5 20.h3

Goede vangst!

20…Ld7? Is de voorkeur van Fritz
20...Le2 hier beter dan het lijkt? Na
21.Kh1 dat schaak op e3 uitschakelt,
blijft wit toch nog redelijk overeind,
zo lijkt het. (21.Dxe2? Dxg3; 21.Df2
h4 22.Txg7+ Kxg7 23.Dxe2 Dxe3

17

24.Dxe3 Txe3) 21...Ld3 (21...h4
22.Tg6 Lh5 23.Dxh4 Lxg6 24.Lxg6
Dxe3 25.Pf3) 22.Lxd3 cxd3 23.Td1.
21.Df2 Te7 22.Te1 a5 23.e4 Tf8
24.Tf3
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24…dxe4? Een fatale fout, het witte
paard mag niet naar e4. Na Tff8 of
Tff7 blijft de stand nog in evenwicht.
25.Pxe4 Kh8? Fritz ruilde hier zijn
dame voor toren+paard, maar dat
vindt niet iedereen aantrekkelijk:
25...Ph7 26.Pf6+ Pxf6 27.Txe5 Txe5
26.Tf1 Hier gaat Fritz voor 26.Tee3
en dat ziet er lang niet gek uit
26...Dc7 Wat anders? 27.Pxf6 Txe3
28.Dxe3 Txf6 29.Txf6 gxf6 30.De7 f5

31.Df8+ Kh7 32.Lxf5+ Lxf5
33.Dxf5+ en dit dame eindspel met
twee pluspionnen moet wit wel kunnen winnen. 26...Lc6? 26...Tef7
27.Dh4 verliest minder snel. 27.Tf5
Db8? Dat verliest onmiddelijk, maar
ook na 27...De6 28.Txh5+ Kg8
29.Pxf6+ Txf6 30.Lh7+ trekt wit aan
het langste eind. 28.Pxf6 Txf6
29.Txf6 gxf6 30.Dxf6+ Tg7 31.Dxc6
Da7+ 32.Kh1 De3 33.Tf8+ (1–0)

promotiekansen voor de ijssel 2
Met nog driewedstrijden te spelen zijn
er goede kansen voor een eindklassering bij de eerste twee en komt de
terugkeer naar de tweede klasse in
zicht. Er moet weliswaar nog worden
aangetreden tegen concurrent
Zwijndrecht, maar de huidige score
biedt toch uitzicht op promotie.
overtuigende winst tegen CSV 3
Ook de derde wedstrijd dit jaar werd
gewonnen. Ditmaal zonder zelfs maar
een enkele partij te verliezen:
Gerard van der Wouden (bord 4)
bleek weer onnavolgbaar. In de
Sämischvariant van het Koningsindisch ging Kempers, zijn Capelse
tegenstander, niet in op een pionoffer
en leek aanvankelijk een sterk centrum te krijgen. Gerard ontwikkelde
echter in vlot tempo mooie aanvallende acties op de koningsvleugel en
toen kreeg hij al snel de overhand.
Met een fraaie matcombinaties sloot
hij winnend af (0-1). ‘Als voorzitter
hoor je voorop te gaan in de strijd’,
aldus Gerard later. Ook in de partij
van Leen Boonstra (bord 8) werd snel
gespeeld. Vooral tegenstander Engelbracht (1712) deed de zetten in een
hoog tempo. Het leek er op dat Leen
kon profiteren toen hij met de dame
kon binnendringen en de koning van
zijn tegenstander een mars over het
bord begon. Toen echter de zware
stukken van het bord gingen kon hij
ontsnappen en bood vervolgens remise aan en dat werd aangenomen (0,5-

Nog 100% in de RSB.

1,5). Aad van den Berg (bord 3)
speelde tegen Jeroen Meyer (1620),
die vorig seizoen veel ratingpunten
verspeelde aan het laatste bord van
CSV 2 in de promotieklasse. Het
werd weer een Budapester gambiet,
maar ditmaal met Pg4. Toen er zetherhaling dreigde, deed Aad (die er
op in ging om tijd te winnen) één zet
te veel en kon Meyer remise claimen
(1-2). Frank Visser (bord 1) had een
zware avond. Tegengestelde rokades
en vervolgens gooide Frank nog wat
olie op het vuur door de koningspionnen van zijn tegenstander te liquideren. De zware stukken van tegenstander vd Bosse (1662) kregen toen
volop mogelijkheden om aanvallende
acties op Franks arme koning te ontwikkelen. Hij deed echter een verkeerde zet en als door een wonder
gered, won Frank alsnog de partij (1-3).
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Menno van Dijk (bord 6) had weer
een goede avond. Tegenstander van
Gameren ontwikkelde aanvallende
acties op zijn koningsvleugel, maar
Menno had de zaak daar verdedigend
goed op orde. Zelf zorgde hij echter
op de damevleugel voor een doorbraak. En daar werd de partij beslist
(1-4). Sjaak (bord 8) speelde tegen
Van Herk (1733). Echter in tegenstelling tot ‘onze Theo’, beperkte deze
Van Herk zijn acties tot pure verdedigende acties. Sjaak had wel veel druk
maar de stelling van de tegenstander
was solide. Toen Sjaak hoorde dat een
half punt genoeg was voor de winst
van de wedstrijd, ging hij daar mee
accoord (1,5-4,5). Van de Poel, de
tegenstander van Mick van den Berg
(bord 5), had 10 jaar geen wedstrijdschaak meer gespeeld. Aangestoken
door het enthousiasme van zijn talentrijke zoontjes, was hij dit seizoen
weer begonnen. Hij zette een
Hollandse Leningrader variant op het
bord waar Mick grote moeite mee
had. In gelijke stelling werd uiteindelijk tot remise besloten (2-5). Ad
Multem (bord 2) speelde tegen van
Konten, een speler die tot op heden
nog niet speelde en ook nog geen
KNSB lidmaatschapnummer op het
wedstrijdformulier kreeg: een nieuw
lid wellicht. Ad had er zijn handen vol
aan. In het laatste deel van de partij,
traditioneel zijn strijdtoneel, leek hij
er deze keer onderdoor te gaan. Maar
ook ditmaal, kon Ad weer uithalen en
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de winst weer verrassend binnenhalen
(2-6). ‘Toch een wat geflattuleerde
(??) overwinning’ vond de voorzitter
op de terugweg en ook een paar
drankjes ten huize van de secretaris
verschaften geen helderheid in wat hij
daarmee bedoelde. (Mick/Aad)
veel remises tegen Sliedrecht 3
Na twee uur schaken deed Pieter
Blokland de tegenstander van Aad
van den Berg een remise aanbod, dat
na enig aarzelen werd geaccepteerd.
Maar de situatie zag er toen niet erg
florissant uit voor De IJssel. Zowel
invaller Arie Macdaniël als Sjaak in ’t
Veld keken tegen achterstand in materiaal aan en bij de overige borden
leken de remisekansen groot. Alleen
Frank Visser had duidelijke winstkansen. Maar het verdere verloop van de
strijd ontwikkelde zich gunstig.
Aad (bord 4) had dus een remise aanbod geaccepteerd. Blokland (1707)
ruilde in een damegambiet veel materiaal en de stelling vervlakte daardoor
zo dat er nagenoeg geen kansen meer
waren (0,5-0,5). Ook bij Mick van
den Berg (bord 5) werd door tegenstander Van Houwelingen (1499) veel
materiaal geruild. Winstkansen waren
dan ook klein toen een moeizaam
gemanoeuvreer op en om de open aen c- lijn ontstond. Toen de man uit

Sliedrecht zijn pionnenstelling verzwakte, greep Mick echter zijn kans.
Dame en toren kwamen de stelling
binnen en de vluchtende koning werd
met de pionnen mat gezet (1,5-0,5).
Arie (bord 6) was ingevallen voor de
geblesseerde Menno van Dijk. Hij
kwam slecht uit de opening en al snel
wat materiaal achter. Het bleef moeizaam opereren, maar toen de situatie
hopeloos leek, was de redding nabij.
Toen tegenstander Volkerink (1469)
slechts oog leek te hebben voor de
ontwikkelingen op het naastgelegen
bord van Mick, veroverde Arie met
een valletje de dame (2,5-0,5). Prins
(1713) de tegenstander van Frank
Visser (bord 1) ging voortvarend met
de pionnen naar voren. Maar Frank
was er niet erg van onder de indruk.
Hij speelde zijn eigen spel en zette dat
al spoedig naar zijn hand. Het was
vervolgens een kwestie van tijd tot hij
zijn vijfde RSB zege in dit seizoen
kon bijschrijven (3,5-0,5). In een
gelijk ogende stelling, had Gerard van
der Wouden (bord 2) al een remiseaanbod gekregen. Op aanraden van
wedstrijd- en teamleider Jan
Evengroen werd een paard eindspel
echter toen nog even door gespeeld.
Toen de stand voor De IJssel wat gunstiger oogde, deed Gerard zelf het
remiseaanbod en dat werd door Van

der Hoff (1667) (4-1). Ad Multem
(bord 3) wilde eigenlijk niet van remise weten. Hij had aangegeven tot het
einde door te gaan. Het eindspel tegen
Van Dieen (1599) zag er ook goed
voor hem uit. Misschien toch een
beetje al te voortvarend gespeeld,
want het leidde na promotie van een
pion aan weerszijden tot een niet meer
te winnen dame eindspel en dus werd
maar tot remise besloten (4,5-1,5).
Sjaak in ’t Veld (bord 8) kroop door
het oog van de naald. Hij speelde
tegen Jan Veenis, sinds november
bezitter van de KNSB Gouden erepenning. In de opening was hij al
flink in het nadeel gekomen en het
kostte hem veel moeite om overeind
te blijven. Regelmatig leken de kansen voor Veenis (1564), groot en winnend, maar Sjaak bleef overeind.
Toen nagenoeg al het materiaal van
het bord was, werd tenslotte toch tot
remise besloten en daar kwam onze
penningmeester goed mee weg (5-2).
Alleen Leen Boonstra (bord 7) was
toen nog bezig tegen Harms (1492).
Het was een zorgvuldig gespeelde
partij, die feitelijk steeds in evenwicht
bleef. Toen de klok het laatste kwartier had aangegeven en er voor beide
partijen nog steeds geen duidelijk
voordeel was, werd ook hier tot remise besloten (5,5-2,5). (Mick/Aad)

Stand in klasse 3B na vier speelronden:

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

De IJssel 2
Zwijndrecht 3
Spijkenisse 4
CSV 3
IJsselmonde 1
EBSV 2
Sliedrecht 3
Moerkapelle 3

mp
8
8
4
4
3
2
2
1

bp
23,5
21,5
16
15
16
13,5
11
11,5

1
xx
.
2,5
2
.
.
2,5
1,5

2
.
xx
.
.
2,5
3,5
1,5
3

3
5,5
.
xx
.
4
2,5
.
4

4
6
.
.
xx
3,5
2,5
5
.
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5
.
5,5
4
4,5
xx
.
2
.

6
.
4,5
5,5
5,5
.
xx
.
3

7
5,5
6,5
.
3
6
.
xx
.

8
6,5
5
4
.
.
5
.
xx

IJsselschaak 61

jubileum e-mailtoernooi
Hieronder de verdere ontwikkelingen
in het jubileum e-mailtoernooi tussen
Moerkapelle, Messemaker 1847,
Nieuwerkerk a/d IJssel en De IJssel.
Jammer is dat het aantal deelnemers
aan de analyses bij het vorderen van
de partijen wat is afgenomen. Het
enthousiasme van degenen die wel
mee doen is er echter niet minder om.
Het verloop en stand van zaken per
21/1:

Na een moeizaam begin ziet het analyseteam nu de kansen toenemen.
2. De IJssel-Moerkapelle

zwart. Nieuwerkerk ging echter verder met 16.Dxf7 en dat leidde na
16…Le7 17.Pa8 Df8 18.Pf6+ Kd8
19.Dxf8+ Txf8 20.Pxe4 fxe4 21.c3
tot onderstaande stand.

1.d4 d5 2.c4 Lf5 3.Pf3 e6 4.Pc3 c6
5.Db3 Db6 6.c5 Dc7 7.Lf4 Dc8
8.Ph4 Pe7 9.Pxf5 Hier ging het verder met 10…Pxf5 10.0-0-0 Pd7 11.e4
Gebruik maken van de achterstand in
ontwikkeling en dus de zwarte stelling onder druk houden. 11….Pe7
12.Kb1 b6 13.exd5 exd5 14.Te1

1. De IJssel-Messemaker 1847
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 4.Le3 a6
5.Dd2 Pd7 6.Pf3 b5 7.a4 b4 8.Pe2
Pgf6 9.Pg3 c5 10.h3 Lb7 11.Ld3 Zo
stond het op 19/11. Messemaker vervolgde met 11…d5 en na 12.e5 Pe4
ontstond een stelling die veel hoofdbrekens kostte. Na 13.Lxe4 dxc4
14.Pg5 bleek cxd4 een sterk antwoord. De voortzetting 15.e6 Pc5 zag
er bij verdergaande analyses gunstig
uit voor zwart. Uiteindelijk werd
gekozen voor 13.Dc1. Dat bezorgde
ons na 13…Pxg3 14.fxg3 een dubbelpion, maar was dat erg? 14….cxd4
15.Lxd4 Dc7 16.Df4 Pc5 17.Pg5 0-0
18.0-0 Dc6. Er dreigde nu Pxa4, verlies van ons loperpaar, Lh6 en druk
via de c-lijn. Wat hadden we daar
tegenover? Verlies van het loperpaar
leek onvermijdelijk, maar welke
loper? Onze enige kracht druk via de
f-lijn. De meerderheid ging voor
19.Lxc5 Dxc5 20.Kh2 d4 Ons inziens
had zwart hier sterkere zetten.
21.Tae1 Tad8

De insiders blijven bij hun mening:
nog steeds goede kansen voor zwart!
Daarnaast vinden natuurlijk ook nog
wedstrijden plaats tussen Messemaker
1847, Moerkapelle en Nieuwerkerk
a/d IJssel waarvan hieronder het verloop tot nu toe:
Dit moet gewonnen nu gewonnen
worden is de algemene opinie van de
IJssel deelnemers.
3. Nieuwerkerk a/d IJssel -De IJssel
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Pf6 5.Pc3 e5 6.Pdb5 d6 7.Bg5 a6
8.Lxf6 gxf6 9.Pa3 b5 10.Pd5 f5
11.Lxb5 axb5 12.Pxb5 Ta4 En nog
steeds het boek volgend ging
Nieuwerkerk hier verder met
13.Pbc7+ Kd7 14.0-0 Txe4 15.Dh5
Hier moesten we kiezen voor de
'hoofdvariant' met Pe7 of voor het
volgens sommigen wat meer dubieuze
Pd4. Het werd tenslotte 15….Pd4 De
keuze voor wit was nu c3 of Dxf7+.
Na 16.c3 geeft het boek 16...Pe2+
17.Kh1 Kc6 18.g3 Tg8 19.Df3 Dxc7!
20.Pxc7 Kxc7 21.Dh5 Tg6 22.Dxh7
Le6 23.Tad1 Teg4 24.Dh8 Tg8. In
deze variant wordt ook melding
gemaakt van 21.Dd3 f4 22.Tae1 Lb7
23.f3 en dat ziet er best link uit voor
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Moerkapelle - Nieuwerkerk a/d IJssel
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.Lg5 Le7 4.Pbd2
d5 5.e3 c5 6.c3 Pc6 7.Ld3 Dc7 8.0-0
0-0 9.dxc5 e5 10.Lxf6 Lxf6 11.e4
Le6 12.exd5 Lxd5 13.Dc2 g6 14.Lc4
Pe7 15.Lxd5 Pxd5
Net als tegen De IJssel heeft
Moerkapelle hier gekozen voor een
weinig gangbare opening, de Torre
aanval. In de huidige stand geeft Fritz
de Moerkapellenaren een plusje.
Moerkapelle - Messemaker 1847
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.Pf3 Lg7
5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0–0 7.e4 Lg4
8.Le3 Pfd7 9.0-0-0 e5 10.dxe5 Pc6
11.Da4 Dc8 12.h3 Le6 13.Le2 a6
14.Td2 b5 15.Dc2 Pb4 16.Db1 c5
Hier is de Smyslov variant van de
Grünfeld verdediging op het bord
gekomen met zoals het er nu uitziet
ook hier een plusje voor Moerkapelle.
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Messemaker 1847 - Nieuwerkerk a/d
IJssel
1.e4 c5 2.Pe2 Pc6 3.Pbc3 e6 4.d4
cxd4 5.Pxd4 Pf6 6.Pdb5 d6 7.Lf4 e5
8.Lg5 a6 9.Pa3 b5 10.Pd5 Da5+
11.Ld2 Dd8 12.Pxf6+ Dxf6 13.Ld3
Dg6 14.0-0 Le7 15.Kh1 0-0 16.Pb1
f5 17.f3 f4 18.Pc3 Lh4 19.Le1 Lg3!
20.hxg3 fxg3 21.Kg1 Dg5 22.Lxb5
Pd4 23.Lc4+ Kh8
Hier, met wat omwegen, weer de
Sveshnikov variant met nu een stu-

koffer van Nieuwerkerk op de 19e
zet. Het stuk zal wel moeten worden
teruggegeven, maar inmiddels hebben
zij ook een pion verspeeld. Een duidelijke plus voor Messemaker op dit
moment.
Wekelijks is de stand van zaken ook
te vinden op het mededelingenbord in
het clublokaal. Wie per e-mail of
anderszins suggesties wil doorgeven
is van harte welkom. Men kan daarvoor terecht bij Frank van de

Pavoordt (e-mail: cccpavoordt@hetnet.nl of tel: 0206690098 of
0611448821).
De stand van zaken wordt bijgehouden op de RSB website (http://www.rs-b.demon.nl) met een klik op '‘40
jaar schaakclub De IJssel, E-mailpartijen’ is men ter plaatse.

weer veel te beleven bij het jeugdschaak
Veel activiteiten weer bij het jeugdschaak in de afgelopen periode.
Allereerst natuurlijk ons wekelijks
schaakuurtje waarop afwisselend
competitiewedstrijden worden
gespeeld en schaaktraining wordt
gegeven. In november werd ook een
heus proefexamen gedaan om te kijken of de jeugdschakers klaar zijn
voor het echte examen dat omstreeks
maart dit jaar zal worden gehouden.
competitie
In de jeugdcompetitie wordt een systeem gespeeld, waarbij de wedstrijden
volgens sterkte worden ingedeeld.
Maar ook het aantal te behalen punten
is afhankelijk van de sterkte van de
tegenstander (weerstandspunten). De
stand wordt wekelijks bijgewerkt en
gepubliceerd via het nieuwsgedeelte
van onze homepage
(www.bergmick.freeler.nl/ijsselset.htm
Op de homepage zijn ook verslagen
en resultaten te vinden en is ook het
jaarprogramma te raadplegen.
De kop van de ranglijst in de jeugdcompetitie is in stevige handen van
Mischa Grasmeyer. Van de 10 wedstrijden die hij tot op heden speelde
won hij er maar liefst 9. Alleen tegen
Jerry Bakker liep tot nog toe tegen
een nederlaag op. Jerry staat dan ook
op de 2e plaats. Hij speelde 2 wedstrijden minder dan Jerry, won er zes
maar verloor 2 keer. Eén keer tegen
Mischa maar ook een keer, weliswaar
onnodig tegen Mike van Leeuwen.

Mike staat op de 3e plaats en was in
zijn wedstrijden iedereen de baas
maar verloor al een paar keer van
Mischa. Ook Byron Voorbach doet
nog mee om de kopposities in de
ranglijst, wat ook geldt voor de jonge
Bernard Evengroen die inmiddels al
een bedreiging wordt voor de sterkere
jeugdschakers. Sijmen Knipscheer is
met een opvallend sterk seizoen bezig
en ook Michiel Witting kan met de
besten mee als hij maar goed geconcentreerd is. Jeroen Knipscheer, Frank
van Roon en Valentijn Polder zakten
wat op de ranglijst, maar zij hadden
een aantal keren wat minder succes
tegen de sterkere spelers en komen
wel weer omhoog. Arie Macdaniël
speelt helaas weinig wedstrijden maar
als hij geconcentreerd is kan hij sterk
uit de hoek komen. Dat geldt ook
voor Sjoerd Rietveld en Edwin
Magielse maar zij moeten wel eens
een puntje laten liggen. Michael
Speksnijder en Dylan Vollebregt spelen dit seizoen voor het eerst mee en
vooral Dylan komt al vaak verrassend
voor de dag. Lotte van de Wouden,
Marten Evengroen en Joey en Mitchel
Vollebregt spelen nog weing wedstrijden en zijn niet in de ranglijst opgenomen.
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De ranglijst per 19 januari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mischa Grasmeyer
Jerry Bakker
Mike van Leeuwen
Byron Voorbach
Bernard Evengroen
Sijmen Knipscheer
Michiel Witting
Jeroen Knipscheer
Frank van Roon
Arie Macdaniël
Valentijn Polder
Sjoerd Rietveld
Dylan Vollebregt
Edwin Magielse
Michael Speksnijder

273
221
177
169
164
148
115
113
112
112
110
102
80
67
27

snelschaken
Er is ook weer een ronde gespeeld in
de snelschaakcompetitie. Daarin
wordt gespeeld in viertallen die naar
sterkte zijn samengesteld. In de sterkste groep behaalde Valentijn Polder
de koppositie na winst op zowel
Mischa Grasmeyer als Bernard
Evengroen. Jerry Bakker en Bernard
Evengroen deelden de tweede plaats
doordat zij onderling remise speelden
en Jerry van Valentijn won en
Bernard van Mischa. Mischa werd
dus laatste in de groep maar won wel
van Jerry. De broers Sijmen en Jeroen
Knipscheer deelden de kopposities in
de 2e groep. Jeroen verloor van zijn
broer maar won de wedstrijden van
Sjoerd Rietkerk en Arie Macdaniël.
Arie en Sjoerd deelden de onderste
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twee plaatsen met elk één overwinning: Sjoerd won Sijmen maar verloor
van Arie. Vanwege een beperkt aantal
beschikbare jeugdspelers bestond de
3e groep uit slechts 3 spelers. Michiel
was hier de sterkste en versloeg Joey
Vollebregt en Marten Evengroen.
evengroenen heersen bij goudse
schoolschaakkampioenschappen
Zaterdag 6 december werd er in
Gouda weer gestreden om de Goudse
schoolschaaktitels. 74
deelnemers/sters bij het basisonderwijs en 19 bij het voortgezet onderwijs. De titel bij het basisonderwijs
ging naar Henk-Jan Evengroen met
6,5 uit 7. Alleen zijn broer Ruben ontfutselde hem in de laatste ronde een
half puntje. Henk-Jan werd tevens
eerste in de leeftijdsgroep van 9 en 10
jaar (42 deelnemers/sters). Arie
Macdaniël eindigde in deze groep met
3,5 punten in de middenmoot.
Tweede in de eindrangschikking en
eerste in de groep van 11 en 12 jaar
(13 deelnemers/sters) werd Justin
Jacobse uit Nieuwerkerk a/d IJssel.
De tweede plaats en gedeelde derde
plaats in de totaalstand was hier voor
Ruben Evengroen. Met 4,5 punten en
een vijfde plaats viel ook Mike van
Leeuwen hier nog net in de prijzen.

Winnaar bij de allerjongsten (t/m 8
jaar) werd Bernard Evengroen. Hij
scoorde 5 punten, goed genoeg voor
een gedeelde vierde plaats in de
totaalstand. Marten Evengroen en
Lotte van der Wouden eindigden met
2 punten in de achterhoede van deze
groep.
Bij het voortgezet onderwijs won de
kampioen van het basisonderwijs van
2002 Jaap van Putten. Met elk 3 punten eindigden Jerry Bakker en Mischa
Grasmeijer op een gedeelde vierde
plaats.
zuidplas-van der Speldcompetitie
In de zesde ronde van de ZuidplasVan der Speld competitie konden de
Moordrechtse deelnemers de nodige
punten bijschrijven. Mischa
Grasmeijer klopte Quinten Hoogwerf
van de Bongerd, Frank van Rhoon
hield de sterke Messemaker speler Ivo
van de Lugt op remise en Jerry
Bakker won van clubgenoot Valentijn
Polder. Voorts kwamen Henk-Jan
Evengroen, Ruben Evengroen en
Mike van Leeuwen goedkoop aan een
punt omdat hun tegenstander niet
kwam opdagen. Bernard Evengroen
en Byron Voorbach waren de enige
die puntloos bleven.
Na de zesde ronde wordt de ranglijst

aangevoerd door Kees Knijf van
Messemaker met 6 uit 6. Met één punt
achterstand bezet Ruben Evengroen
de tweede plaats. Henk-Jan
Evengroen en Mischa Grasmeijer
staan met 4 punten op een gedeelde
vierde plaats.
regio viertallencompetitie
In de tweede ronde in de regiocompetitie trad De IJssel met een danig versterkt team aan. Ruben en Henk-Jan
Evengroen die tegenwoordig vaak de
kleuren van Messemaker verdedigen,
waren, omdat veel anderen verhinderd
waren, ditmaal bij De IJssel van de
partij. Niet alleen zij, ook hun teamgenoten Jerry Bakker en Valentijn
Polder scoorden er driftig op los.
Uiteindelijk verspeelden alleen HenkJan en Jerry een half puntje. Het
resultaat een eerste plaats en in de
volgende ronde een groep hoger.
1
1. De IJssel
xx
2. Nieuwerkerk
a/d IJssel
0,5
3. Botwinnik 2 0
4. Overschie
0,5

2
3
3,5 4
xx
1
1

(Mick/Aad)

bouwbedrijf frans vink & zn wint
straten- en bedrijvenschaakcup
Schaakvereniging De IJssel bestaat 40
jaar en in het kader daarvan vonden
inmiddels toernooien plaats voor
clubschakers en jeugd met ouders. Op
zaterdagmiddag 17 januari was de
beurt aan de huisschakers gesteund
door een enkele clubschaker. Zij streden om de eerste ‘Straten- en bedrijven schaakcup’. De deelnemende
teams (3 personen) speelden een volledige onderlinge competitie in snelschaaktempo (10 minuten bedenktijd
per persoon per partij).
De realisatie van het toernooi had de
nodige voeten in de aarde. Dat betrof
met name de deelnemers. Weifelende
Peter Vink, Kees van de Heuvel en André Knoop, de winnaars van DE CUP.
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3
xx
0

4 mp
3,5 6
3
4
xx

4
2
0

bp
11
6,5
5
1,5
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deelnemers, incomplete teams en late
afzeggingen maakten het er voor de
organisatoren Aad van den Berg en
Ronald Mandersloot niet eenvoudiger
op. Met enig passen en meten konden
toch nog 7 teams worden geformeerd.
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn, dat
met twee teams meedeed, maakte de
favorietenrol waar maar kreeg het niet
cadeau. Na een gelijkspel in de onderlinge wedstrijd leken de kansen op de
eerste plaats, na een gelijkspel en een
nederlaag tegen het team van de Tuin
van Bier (Dirk Steenbergen met aanstaande zwager Felix en steun van
Veringa jr), ver weg. Ook het goed
gestarte team van de Meerkoethof
(Cees de Kwaadsteniet, Robert van de
Kreke met steun van Marten Evengroen) viel terug. In de voorlaatste
ronde ging Tuin van Bier echter verrassend onderuit tegen outsider
Oranjelaan/PVDA (Bastiaan en Sjoert
Rietveld, Leo Loch) en kwamen de
eerste plaatsen voor de Vink teams

weer in zicht. De beste
kansen waren toen voor
Vink team (2) bestaande
uit Jan, Bas, Frans en
invaller Panc Vink maar
zij dolven in de laatste
ronde het onderspit tegen
het team van
Westeinderhof/ Westeinde
(Ruben Evengroen, Koert
Veninga en zoon). Vink
team (1) met Peter Vink,
André Knoop en Kees van
de Heuvel zegevierde over
de West-Ringdijk (Wilrie
Multem, Eef Oosterwijk,
Xandra Mandersloot) en
veroverde daarmee de eerste plaats en de wisselbeker.
Mede dankzij de prima
horecavoorziening (Wilma
en Alfred van Leeuwen,
Mick van den Berg) konden deelnemers en organisatoren terugkijken op een

PvdA’er Loch gflankeerd door Oranjelaanbewoners Rietveld
op weg naar hun enige zege.

De winnaars in actie tegen het Westeinderhof/Westeinde.

Eindstand:

1. Bouwbedrijf Vink & Zn (1)
2. Bouwbedrijf Vink & Zn (2)
3. Westeinderhof/Westeinde
4. Tuin van Bier
5. West-Ringdijk
6. Meerkoethof
7. Oranjelaan/PVDA

1

2

3

4

5

6

7

mp

xx
1,5
1
2
1
0
0

1,5
xx
2
1,5
1
0
1

2
1
xx
1,5
2
0
0,5

1
1,5
1,5
xx
1,5
1
2

2
2
1
1,5
xx
2
1

3
3
3
2
1
xx
1

3
2
2,5
1
2
2
xx

9
8
7
7
5
4
2

bp
12,5
11
11
9,5
8,5
5
5,5

(Aad)

uit de media
Een foto met twee schakende mannen
sierde een artikel over ‘Spelletjes
voor oud en nieuw’ in Het Onderzoek
Blad (jaargang 3, nr. 2). Het artikel
gaat over de toegenomen belangstelling voor oude en nieuwe kaart- en
bordspellen. Als schaker heb je toch
wel de nodige bedenkingen. Het IOC
heeft de wereldschaakbond erkent als
sportbond (daarom vallen we ook
onder de dopingregels) en om dan
onze denksport af te doen als een

spelletje… De reden is wellicht een in
het artikel geciteerde uitspraak van de
koning van Castilië, Alfonso X, die
het ‘de beschikking Gods vond dat de
mens zich zal ontspannen met velerlei
spelen. Dit vermaak zal troost brengen en verveling verdrijven.’ Hij liet
in 1271 een boek opstellen waarin o.a.
ook het schaakspel staat beschreven.
Maar dat is wel erg lang geleden!
Schaakschakeringen 365 meldde dat
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de internationale correspondentieschaakbond vanaf 2004 ook Fischer
Random toernooien gaat organiseren.
Bij Fischer Random schaak ligt de
beginstelling niet vast. De pionnen
staan wel op hun vaste plaats, maar de
plaats van de overige stukken varieert.
De lopers staan daarbij wel op een
verschillend gekleurd veld en de
koning mag niet op a1/a8/h1/h8 staan.
Dat levert naast de klassieke opstelling 959 verschillende beginstellingen

IJsselschaak 61

op. Er zijn speciale regels voor de
rokade. Voor elke partij wordt een
verschillende beginstelling aangewezen.
Zo af en toe duiken ze weer op de
verslaggevers die op zoek gaan naar
Bobby Fischer. Het is steeds weer nul
op het rekest. De laatste is Shane
Green, een reporter van de Sydney
Morning Herald. Maar ook hij moest
in zijn verslag op 27/11 volstaan met
de al bekende verhalen. Een bezoek
aan zijn huidige postadres de Japanse
Schaakorganisatie in Tokio leverde
niets op. Volgens de organisatie wil
Fischer geen contact met journalisten.
Slechts eenmaal verscheen er in de
Japanse pers een bericht over hem. In
januari meldde de Asahi Shimbun dat
hij het kantoor van de Japanse schaakorganisatie was binnengelopen en aan
de muur een schilderij opmerkte met
een afbeelding van een schaakpartij.
“Dat is mijn partij” vertelde hij de
receptionist, en zette zijn handtekening er op. Het schilderij werd later
weggehaald en vervangen door een
poster van Harry Potter.
Op 14 januari werd door BNN de
Nationale IQ test op de televisie uitgezonden. Ter plaatse in de studio
werd door 6 groepen deelgenomen:
Bekende Nederlanders, Kunstenaars,
Fans van Frans Bauer, Vrouwen met

grote borsten, Dronken studenten en
Schakers. Hoewel de studenten,
ondanks de genuttigde biertjes, goed
voor de dag kwamen bleven de schakers hen voor. Zij bleken na afloop de
groep met het gemiddeld hoogste IQ
(119) en hadden ook de deelnemer
met het hoogste IQ in hun midden.
Een goed geheugen is belangrijk voor
schakers. Een goed voorbeeld daarvan
meldde NIC 2003/7. In de laatste ronde voor de Europa Cup speelde de 19
jaar oude grootmeester Jobava uit
Georgië tegen de nummer vier van de
wereld, de Rus Bareev. Jobava won
na 34 zetten en, zo bleek later, de volledige partij was voorbereiding. En
dat bleek geen leugen, want de gehele
partij stond op een file in zijn laptop.
Kasparov bond in november vorig
jaar weer eens de strijd aan met een
computer. Ditmaal was X3D Fritz,
een virtueel driedimensionaal schaakprogramma, zijn tegenstander.
Gezeten voor een grote monitor en
getooid met een speciale 3D-bril en
zonder een stuk te hoeven aanraken of
een klok in te drukken sprak hij zijn
zetten in die vervolgens op het scherm
verschenen. Het ging niet om niets, zo
bleek uit het verslag van Joel
Benjamin in NIC 2003/8. Bij winst
van de match (vier partijen) kon er in
totaal z’on $ 1 miljoen worden opge-
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streken. Gezien de belangstelling voor
de uitgebreide televisie-uitzendingen
(de eerste partij trok 1,4 miljoen kijkers) en internet verslaggeving was
dit natuurlijk niet voor niets.
Schaaktechnisch gezien was de match
geen hoogtepunt. In de eerste partij
(remise) miste Kasparov goede winstmogelijkheden, in de tweede verloor
hij door een forse blunder, in de derde
partij leverde Fritz weinig tegenstand
en verloor en de laatste partij kwam
niet echt van de grond en werd ook
remise. Eindresultaat 2-2 dus.
Kan de schaakwereld nog zonder
computers? In schaakschakeringen
365 citeerde Nol van ’t Riet uit
Gladiatoren ante portas, toernooiboek van het Von Massow Herdenkingstoernooi. Er werden diverse
voorbeelden van het falen van de
computer gegeven. ‘Met al zijn ervaring, intuïtie en creativiteit staat de
mens nog altijd boven de machine’
aldus het artikel. Maar ook: ‘Pas in
eindspelen met niet meer dan vijf
stukken op het bord heb je wat aan de
technische hulp. Alle mogelijke stellingen die bij zulke eindspelen horen,
bevinden zich tegenwoordig in speciale databanken en zijn op cd-rom
verkrijgbaar. Het eindspel van een
dame kun je gerust aan de machine
overlaten. Je krijgt zelfs meegedeeld
hoeveel zetten het zal duren.’

